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 УДК 37.091.3 

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 

Степан ВЕЛИЧКО (Кіровоград) Іван МОРОЗ (Суми)  
Постановка проблеми. Перехід людства, а 

з ним і сучасної освіти в третє тисячоліття 
знаменується новими відкриттями і виключно 
інноваційними технологіями, серед яких 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та 
їхні засоби і комп'ютерну техніку слід 
розглядати як один із найімовірніших і досить 
ефективних напрямків подальшого розвитку усіх 
аспектів навчально-виховного процесу як з 
метою навчання і підготовки майбутніх 
високопрофесійних фахівців за обраним 
напрямком, так і з метою формування 
особистості майбутнього фахівця відповідно до 
вимог, які ставить інформатизоване суспільство 
для забезпечення поступового і неухильного 
зростання матеріального добробуту та 
відродження духовності людини, для 
забезпечення високого рівня її захищеності від 
можливих суспільних, техногенних і природних 
небезпек, що помітно і невпинно змінюють 
навколишній світ. Разом з тим  зазначені 
об'єктивні процеси створюють нові і 
загострюють існуючі проблеми, зокрема ті, що 
стосуються науки і освіти; здоров'я населення, 
молоді і сім'ї; проблеми безробіття і зайнятості; 
проблеми економічні, екологічні, демографічні і 
морально-етичні, а також проблеми оборони і 
безпеки та ін. 

Зазначені специфічні сторони розвитку 
суспільства зумовлюють не лише зміни 
суспільної діяльності в цілому, а й стають 
причиною суттєвого зростання обсягу 
інформації про підвищення динаміки та 
складності соціально-економічних, науково-
технічних і виробничих процесів, забезпечуючи 
прискорення їхніх інтеграційних і 
комунікаційних аспектів та сприяючи стрімкому 
просуванню до інформаційного суспільства, до 
майбутнього суспільства знань. 

За таких умов з'являється потреба 
постійного переосмислення відомих і набуття 
нових знань, якими мають опанувати усі члени 
суспільства, що у свою чергу передбачає 
постійне і неперервне вдосконалення системи 
освіти та її складових, реалізацію сучасних ідей, 
підходів і парадигм, які є наслідком такого 
поступу освіти. 

До таких сучасних парадигм в освіті 
відноситься парадигма людино центризму [1, 
с.17 – 18], яка на практиці реалізує, відображає й 
утверджує гуманітарний аспект освіти й 
одночасно спрямована на особистісний розвиток 

людини, на формування її готовності до 
соціалізації, на надання можливостей здобути 
високоякісну професійну освіту, на постійне 
підвищення та осучаснення професійної 
кваліфікації, професійної компетентності з 
урахуванням особистих уподобань та соціально-
економічних потреб суспільства. 

В умовах широкого запровадження ІКТ в 
усі сфери діяльності людини, включаючи і 
освіту, та стрімкого зростання значущості 
комп'ютерних технологій для вирішення 
навчально-виховних завдань, пов'язаних із 
розвитком вищої освіти та підготовкою 
високопрофесійних фахівців у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ), достатньо важливою 
залишається проблема усвідомлення того рівня, 
якому має відповідати матеріально-технічне та 
методичне забезпечення процесу підготовки, 
формування, розвитку і виховання особистості 
майбутнього фахівця. 

Аналіз раніше виконаних досліджень і 
публікацій із зазначеної проблеми засвідчує, що 
комп'ютерні системи вже понад 30 років 
впевнено використовуються у навчально-
виховному процесі ВНЗ й у зв'язку з цим 
одержані та опубліковані достатньо вагомі 
результати. Зокрема, в галузі дидактики фізики з 
проблеми організації та управління навчальної 
діяльності у комп'ютерно-орієнтованому 
середовищі (П.С.Атаманчук, В.Ю.Биков, 
М.І.Жалдак); активізації пізнавальної діяльності 
та розвитку творчих здібностей учнів і студентів 
засобами ІКТ (Ю.В.Єчкало, А.М.Сільвейстр, 
І.О.Теплицький); використання комп'ютерів у 
самостійній роботі та проектування 
інформаційно-освітнього середовища (Ю.О.Жук, 
О.І.Іваницький, Ю.О.Рева, О.В.Слободяник, 
О.М.Соколюк); проблеми оптимізації ІКТ у 
навчанні (Р.В.Майер, А.Н.Петриця, С.І.Телегін); 
використання ІКТ У навчальному фізичному 
експерименті (С.П.Величко, В.О.Ізвозчиков, 
Ю.М.Орищин, Н.Л.Сосницька, В.І.Сумський та 
ін.); формування інформативної компетентності 
у процесі навчання (Л.Г.Карпова, О.П.Пінчук, 
В.Д.Шарко); дистанційні технології у навчання 
(М.О.Моклюк). 

В цілому доведено, що запровадження 
комп'ютерних технологій у навчально-виховний 
процес є одним із ефективних напрямків 
підвищення якості і подальшого розвитку 
процесу навчання, бо засоби ІКТ, з одного боку, 
природно вписується у цей процес, 
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урізноманітнюючи і розширюючи його 
можливості, а з іншого боку – запровадження 
комп'ютерних технологій розвиває їхні нові 
потенційні можливості у створенні такого 
навчально-освітнього середовища, що дозволяє 
по новому і досить ефективно розв'язувати як 
навчальні так і виховні завдання: формування 
знань, умінь і навичок у професійній підготовці 
майбутніх фахівців та розвитку і виховання 
особистості й удосконалення їх кваліфікацій, що 
базуються на основі внутрішніх психолого-
педагогічних аспектах і пов'язані із власною 
особистою діяльністю майбутнього фахівця, а 
також розвитку його внутрішнього світу й 
світорозуміння та у зв'язку з 
самовдосконаленням, самовихованням, 
саморозвитком. 

Серед названих ІКТ комп'ютерне імітаційне 
моделювання варто виокремити як 
перспективний сучасний напрямок розвитку 
методики навчання фізики та дисциплін 
природничо-математичного циклу, яке разом з 
тим є ефективним і для створення програмних 
педагогічних засобів (ППЗ), і розробки 
комп'ютерних технологій нового покоління, до 
найбільш доцільних видів серед яких слід 
віднести моделювання мікро- та макрооб'єктів і 
розробку й запровадження віртуальних 
лабораторних робіт, що набувають все більшої 
ваги у навчанні фізики. При цьому особливого 
значення цей напрямок набуває саме у зв'язку з 
описом досліджуваних природних явищ і 
процесів з обов'язковою можливістю їх аналізу 
саме «вглиб», що забезпечує розкриття 
внутрішніх механізмів, які знаходяться за 
межами можливостей спостереження їх у 
досліджуваному об'єкті. 

Варто наголосити, що запровадження 
комп'ютерного моделювання саме у такому 
напрямі виокремлює і робить зазначений метод 
навчання серед серії відомих сучасних 
найактуальнішим, а фізику – найцікавішою 
наукою, бо досить переконливо ілюструє і 
навчає відрізняти ілюзію від реальності, 
будуючи навчально-виховний процес на 
використанні нових комп'ютерних технологій у 
різних системах візуалізації віртуальної 
реальності. За цих умов вивчення реальних 
об'єктів (природних явищ і процесів) та їхніх 
комп'ютерних моделей, а також використання 
реальних дослідів і комп'ютерних імітаційних 
навчальних експериментів слід розглядати з 
точки зору оцінки їх як взаємодоповнюючих 
способів вивчення реального (природного) 
навколишнього світу, його законів і 
закономірностей, розвитку навчально-виховного 
процесу як у методичному, так і в 
методологічному аспектах. 

Враховуючи ті обставини, що до основних 
тенденцій сучасного етапу розвитку навчального 

фізичного експерименту «як невід'ємної 
складової процесу навчання» відноситься 
створення та запровадження у навчанні фізики 
комплектів навчального обладнання з 
відповідних тем і розділів для комплексного їх 
використання у курсі загальної фізики ВНЗ, 
запровадження ІКТ в освіті ставить нові вимоги 
щодо внесення до складу таких комплектів 
обов'язкових елементів в дослідницькій 
експериментальній установці:  

1 – комп'ютерних вимірювальних блоків; 
2 – наявність різноманітних датчиків 

(напруги, струму, температури, деформацій, 
руху, тиску та ін.), що дають можливість 
виміряні фізичні параметри перетворити в 
електричні сигнали; 

3 – створення відповідного програмного 
забезпечення для ефективного виконання 
дослідів, опрацювання результатів вимірювань, 
їх обробки, накопичення  чи графічної 
інтерпретації тощо; 

4 – передбачення у будові та роботі діючих 
елементів навчальної установки чи окремих її 
частин можливостей варіативних прикладів 
виконання навчальних дослідів, варіативних 
підходів під час реалізації різних видів 
навчально-пошукової пізнавальної діяльності і 
т.п. 

Зазначене у створенні комплектів 
навчального обладнання і відповідних 
комплексів з вивчення конкретних тем і розділів 
актуалізує проблему про доцільність створення 
нової системи освіти, яка має спиратися на 
превентивні принципи: вчитися жити, вчитися 
пізнавати, вчитися працювати, вчитися 
співіснувати. Така система освіти, одночасно 
виступаючи як випереджувальна, має на меті 
формування у людини таких якостей, які 
дозволяють їй успішно адаптуватися в нових 
умовах співіснування з природою. Тут, на нашу 
думку, варто констатувати, що віртуальна 
освітня система сама по собі не може бути 
визнаною як повноцінна, оскільки вона 
принципово не може повністю замінити 
особистий контакт учня і педагога, як і не здатна 
замінити процеси їх особистого спілкування. 

У традиційному ж процесі навчання всі 
навчальні ресурси реальні, і можливість доступу 
до них з боку учнів залежить від реального часу, 
реального місця і реального контексту. Режим, 
порядок та інтенсивність навчання за цих умов 
практично не залежить від учня, хоча й у 
традиційному навчанні вони уже зорієнтовані на 
деякого середнього учня. Таким чином, будучи 
орієнтованою на суспільний масовий запит, 
існуюча система освіти є приреченою на велику 
кількість людей, що невдоволені рівнем власної 
освіти. 

Отже, віртуалізація освітнього середовища 
у різних навчальних закладах, включаючи і 
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підготовку висококваліфікованих фахівців у 
ВНЗ, а також науково обґрунтоване 
запровадження елементів технологій 
віртуального навчання сприятиме становленню 
принципово нової системи освіти. Спроби при 
цьому розвести й протиставляти реальне 
(традиційне) навчання віртуальному з погляду 
основоположних принципів безпідставне, 
оскільки і традиційне, і віртуальне навчання 
взаємодоповнюють навчальний процес, тією чи 
іншою мірою відбиваючи різні його аспекти, 
сприяючи більш різноплановому та 
різновекторному вирішенню навчальних, 
виховних завдань та формуванню 
високопрофесійної фахової підготовки (чи 
перепідготовки) спеціаліста за обраною 
спеціальністю, а також формуванню тих якостей 
і рис характеру, котрі найбільшою мірою 
відбивають специфіку професійної його 
діяльності за обраним фахом. 

Аналіз науково-теоретичних досліджень 
фахівців у галузі гуманітарних аспектів та 
уявлень про віртуальну реальність, зокрема 
праць У.Купера, Е.В.Ільєнкова, С.І.Орехова, 
М.Хейма, С.С.Хоружего та інших дають 
підстави визначити віртуальну реальність як 
таку категорію, котра створюється фактичними 
сприйняттями через органи чуттів людини 
предметів дійсності при їх фактичній 
відсутності, тобто під цією категорією 
розуміють систему, яка створює у реальному 
часі (зазвичай за допомогою комп'ютерної 
техніки та електронних пристроїв) альтернативу 
для сприйняття дійсності або є такою моделлю 
будь-якого реального середовища, яке 
передається людині через відчуття. При цьому 
потрібно зазначити, що усвідомлення отриманої 
інформації може бути реалізоване не лише як 
теоретична, а й як практична складова знання, 
зокрема може сприйматися як наочно-образна, і 
як наочно-дійова модель. Така ситуація доводить 
справедливість думки, що пов'язана із 
можливістю підвищення якості освітнього 
процесу завдяки віртуальній реальності на 
значно вищий рівень, оскільки віртуальне 
середовище володіє своєрідними 
інформаційними та інструментальними 
можливостями. Для прикладу, сьогодні вже 
немає сенсу змушувати студента 
запам'ятовувати такі відомості, які відносяться 
до загальнодоступних, а значно важливішим є 
поставити перед освітньою системою завдання 
про створення відповідної технології, котра 
дозволяє студентові досягти і опанувати 
відповідну інформацію і відповідний культурний 
рівень, зокрема завдяки віртуальному простору 
глобальної мережі ІНТЕРНЕТ надати 
можливість кожному користувачу до джерел 
світової культури [3;4], що завдяки 

цілеспрямованому педагогічному керуванню 
процесами пізнання і формування особистості в 
умовах віртуальної реальності здійснювати 
творчий і духовно-культурний розвиток 
студента. 

За цих обставин формування особистості 
студента в умовах віртуальної реальності 
подається й усвідомлюється як процес 
становлення індивідууму внаслідок дії на нього 
як цілеспрямованих педагогічних впливів (тобто 
виховання в прямому звичайному розумінні 
цього терміну), так і різновекторних, інколи 
навіть і суперечливих дій реального і 
віртуального педагогічного середовища. 
Врахування особливих можливостей 
середовища, в якому формується особистість, і 
усвідомлення неможливості в сучасних умовах 
життя створити ідеальне, «педагогічне чисте» 
середовище переконливо актуалізують проблему 
екологічності (тобто чистоти) виховної дії 
педагогічного середовища, побудованого саме 
на віртуальній реальності, де залишаються 
можливими, дієвими та ефективними прийоми 
інтеграції і декомпенсації. При цьому інтеграція 
розглядається як спосіб педагогічної соціальної і 
культурної складових віртуальної реальності, а 
декомпенсація виступає як спосіб ліквідації (або 
блокування) небажаних впливів на людину. 

Висновки. На основі аналізу результатів 
теоретичних досліджень можемо узагальнити, 
що під педагогічним освітнім середовищем 
віртуальної реальності маємо розуміти таке 
середовище, яке виховує і формує особистість, а 
динамічним компонентом є віртуальна 
реальність єдиного інформаційного освітнього 
простору, яка охоплює і рухає особистість, керує 
і програмує її поведінку; статистичним (тобто 
незмінним) компонентом виступають 
локалізовані змістовно наповнені ділянки 
простору (у вигляді клубів, гуртків, студій, 
товариств тощо), що дозволяють прогнозувати і 
керувати процесом формування особистості. 
Схематично таке утворення може бути 
представлене у вигляді круга, в центрі якого 
знаходиться особистість, яка зазнає дію з боку 
усіх складових педагогічного освітнього 
простору, включаючи і дію з боку віртуальної 
реальності. 
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ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАЛОГУ 

Геннадій ДЬЯКОНОВ (Кіровоград) 
Актуальність. Сучасні тенденції 

соціального, політичного, економічного і 
культурного розвитку суспільства свідчать про 
«цивілізаційну», «глобальну», «антропологічну» 
кризу. Масштабні події в світі зумовлюють 
глибокі перетворення в культурі й все більше 
впливають на зміст і стратегії вищої освіти. Стає 
все більш очевидно, що, незважаючи на 
досягнення сучасної цивілізації, «ринково-
речовий підхід до людини» вичерпав себе і тому 
культура та освіта повинні виходити в 
принципово новий вимір буття – гуманітарно-
антропологічний (В. І. Слободчіков, [9]), 
особистісно-смисловий (Д.О.Леонтьев, [8]), 
діалогічно-екзистенційний (М. М. Бахтін, [1; 2];  
М. Бубер, [7];  В. С. Біблер [3; 4]). Ці виміри 
пов’язані з усвідомленням суб’єктивної 
реальності, розумінням унікальності кожної 
особистості й пошуком засобів становлення 
цілісної людини. У наш час виявився величезний 
розрив між предметно-технічною, соціально-
функціональною компетентністю сучасної 
людини та її гуманітарно-духовною культурою, 
професійно-творчою самореалізацією і 
здатністю до морально-особистісного 
саморозвитку. 

Традиційна система освіти декларує ідеї 
гуманізації та особистісного підходу, але 
насправді залишається предметно-центрованою і 
орієнтованою на об’єктивні, раціональні способи 
пізнання та зовнішньо-кількісні результати. В 
останні роки в науці все більше виявляється 
недостатність і неспроможність традиційної 
«суб’єкт-об’єктної» – монологічної – системи 
освіти і усвідомлюється необхідність переходу 
до нової – «суб’єкт-суб’єктної» – культуро-

діалогічної парадигми освіти. Сучасна 
педагогіка переживає кризу «традиційної 
гуманітарності», «кризу раціональності», «кризу 
цінностей» (О.Г. Асмолов, Є.В. Бондаревська, 
М.А. Гусаковський, В.П. Зінченко, 
І.А. Колесникова, Н.Л.Коршунова, 
В.В. Краєвський, В.В. Сєріков, В.І. Слободчиков 
та ін), яка супроводжується «конфліктом 
парадигм» (Є.А. Ямбург). Стає очевидною 
недосконалість поведінково-відтворювальної, 
когнітивно-поняттєвої моделі засвоєння 
екзистенційно-гуманітарного досвіду, що 
зорієнтувана на предметно-речову сферу 
реальності. Все це зумовлює актуальність 
пошуку нової моделі соціально-гуманітарного 
знання та нових способів педагогічної 
діяльності, які включали б цінності й смисли 
самого буття людини, суб’єктність і 
суб’єктивність конкретної особистості. У 
пошуках нових можливостей гуманізації освіти в 
XXI столітті психологи і педагоги, філософи і 
соціологи звертаються до парадигми діалогу, яка 
розглядається як основа буття і спілкування, 
розвитку особистості й духовності, мислення і 
творчості людини. 

Мета цієї статті полягає в тому, щоб 
теоретично дослідити деякі передумови і 
погляди, принципи та закономірності 
діалогічного підходу в розбудові нової – 
гуманітарно-духовної – освіти у вищій школі. 

Постановка проблеми. Аналіз 
педагогічної, психологічної, філософської та 
культурологічної літератури показує, що 
діалогічність спілкування і мислення є умовою, 
принципом і способом осягнення людиною 
соціального світу, культури, творчості та 
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саморозвитку людини. Сучасні мислителі й 
вчені приходять до переконання, що 
утвердження принципів діалогу у сфері 
навчання і виховання, соціалізації та 
професіоналізації особистості сприяє побудові 
простору культури й освіти, впровадженню 
інноваційних методів і технологій та створенню 
умов для творчості й самоактуалізації 
особистості. 

Багато психологів і педагогів все більше 
усвідомлюють діалогічну природу базових 
принципів, категорій і закономірностей 
педагогіки. На думку дослідників, численні 
педагогічні поняття (навчальна діяльність, 
навчальна задача, теоретичне узагальнення, 
навчальна дискусія, навчальний діалог) є 
поняттями-проблемами, тобто поняттями 
діалогічного типу, які можуть бути досліджені і 
повинні бути розроблені в умовах навчання. Це 
означає, що освітній процес необхідно 
організувати не як формальне відтворення 
понять, прийомів, способів мислення, а як 
стратегію розвитку особистісного спілкування та 
індивідуально-творчого мислення. У той же час 
слід зазначити, що жодна педагогічна або 
психологічна концепція не розкривають 
повністю проблем сучасної вищої школи, 
сучасної системи навчальної діяльності. 
Внаслідок цього розвиток теорії та практики 
діалогу у сфері освіти, є важливим завданням і 
перспективою науково-практичних досліджень в 
педагогіці вищої школи. 

Аналіз досліджень і публікацій. У 
психології категорія «діалог» розглядається як 
вища форма сприйняття і пізнання людини 
людиною (Б.Г.Ананьев, О.О.Бодальов, 
А.В.Петровський, В.А.Петровський, Т.О. Фло-
ренська) та взаємовпливу і взаємодії суб’єктів 
(Б.Ф. Ломов, С. Л. Рубінштейн, М.М.Обозов). 
Вона пов’язана із соціальною перцепцією 
(Г.М. Андрєєва, Б.Д. Паригін, Б.А.Єремеєв, 
В.М.Панфьоров), з міжособистісними 
відносинами (Н.П.Анікеева, О.І.Донцов, 
Я.Л.Коломінській), із розвитком  «Я-концепції» 
(Л.І.Божович, В.П.Зінченко, І.С.Кон, 
Б.В.Кайгородов, Р.С.Немов, Д.В.Ольшанскій). 

Багато педагогів вивчають діалогічне 
спілкування в процесі педагогічної праці 
(Б.З.Вульфов, В.А. Кан -Калік, Н.В.Клюєва) та 
досліджують його вплив на професійну 
самосвідомість (Л.М.Мітіна, Р.М.Фатихова, 
Е.Л.Федотова), становлення культури 
спілкування молодого вчителя (В.В.Горшкова, 
Н.Н.Журавльов, Л.І.Малигон), формування 
комунікативної компетенції (Ю. Н. Емельянов, 
М.М.Лукьянова, В.В.Рижов), розвиток 
індивідуальності (О.С.Гребенюк, Є.А.Клімов, 
Е.Л.Федотова), формування професійно-
педагогічних умінь (Б.С.Гершунській, 

Л.Ф.Спірін, Н.Д.Никандров, П.І.Підкасістий, 
В.А.Сластенин та ін.). 

Діалогічність людського спілкування і 
мислення була основою філософського 
світогляду М.М. Бахтіна, який розглядав 
гуманітарне мислення як великий діалог освітніх 
культур [1; 2]. Бахтінську ідею діалогу культур 
розвинув В.С. Біблер, який створив 
філософсько-педагогічну концепцію Школи 
діалогу культур, в основі якої лежить ідея про те, 
що освіта являє собою зіткнення в однієї 
свідомості різних способів розуміння світу, 
різних типів мислення [3; 4].  Ідея біблерівського 
діалогу «всезагального сенсу» виявляє сутність 
діалогу як принципу побудови змісту освіти 
(діалогу логік) та організації особливої освітньої 
форми (урок – діалог). 

Спільність соціокультурної та педагогічної 
проблематики викликає необхідність звернення 
до смислоутворювальної діяльності, до 
практичного аналізу функціональних 
можливостей діалогічної освітньої теорії та 
практики, розглянутих у багатьох роботах 
(B.C. Біблер, Т.П. Григор'єва, Т.А. Костюкова, 
К.Г. Митрофанов, Г.І. Петрова, Б.А. Парахонсь-
кий, Ю.В. Сенько), проте, слабко представлених 
як у дидактиці вищої школи, так і у практиці 
методичної роботи педагогів вищої школи. 

Недостатня розробленість проблематики 
діалогу у педагогічному контексті призвела до 
прямого запозичення уявлень про педагогічну 
природу діалогу з суміжних з педагогікою 
областей (філософії, психології та лінгвістики), 
що не завжди відповідають ідеї «діалогізму» в 
освіті. 
На практиці специфіка освітнього процесу, що 
враховує задану функціональну нерівність його 
учасників (викладачів і студентів), означає 
неправомірність та непродуктивність прямого 
перенесення концептуальних моделей діалогу з  
суміжних з педагогікою областей. Тому 
особливої актуальності набуває виявлення 
педагогічної природи діалогу саме у сфері вищої 
освіти. Для цього треба зрозуміти діалог як 
«особливе системне ціле», як особливу 
організацію реальної педагогічної практики і це 
можна зробити можна тільки через аналіз 
процесів взаємодії, змін і функціонування, які 
відбуваються у ній» (Г.П. Щедровицький). 

 Виклад основного матеріалу. Для 
здійснення теоретичного аналізу проблеми 
гуманітаризації та діалогізаціі вищої освіти 
розглянемо педагогічні системи В.С. Біблера [3], 
С.Е. Бєлової [5]  та О.В. Бочкарьової [6], в основі 
яких лежать ідеї діалогу і принципи діалогічного 
підходу в освіті й в сфері вищої школи. 

У концепції Школи діалогу культур 
В. С. Біблера важливі три аспекти – «діалог 
логік, «діалог внутрішнього та зовнішнього 
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мовлення» і «діалог голосів», які представлені в 
структурі освітнього процесу [3; 4]. 

Діалог логік – це основа методології освіти, 
що відображає на рівні мислення об’єктивне 
знання, яке привласнюється в процесі навчання в 
руслі діалогу культур. Діалог внутрішнього і 
зовнішнього мовлення відображає постановку 
досліджуваної проблеми в формі запитань, що 
розвивають пізнавальну активність студентів. 
Діалог голосів – основа сполучення культур, яке 
є моральним началом, що несе виховну функцію 
навчання. Внаслідок цього, діалог 
«всезагального смислу» за В.С. Біблером можна 
розглядати як вираження трьох освітніх 
функцій: пізнання, виховання і розвитку [3]. 

У Школі діалогу культур розроблено 
навчальну методику побудови проблемних 
питань у діалозі вчителя та учнів. Завдяки 
діалогу виявляється проблема, яка повинна бути 
виражена у формі питання в загальноприйнятих 
мовних і образних конструкціях. Цей процес 
актуалізує взаємодію внутрішнього й 
зовнішнього мовлення, що представляє 
своєрідний діалог із самим собою. 

Для розвитку цього діалогу великого 
значення набуває «стихія рідного мовлення», яка 
заснована на глибинній багатомовності сучасної 
мовленнєвої культури. Коли мовлення 
підтримується і поглиблюється у своєму 
внутрішньому і зовнішньому смислі, тоді 
можливо засвоєння діалогу культур як діалогу у 
власному мисленні. 

Словесно-текстуальна природа 
міжлюдського діалогу стає феноменологічної та 
методологічною основою для текстуально-
діалогічної концепції гуманітарної освіти 
С.В.Белової [5]. У цій концепції основним 
компонентом змісту освіти є гуманітарний 
досвід особистості, що складається з таких 
компонентів, як сукупність знань і умінь 
орієнтації в смисловій сфері співрозмовника 
(суб’єкта спілкування, автора тексту) і у власній 
суб’єктивної реальності, розуміння ціннісно-
смислового змісту культури, розвиток здатності 
усвідомлювати свою освітню діяльність і шукати 
індивідуальні способи буття в культурі. 
Системоутворювальною одиницею 
гуманітарного досвіду виступає діалогічне 
відношення як спрямованість на відкриту, 
емпатійну, ціннісно-смислову, свідому, 
конструктивну, цілісну взаємодію з об’єктами 
пізнання. 

У структуру діалогічного світовідношення 
С.В. Белова включає невербальне знання 
(відчуття і сприйняття об’єкту); раціональне 
знання про дані відчуття і сприйняття; вміння 
взаємодіяти з компонентами суб’єктивної 
реальності; досвід творення відносин; рефлексію 
своєї предметної діяльності та рефлексію 

способів усвідомлення себе (ставлення до 
відношення). 

У складі діалогічного відношення 
виділяються емоційно-ціннісний, 
комунікативно-смисловий, когнітивно-
емпатійний, рефлексивно-творчий та духовно-
перетворювальний компоненти, які 
проявляються на різних діалогічних рівнях: 
сприйняття тексту, «що запитує»; пред’явлення 
свого запиту до «тексту, що запитує»;  розуміння 
тексту, створення тексту «у відповідь» на «текст, 
що запитує», та управління власним 
особистісним розвитком [5]. 

Процес формування діалогічного 
відношення розгортається як системно-
діалогічна, смисло-пошукова взаємодія з 
об’єктами та суб’єктами пізнання. Цей процес 
передбачає сприйняття, інтерпретацію, 
розуміння, створення і пред’явлення 
гуманітарного тексту і відображає логіку 
пізнання особистістю відносин між 
«первинним» («тим, що запитує») і «вторинним» 
(«тим, що відповідає») текстами. Формування 
діалогічного досвіду здійснюється за допомогою 
діалогічної ситуації як способом пізнання 
гуманітарного тексту в умовах спів-буттєвої 
спільності. На внутрішньо-індивідуальному 
рівні діалогічна ситуація постає як внутрішній 
діалог (в основі якого – переживання 
особистістю індивідуального сенсу свого буття), 
а на міжсуб’єктному рівні – як зовнішній діалог, 
що передбачає спільну текстуально-діалогічну 
діяльність [5]. 

За С.В. Белової, текстуально-діалогічна 
технологія являє собою розгорнутий у часі 
педагогічний процес, спрямований на 
формування діалогічного ставлення учня і 
включає послідовність діалогічних ситуацій. 
Дані ситуації потребують вирішення навчальних 
завдань, яке має такі етапи: презентаційно-
орієнтовний; колективно-творчий і рефлексивно-
проектувальний [5]. 

Реалізація текстуально-діалогічної 
педагогічної технології передбачає наявність 
діалогічності вчителя, що проявляється як 
конгруентність («справжність»), прийняття учня, 
емпатійне розуміння, позиція професійно-
особистісного саморозвитку, авторство в 
професії. Своєрідним інструментом організації 
діалогічного ситуації як педагогічної технології 
є психофізичний апарат вчителя, який можна 
розвивати засобами психокорекції та 
педагогічної майстерності. 

С.В. Белова підкреслює, що специфіка 
гуманітарної освіти відбивається в її 
характеристиках: ціннісності, метапредметності, 
суб’єктивності, авторстві, співавторстві, 
інтеріоризованості, буттєвості, спів-буттєвості, 
діалогічності, креативності, цілісності, 
незавершеності. 
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Найбільш повно текстуально-діалогічний 
принцип побудови гуманітарної освіти 
реалізується в умовах гуманітарної школи, яка 
орієнтована на цінності та смисли кожної 
конкретної особистості. Діалогічне відношення 
виступає тут як змістовна основа освітнього 
середовища, її організаційної та комунікативної 
культури. Методом управління освітньою 
установою також є діалог як спосіб вирішення 
гуманітарних проблем, форма спільної 
діяльності, умова творчого саморозвитку 
суб’єктів освіти і самої організації. 

Фундаментальне дослідження принципів та 
особливостей дидактичного діалогу здійснила 
О.В. Бочкарьова, яка виявила змістовний, 
формоутворювальний і особистісний 
компоненти вищої освіти і досліджувала 
динаміку стійких взаємозв’язків між ними в 
процесі професійно-педагогічної підготовки 
вчителя музики у вузі [6] 

У її роботі отримали відображення різні 
трактування діалогу: онтологічне («спів-буття»), 
соціологічне (взаємодія), культурологічне 
(культура діалогу, діалогічний обертон), 
екзистенційне (сходження духу), герменевтичне 
(взаєморозуміння), психолого-педагогічне 
(партнерство, співтворчість, співпраця, ціннісно-
смислове спілкування). При цьому розробка 
методологічних і теоретичних положень 
дидактичного діалогу здійснювалася на основі 
екзистенційно-рефлексивного підходу, який 
визначив педагогічну установку на розуміння 
«Я» через «Іншого». Багатопланове дослідження 
О.В. Бочкарьової [6] показало, що дидактичний 
діалог являє собою складну динамічну систему, 
активність якої проявляється в реалізації 
когнітивної, емотивної, рефлексивної та 
креативної функцій і забезпечує перехід до 
ціннісно-смислових аспектів змісту знання за 
допомогою спілкування і взаємодії через 
«ідентифікацію» і «відособлення», єдність 
«емоційного» і «раціонального» та внутрішню 
готовність до самостійного пошуку творчих 
рішень в проблемному полі освіти і культури. 

У ході дослідження виявлено 
закономірності дидактичного діалогу, що 
фіксують взаємозумовленість і взаємозв’язок 
між такими його сторонами як педагогічне 
управління і самоврядування, ступінь 
оволодіння технологією діалогу і розвиток 
професійно-педагогічних умінь, пізнавальна 
взаємодія та інтегральні особистісні ресурси [6]. 

Дидактичний діалог виходить з принципів, 
які відображають діалектику онтологічного 
(«загальне»), дидактичного («особливе») і 
специфічного («окреме») способів його 
існування в навчальному процесі, а 
експериментальна програма дослідження 
дидактичного діалогу спирається на ці 

принципи. Такий підхід відкриває можливість 
побудови технології дидактичного діалогу, що 
реалізується на основі аналізу ситуацій та 
вирішення педагогічних завдань як способу 
організації навчання, винесеного в перспективу 
майбутньої професії, в єдності з засвоєнням 
евристичної навчальної програми студентами. 

Емпіричне дослідження О.В. Бочкарьової 
[6] показало, що динаміка дидактичного діалогу 
детермінована соціальними, психологічними та 
педагогічними чинниками. Домінування різних 
факторів на різних етапах його становлення 
зумовило особливості суперечностей між 
ідеальним і реальним станом педагогічного 
процесу і вплинуло на здійснення технології 

У ході реалізації експериментального 
навчання О.В. Бочкарьова виявила жанрове 
розмаїття типологічних моделей дидактичного 
діалогу, що визначили його специфіку в 
професійно-педагогічній підготовці вчителя 
музики у вузі: дидактичний діалог – музично-
педагогічний діалог – музично-мистецький 
діалог [6]. 

Висновки. Теоретичний аналіз проблеми 
діалогічного підходу у сфері вищої освіти 
дозволяє сформулювати наступні положення.  

По-перше, гуманізація і гуманітаризація 
сучасної педагогіки вищої школи глибоко й 
органічно пов’язана з ідеями діалогічного 
підходу в освіті, а тому теоретичні та 
експериментальні дослідження діалогічних 
підходів і моделей у сфері вищої освіти є дуже 
актуальними.  

По-друге, різні концептуальні підходи до 
принципів діалогу у сфері вищої освіти свідчать 
про значний методологічний, конструктивний та 
методичний потенціали діалогічного підходу в 
освіті.  

По-третє, незважаючи на багатоплановість 
здійснених педагогічних досліджень 
діалогічного підходу у сфері освіти, стає все 
більш очевидним, що ці дослідження далеко не 
вичерпують масштабного потенціалу 
діалогічного підходу у сфері вищої освіти і тому 
діалогічні дослідження у педагогіці вищої школи 
мають значні перспективи і можливості.  

Надалі досить перспективною видається 
розробка діалогічних навчальних підходів і 
дидактичних технологій у різноманітних сферах 
професійної діяльності. Представляє інтерес 
вивчення впливу діалогічних технологій на 
розвиток міжособистісних відносин у групі і, 
навпаки, впливу цих відносин на продуктивний 
розвиток діалогу. Увагу дослідників може 
викликати більш глибокий розгляд 
культурологічних, аксіологічних та 
акмеологічних аспектів вивчення дидактичного 
діалогу у вищий школі. 
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ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ 
ЛАНКАМИ ОСВІТИ  

Сергій МЕЛЬНИЧУК (Кіровоград) 
Проблема наступності у навчанні і 

вихованні підростаючого покоління була і 
залишається однією із важливих як у 
вітчизняній, так і зарубіжній педагогіці, до якої 
зверталася безпосередньо або опосередковано 
значна кількість науковців, зокрема 
К. Ушинський, Ш. Амонашвілі, 
В. Сухомлинський, Г. Люблінська, С. Русова, 
І. Бех, А. Богуш, О. Савченко та інші. 

І це не випадково, адже успіх роботи з 
виховання підростаючого покоління 
забезпечується наявністю тісного зв’язку між 
окремими ланками системи освіти в Україні. 

Перехід дитини з дитячого садка до школи 
завжди є певним переломом в її житті, 
стосунках, інтересах, поведінці тощо. 
Відповідно до цього, досить важливим 
завданням забезпечення наступності в роботі 
підготовчої групи в дитячому садку і школи є 
підготовка дітей до безкризового переходу від 
першого ступеня (дитячий садок) до другого 
(школа). Здійснення наступності між цими 
двома ланками є однією із важливих умов, 
покликаних значно знизити труднощі важливого 
в житті учнів цього переходу. 

Теорія і практика свідчить, що для 
розв’язання цієї проблеми виникає необхідність 
дослідити кілька питань, з-поміж яких науковці 

виділяють два основні: 1) зміст діяльності дітей 
у підготовчій групі і школі, спрямовані на 
досягнення узгодженості і послідовності в їх 
роботі; 2) форми, методи і прийоми реалізації 
наступності. 

При розробці і реалізації цих важливих 
завдань у вчителя початкових класів виникає ряд 
серйозних труднощів, у зв’язку з неоднорідним 
рівнем підготовки першокласників до навчання. 
Це певною мірою пояснюється тим, що нерідко в 
кожній групі школи, дитячого садка з підготовки 
дітей до школи складено свої програми, а при 
вступі до 1-го класу існують єдині державні 
програми для всіх учнів. Це виникає за умови, 
коли відсутня наступність освітньо-виховної 
роботи дошкільних закладів та початкової 
школи. Для усунення цих протиріч більшість 
науковців з проблем дошкільної і початкової 
освіти, практики переконують, що між 
дошкільним закладом і початковою школою має 
існувати міцний внутрішній та зовнішній 
зв’язок, а для здійснення цього важливого 
завдання повинні мати належний рівень 
підготовки як вихователі дошкільних закладів, 
так і вчителі початкових класів. У зв’язку з цим 
заслуговує на увагу певний досвід з підготовки 
вчителів початкових класів з подвійною 
спеціалізацією вихователя дошкільних закладів і 
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навпаки – вихователя дошкільних закладів зі 
спеціалізацією вчитель початкових класів. 
Підготовка таких кадрів здійснюється в деяких 
педагогічних університетах України. 

З 2012 року розпочалася підготовка 
вчителів до роботи з навчально-виховної 
діяльності молодших школярів за новим 
Державним стандартом початкової школи. Тому 
у змісті підготовки вчителів початкових класів і 
дошкільних працівників, а також на курсах 
підвищення їхньої кваліфікації повинна 
приділятися особлива увага саме науковій та 
методичній підготовці до реалізації завдань 
наступності дошкільної і початкової освіти. А це 
вимагає, щоб кожний учитель початкових класів 
добре знав своїх майбутніх учнів: 

 – яку підготовку має кожний 
першокласник; 

 – звідки прийшов до школи – з дитячого 
садка чи з підготовчої групи; 

 – мати певні відомості про батьків своїх 
учнів, про сім’ї, з яких діти приходять до школи; 

 – вікові та психологічні особливості дітей. 
Ці відомості неважко мати за умови, якщо 

вчитель підтримує тісні зв’язки з дошкільним 
закладом та вихователем. Ініціатива у цій справі 
належить передовсім вчителеві, який 
працюватиме з цією категорією дітей. 

Науковці в галузі реалізації зв’язків між 
дошкільною та початковою освітою 
(Бондаренко Н.Б. та Ляшова Н.М.) вважають 
необхідним володіти цілою групою умінь, з-
поміж яких виділяють найбільш важливі: 
аналітичні, прогностичні, проектні, рефлексивні, 
організаційні, інформаційні, комунікативні і 
одночасно пропонують зміст, форми і методи 
формування таких умінь. 

Відзначимо, що головною умовою, яка 
забезпечує наступність в роботі двох важливих 
ланок освіти (дошкільної і початкової) є 
формування в дитини установки на той 
основний вид діяльності, яким їй доведеться 
займатися в школі. Тому вихователі дошкільних 
закладів покликані формувати низку якостей 
майбутнього учня, які значною мірою 
сприятимуть успішному навчанню дитини. 

З-поміж таких якостей науковці і практики 
виділяють: 

 – володіння основними навчальними 
уміннями, головними з яких є: слухання, 
розповідь, спостереження, виділення головного 
в тексті розповіді, збереження послідовності в 
розповіді, правильне мовлення тощо; 

 – здатність до самоконтролю і 
саморегуляції – уміння керувати своїми 
уміннями (розумовими і практичними), 
самоволодіння, витримка, уміння виправляти 
допущені помилки, критично оцінювати свою 
роботу та роботу інших; 

 – допитливість та ініціативність – 
прагнення діяти самостійно, розумна ініціатива, 
прояв елементів творчості (складання казок, 
конструкцій, малювання предметів і сюжетів), 
бажання займатися новою справою тощо; 

 – сформованість гігієнічних звичок; 
 – сформованість складних звичок 

соціальної і культурної поведінки: уміння 
тримати слово, берегти час, допомагати людям, 
виконувати обіцяне, бути правдивим; 

 – сформованість розуміння і знання «що 
таке добре», «що таке погано», «що можна», а 
що «не можна» і т.п.; 

 – формування найпростіших правил 
культури поведінки: як вітатися, прощатися, 
чітко вимовляти етикетні вирази: «Добридень», 
«Доброго дня», «Доброго вечора», «Здрастуйте», 
«Добрий вечір», «До побачення», «На все 
добре», «До наступної зустрічі», «Усього 
найкращого», «Прощайте друзі» тощо. 

Для реалізації важливих завдань 
наступності дошкільної і початкової освіти 
теорія і практика дають певні рекомендації, яких 
бажано дотримуватися: 

 – вчителям 1-их класів і вихователям 
підготовчих груп творчо спілкуватися під час 
складання річних планів роботи школи і 
підготовчих груп; 

 – відвідувати заняття і уроки з подальшим 
їх обговоренням; 

 – проводити спільні засідання педрад або ж 
методичних об’єднань вчителів початкових 
класів та вихователів підготовчих груп; 

 – брати участь в батьківських зборах учнів 
підготовчих груп; 

 – допомагати один одному в проведенні 
масових заходів, дитячих ранків, екскурсій, 
виставок, дитячих спектаклів, занять тощо. 

Як правило, з батьками проводяться збори з 
актуальних питань підготовки дітей до школи. 
Особливе значення мають два види зборів з 
батьками. 

На перших батьківських зборах, які 
проводяться в дитячому садку в середині 
вересня, потрібно обговорити такі питання: 1) 
спільна робота підготовчої групи, сім’ї і школи з 
підготовки дітей до школи; 2) дати батькам 
рекомендації щодо обладнання куточка 
майбутнього школяра; 3) проаналізувати 
наявність у дітей певних навичок для навчальної 
діяльності і визначити над якими потрібно ще 
попрацювати. 

Проведення таких зборів на належному 
педагогічному рівні позитивно впливає на 
формування у батьків усвідомлення важливості і 
необхідності підготовки дітей до школи; тоді 
батьки стають гарним помічником учителя. 

Важливими є так звані підсумкові 
батьківські збори – перед випуском дітей до 
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школи, на яких вихователі дають об’єктивну 
оцінку рівня підготовленості не лише всієї 
групи, а кожного зокрема, розробляють 
конкретні рекомендації батькам. На цих зборах 
бажана присутність і вчителів, оскільки це дасть 
можливість більш детально ознайомитися з 
рівнем підготовки, з сім’ями, сильними і 
слабкими сторонами майбутніх учнів, їх 
інтересами, захопленнями, задатками тощо. 

Сучасних вчителів початкових класів 
цікавить наявність у майбутніх першокласників 
не стільки уміння рахувати і розв’язувати задачі, 
читати, а більш за все – позитивне ставлення до 
самого себе, самостійність, ініціатива, 
впевненість в своїх силах, комунікативність, 
допитливість тощо. 

Вчителів особливо цікавить важлива якість 
майбутнього учня – пізнавальна діяльність, 
тобто комплекс якостей, що сприяють умінню 
навчатися, зокрема: розуміння сутності 
навчальних завдань, самоконтроль, самооцінка, 
усвідомлені способи виконання дій, уміння 
орієнтуватися в системі елементарних правил, 
слухати вчителя і своїх ровесників, виконувати 
інструкції, поради, ставити і вирішувати мету як 
на елементарному, так і на більш складному 
рівнях тощо. 

Діти дошкільного віку постійно знаходяться 
в певному середовищі: у сім’ї, на подвір’ї, на 
вулиці, в транспорті, в магазині, у дитячих 
театрах, кіно, постійно спілкуються з членами 
сім’ї, ровесниками, сусідами, вихователями та 
іншими людьми. Тому поряд з їх підготовкою до 
навчальної діяльності, є необхідність 
сформувати на елементарному рівні трудові, 
побутові навики, загальнолюдські, 
загальновизнані правила культури поведінки, які 
стануть основою для більш ґрунтовного 
формування культури поведінки молодших 
школярів. 

Вихователі дошкільних закладів 
підготовчих груп і вчителі початкових класів 
повинні розуміти, що основним провідним 
видом діяльності дошкільнят є ігрова діяльність, 
тому у процесі реалізації завдань наступності 
при правильному методичному підході вони 
відіграють значну роль у підготовці дітей до 
навчання в школі. У грі формуються навички і 
звички потрібні дітям у навчанні, зокрема, 
порівнювати (більше, менше, нижче, вище 
тощо), класифікувати (побутові, навчальні, 
спортивні предмети тощо), узагальнювати, 
прослідковувати послідовність, робити 
висновки. Вчителі та вихователі старших 
підготовчих груп повинні широко 
використовувати розмаїття ігор: творчі, сюжетні, 
дидактичні, ігри з предметами, ігри з правилами. 

У процесі ігрової діяльності діти краще 
розуміють і засвоюють навчальний матеріал 
відповідно до програми, підвищують інтерес до 

шкільного навчання: у них формуються навички, 
звички, життєвий досвід, формуються елементи 
змагальної діяльності: хто краще? хто швидше? 

Важливим у реалізації завдань наступності є 
формування у дітей старшої підготовчої групи 
правил культури поведінки, які є основою 
етичної культури людей. Для цього в ігровій 
формі можна розвивати різні групи норм і 
правил поведінки. 

Наприклад: в ігровій формі вихователь 
проводить заняття «Чарівні слова». Спочатку 
подає інформаційний матеріал з цієї теми, 
проводить роботу над розумінням і 
усвідомленням дітьми основних понять, створює 
педагогічні ситуації щодо використання їх, в 
кінці занять проводить змагання: Хто (або яка 
група) назве найбільше слів подяки, привітання, 
вибачення, звертання, прощання. 

Гра – «Розмови по телефону». Нерідко 
батьки доручають своїм дітям відповідати на 
телефонні дзвінки, запитання. Самі ж 
дошкільнята широко спілкуються через телефон 
з ровесниками, бабусями, дідусями, знайомими і 
родичами, але не завжди ознайомлені з 
елементарними етичними нормами. У зв’язку з 
цим вихователь проводить заняття (бесіду, 
розповідь, пояснення) для вироблення загально-
навчальних норм спілкування по телефону. 

Наприклад. Науковець Бобир О.В. в книзі 
про виховання культури поведінки молодших 
школярів рекомендує такі правила «Розмови по 
телефону»: 

 – коли розмовляють по телефону, то 
вітаються і прощаються навіть з незнайомими 
людьми; 

 – коли вам телефонують додому, необхідно 
сказати: «Квартира Коваленка» або «Вас 
слухають»; 

 – той, хто телефонував, повинен, 
одержавши відповідь, одразу повідомити, хто 
говорить; 

 – якщо людина, яка зателефонувала, не 
називає себе, можна не відповідати й покласти 
трубку; 

 – якщо ви телефонуєте другові, а трубку 
взяла його мама, то необхідно сказати: 
«Здрастуйте! Це Вадим. Запросіть, будь-ласка, 
до телефону Олега»; 

 – якщо телефон раптово відключився, 
зв’язок відновлює той, хто телефонував; 

 – не варто запитувати: «А ти здогадуєшся, 
хто говорить?»; 

 – нечемно телефонувати до 9 ранку та після 
22 години; 

 – коли на п’ятий-шостий сигнал вам не 
відповідають, покладіть трубку. 

Заняття на дану тему рекомендуємо 
провести також з дітьми підготовчої групи 
дошкільного закладу за планом: 1) зміст і 
розуміння кожного правила; 2) створення 
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проблемних ситуацій щодо використання 
кожного правила; 3) життєві приклади учнів; 4) 
створення ігрових ситуацій тощо. 

Подібні ігри можна проводити за 
різноманітною тематикою: «Склади портфель», 
«Незабаром в школу», «Ти в школі», «Ти на 
вулиці», «На лоні природи», «Як накрити стіл», 
«Подарунки», «Допомога батькам», «Правила 
дорожнього руху» тощо. 

Вихователь підготовчої групи та вчитель 
початкових класів можуть адаптувати зміст 
бесіди, розповіді, гри, заняття, виховного заходу 
до вікових та психологічних особливостей дітей 
старшої групи дошкільного закладу. 

Досвід свідчить, що ігрова діяльність 
педагогів та групи дітей з врахуванням вікових 
та психологічних особливостей старших 
дошкільнят є однією з ефективних форм 
підготовки до навчання в школі. 
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РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ПЕРІОД  
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ  

Володимир ЧЕРКАСОВ (Кіровоград) 
Постановка проблеми. Професійне 

становлення майбутнього вчителя музичного 
мистецтва значною мірою залежить від 
узагальнення й переосмислення попередніх 
надбань та історичного досвіду  становлення 
системи музичної освіти й розвитку музично-
просвітницьких традицій у релігійно-духовному, 
світському та народному середовищах. 
Усвідомлення основних векторів філософії 
музичної освіти, культурно-історичних 
передумов, педагогічних концепцій, 
закономірностей і тенденцій є актуальним і 
своєчасним, допоможе майбутнім фахівцям у 
їхньому професійному самовизначенні, виборі 
найбільш ефективних засобів, форм і методів 
організації навчально-виховного процесу з 
опанування цінностей вітчизняної музичної 
культури. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз 
джерел педагогічного та мистецького 
спрямування підтверджує, що вітчизняними та 
зарубіжними науковцями О.Апраксиною, 
Л.Масол, О.Михайличенком, Г.Ніколаї, 
О.Ніколаєвою,  О.Олексюк, В.Орловим, О.Отич, 
Г.Падалкою, О.Ростовським, К.Шамаєвою 
досліджено становлення і розвиток музичної 
освіти і масового музичного виховання дітей та 
молоді у певні історичні періоди, виявлено 
вплив різних підходів і концепцій на музично-
естетичне виховання молоді. Тематика нашого 

наукового пошуку значною мірою доповнює 
дослідження названих авторів, дає змогу 
простежити розвиток музичної освіти у період 
Середньовіччя та Відродження.  

Мета статті полягає у науковому 
обгрунтуванні основних положень та підходів в 
організації музичної освіти Середньовіччя та 
Відродження. 

Виклад основного матеріалу. 
Застосування музики як засобу естетичного 
виховання молоді пройшло декілька 
еволюційних етапів. В епоху Середньовіччя в 
Європі складається музична культура нового 
типу – феодальна, що об’єднує в собі професійне 
мистецтво, аматорське музикування і фольклор. 
Оскільки церква впливала на духовне життя 
віруючих, то творчість композиторів і 
виконавців була пов’язана з діяльністю храмів і 
монастирів. Аматорське музикування, виступи 
співаків у жанрі епічного сказання стало 
характерним для дворів, будинків знаті, серед 
воїнів. У феодальних замках і в містах 
культивуються різноманітні пологи, жанри й 
форми пісень. 

У цьому контексті варто зазначити, що 
входять у побут нові музичні інструменти (віола, 
лютня), виникають нестабільні склади 
ансамблів. У сільському середовищі процвітає 
фольклорний жанр. На народних святах 
виступали так звані «народні професіонали» 
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(скоморохи, менестрелі, жонглери). Музика 
виконувала головним чином прикладні та 
духовно-практичні функції, а творчість 
виступала в єдності з виконавством (в одній 
особі).  

На тлі глобальних соціально-культурних 
змін поступово збагачується зміст музики, її 
жанри, форми, засоби виразності. У Західній 
Європі з VІ по VІІ століття складається чітко 
регламентована система одноголосної церковної 
музики на основі діатонічних ладів, відбувається 
формування нових вокально-хорових й 
вокально-інструментальних жанрів. 

Доречно наголосити на тому, що 
революційною подією для цього періоду, яка 
визначила подальший розвиток музичної 
грамоти і музичної грамотності, стала праця 
італійського вченого-монаха Гвідо д’Ареццо 
(Гвідо Аретинського). У трактаті «Короткий 
виклад науки про музичне мистецтво» (1026)  
Г.Аретинський науково обґрунтував 
«гексахорд» – шестиступеневий звукоряд (ут, ре, 
мі, фа, соль, ля) та ввів чотирилінійний нотний 
стан, де кожна лінійка мала свій колір (чорна, 
червона, чорна, жовта) [2]. Це була релятивна 
система,  у якій кожен звук отримував значення 
того чи іншого ступеня лише у зв’язку з іншими 
звуками. 

Проте не слід забувати, що музична освіта 
Середньовіччя розвивалася на лоні релігії як 
панівного світогляду тієї епохи. Її носіями були 
служителі церкви, які задавали проблематику й 
загальну модель розв’язання проблеми, 
уважалися реформаторами музичної галузі. 
Основним засобом естетичного виховання 
молоді в масових школах став хоровий спів, в 
основі якого лежав григоріанський хорал. 
Унісонний спів з плавним рухом мелодії та 
витонченим ритмом церковних пісень сприяв 
вихованню релігійно-моральних якостей, 
формуванню релігійної свідомості.  

Крім зазначеного, необхідно визнати, що 
скарбницею народної мудрості й творчого духу 
для простих людей слугував фольклор. У 
народнопісенній творчості оспівувалася тяжка 
доля селян, праця на землі, взаємини людини з 
природою, особисті стосунки між людьми, 
подвиги народних персонажів. Християнські 
цінності часто перепліталися із залишками 
язичницького минулого. Осередком естетичного 
виховання була сім’я, де народна творчість 
передавалася з покоління в покоління. 

У ХІ–ХІІ століттях мандрівні грецькі 
співаки передавали своє мистецтво юнакам і 
дітям. Протягом століть хлопчики прислужували 
в церкві, юнаки з добрими голосами співали в 
церковних хорах.  Київський князь Володимир 
Святославович видав наказ, у якому звелів 
віддавати хлопчиків на навчання, організоване 
при церквах і монастирях. Церковний спів 

супроводжував навчання протягом дня. Читання 
релігійних книг було пов’язане з церковним 
богослужінням. Учителі-регенти 
запроваджували оригінальні методики, які 
ґрунтувалися на пізнанні інтонаційної основи 
знаменного співу. Для цього молодь навчали 
основ музичної грамоти. 

Саме в ці часи княжна Анна при 
Андріївському монастирі засновує жіночу школу 
закритого типу. Тут дівчаток навчали корисних 
ремесел, необхідних для життя. Протягом дня 
вони вивчали точні науки, брали участь у 
церковній службі, співали в церковному хорі, 
здобували вокально-хорові навички. Методи й 
прийоми роботи в церковних хорах 
спрямовувалися на розвиток музичного слуху, 
досягненню чистоти інтонування мелодії, 
формуванню навичок унісонного співу. 
Музично-естетичне та духовно-релігійне 
виховання позитивно впливало на формування 
національних традицій, створювало підґрунтя 
для відтворення багатоголосних партесних 
концертів.  

За часів князя Володимира в школах 
Київської Русі музика використовувалася при 
вивченні богослов’я й уважалася обов’язковим 
предметом у приватних та християнських 
школах. Викладачами були особи духовного 
сану, які навчали дітей за допомогою ручних 
знаків. Спів у церковному шкільному хорі був 
обов’язковим для кожного учня. Крім церковного 
співу, у школах залучали дітей до гри на 
сопілках, ріжках та гуслях, ударним 
інструментом був бубон. Музичний супровід 
використовували при розучуванні й виконанні 
танців та ігор. 

Слід зауважити, що змінюється ситуація за 
часів князювання Ярослава Мудрого. Це період 
найбільшого піднесення Київської держави, 
посилення її міжнародного авторитету. Ярослав 
Мудрий збудував у Києві Софійський собор, на 
фресках якого ми бачимо такі музичні 
інструменти, як гудок і смик. На смику грали як 
на скрипці за допомогою смичка. На фресках 
собору зображені музиканти, котрі грають на 
флейті,  духових інструментах (труби, роги), 
арфі та багатострунному щипковому 
інструменті. Це свідчить про те, що в країні 
здійснювалася підготовка музикантів, які 
навчалися гри на цих музичних інструментах. З 
іменем Ярослава Мудрого пов’язано заснування 
Києво-Печерського монастиря, на стінах якого є 
також зображення органа. 

За часів Ярослава Мудрого при 
Софіївському соборі було відкрито Палацову 
школу, у якій викладання дисциплін 
проводилося українською мовою. Хлопчики і 
дівчатка опановували ряд дисциплін, серед яких 
була філософія, до якої входили арифметика, 
геометрія, астрономія, фізіологія та богослов’я. 
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При вивченні богослов’я учні співали церковні 
пісні релігійно-морального спрямування. Крім 
зазначеного, з ініціативи Ярослава Мудрого до 
Києва запрошувалися професійні музиканти з 
Візантії, котрі навчали дітей церковного співу за 
допомогою «хірономії», тобто ручних знаків, які 
відтворювали рух мелодії. Мелодія 
повторювалася декілька разів, поки учні точно 
не відтворювали її рух, інтонацію та ритмічну 
узгодженість. Основним методом при вивченні 
пісенного репертуару вважався метод співу з 
голосу або на  слух. 

Варто зауважити, що за рівнем освіти цей 
заклад не поступався кращим школам Візантії і 
був популярним у Європі. Тут навчалися не 
тільки майбутні вітчизняні митрополити, 
посадники та кодифікатори «Руської правди», а 
також іноземці, претенденти на королівські 
корони. У школі було відкрито бібліотеку, яку 
М.Грушевський назвав першою українською 
академією.  

Таким чином можна стверджувати, що в 
епоху Середньовіччя церква сприяла розвитку 
мистецтв і ремесел. Християнство, запроваджене 
князем Володимиром, стимулювало розвиток 
культури й освіти. З вуст в уста, від покоління до 
покоління передавалися скарби народної 
мудрості. У закритих навчальних закладах, а 
також у приватних та християнських школах 
молодь вивчала основи наук, візантійсько-
християнську культуру, співали церковні пісні 
та навчалася гри на музичних інструментах. 

На зміну культурі Середніх віків прийшла 
епоха Відродження, або Ренесансу – це епоха в 
історії культури Європи, що передує культурі 
нового часу. Хронологічні межі епохи – початок 
ХІV – остання чверть ХVІ століть. Відмітна 
риса епохи Відродження – світський характер 
культури і її антропоцентризм, тобто інтерес 
до людини та її діяльності. Сусідство українців 
з католиками-поляками в ХVI столітті не могло 
не вплинути на релігійне і культурне виховання 
підростаючого покоління. Чужоземні держави 
постійно намагалися асимілювати українську 
культуру. Тому боротьба за збереження 
культурної самобутності стала однією з 
основних тем в історії українського народу. 

Для епохи Відродження характерне 
незначне подолання феодальної роздробленості, 
перебування південно-західних земель України в 
складі Польщі, Литви, Угорщини, Молдавії. 
Культурно-національне відродження в Україні 
розпочалося з пробудження національної 
свідомості народу, посилення його інтересу до 
духовного життя, утвердження відчуття 
рідної землі, нерозривності з попередніми 
поколіннями, усвідомлення необхідності 
сприймання предковічних духовних здобутків 
народу – мови, пісні, звичаїв, віри, культурних 

надбань – усього того, що уможливлює 
національне існування.   

Треба зазначити, що важливою подією в 
Україні став початок вітчизняного 
книгодрукування, основоположником якого був 
відомий просвітитель ХVI століття Іван 
Федоров. Він заснував у Львові першу в Україні 
друкарню, 1574 року видав першу друковану 
східнослов’янську книгу під назвою «Азбука» 
[1]. Майже всі композитори епохи Відродження 
працювали в руслі церковної тематики, у 
церковних жанрах і формах, створювали меси й 
монети (жанр духовного багатоголосного 
твору). У цей період відбувається зародження 
національних композиторських шкіл, а саме: 
нідерландської, французької, франко-
фламандської.  

Зважаючи на це, гуманісти заново 
перекладають і коментують Біблію, мистецтво 
виходить з-під церковного диктату. Відбувається 
взаємопроникнення церковного і світського в 
музиці. Жоскен де Пре, Орландо Лассо, 
Палестрина пишуть не тільки латинські тексти 
меси, монети, офферторіуми в суворій 
поліфонічній манері. Вони також створюють 
багатоголосні світські пісні – французький 
шансон, італійський мадригал, німецький Lied. У 
мистецтві Відродження відбувається не тільки 
секуляризація, перехід до світського мистецтва, 
скільки взаємопроникнення, змішання 
фольклорного, світського і церковного. 

Без сумніву, епоха Відродження увійшла в 
історію вітчизняної музичної культури як епоха 
пробудження, вона вплинула на зміст музичної 
освіти, основна мета якої полягала у формуванні 
всебічно розвинутої особистості. Музичним 
вихованням в Україні, в основі якого був 
церковний спів, займалися особи духовного сану в 
церковно-приходських, латинських та 
протестантських школах. Одноголосний спів 
змінюється на багатоголосний, композитори 
писали двоголосні, триголосні та чотириголосні 
твори. 

Істотним є те, що наприкінці ХVІ століття 
фламандець Аксель удосконалює гексахорд, 
запроваджений Гвідо д’Ареццо. Він уводить 
сьомий склад «сі», а «ут» прирівнюється до 
«до». Релятивна система поступово втрачає 
риси відносності й стає абсолютною, без якої 
неможливо інструментальне музикування.  

У досліджуваний період відкриваються 
протестантські школи. В історію увійшла 
Кисилинівська школа, яка вважалася першим 
вищим навчальним закладом в Україні. 
Музичний розвиток діти набували і в єзуїтських 
школах гуманітарно-мистецького спрямування. 
Одним з таких навчальних закладів була 
Замойська академія. Її випускники займали 
відповідальні посади в органах влади, тут здобув 
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початкову освіту Петро Могила. Учні вивчали 
нотну грамоту, співали в церковних хорових 
колективах. 

Осередком українського просвітництва 
стала Острозька протестантська школа, або 
академія. Відкрита 1569 року князем 
Костянтином Острозьким академія працювала 
за принципами роботи Кисилинівської школи. 
Навчальним планом Острозької академії  
передбачено оволодіння її вихованцями 
комплексу дисциплін, до яких входило сім 
вільних мистецтв, а саме: філософія, астрономія, 
природничі дисципліни, богослов’я та вивчення 
декількох іноземних мов. Острозька 
протестантська школа вважалася одним з 
провідних навчальних закладів свого часу. Її 
називали академією, ліцеєм, Храмом мистецтв. 
У цьому навчальному закладі готували фахівців 
високого рівня, спроможних працювати в різних 
закладах освіти, науки та державних органах 
влади. У ній навчалися відомі вітчизняні 
просвітителі й громадські діячі, котрі сприяли 
формуванню національної ідеї та розвитку 
вітчизняної освіти й культури. 

Для роботи в академії князь К.Острозький 
запрошував відомих діячів науки, освіти й 
культури. За короткий час існування Острозька 
академія відіграла значну роль у розвитку 
науково-педагогічної думки та художньо-
естетичного виховання молоді. Серед її 
випускників були відомі поети, перекладачі,  
письменники, гетьмани, з-поміж яких: 
Г.Дорофеєвич, А.Рашмі, П.Конашевич-
Сагайдачний, І.Борецький, К.Острозький. 
1581 року на базі академії відкривається 
друкарня, де Іван Федоров надрукував 
Острозьку Біблію. 

Слід зауважити, що в період Відродження 
члени громадських організацій, котрі діяли при 
православних церквах і монастирях Західної 
України, об’єднувалися в братський рух, завдяки 
чому утворювалася широка мережа братських 
шкіл та училищ, серед яких: русько-польські, 
греко-слов’янські, греко-латино-руські. У цих 
навчальних закладах музиці відводилося чільне 
місце. Вона була включена до навчального 
плану й викладалася як окремі предмети 
«Мусіка» (музика) та «Музична грамота». 
Перший курс передбачав засвоєння нотної 
грамоти і хоровий спів. На другому курсі при 
вивченні предмета «Музична грамота» учні 
опановували уведений у ХVІ столітті нотний 
запис за новою п’ятилінійною системою, 
запроваджувалося багатоголосся, формувався 
мажорний і мінорний лади, тактова система 
ритміки.  

У братських школах та училищах хлопчики 
співали в церковних хорах, брали участь у 
святкових богослужіннях. Керівники монастирів 
та церковних храмів доброзичливо ставилися до 

хористів, надавали матеріальну допомогу,  
найбільш обдарованих за кошти приходу 
посилали для навчання за кордон. У репертуарі 
церковних хорів були складні твори, співаки з 
листа виконували хорові концерти, написані 
відомими композиторами. Пізніше, 1615 року, 
братську школу організували в Києві. Нею 
опікувалося запорізьке козацтво. До навчального 
плану входив широкий спектр дисциплін, у тому 
числі й музика. 

Організація навчально-виховного процесу в 
братських школах та училищах була спрямована 
на релігійно-естетичне виховання молоді. 
Прикладом для формування моральних чеснот 
були самі викладачі. Так, у статуті Львівського 
братства «Порядок шкільний» прописано, що 
вчитель мав бути «набожним, мудрим, 
скромним, стриманим» [3]. Такі ж якості вчителі 
намагалися виховувати і в учнів. Проте й надалі 
тут лишалися серйозні проблеми. Оскільки 
навчання було не обов’язковим, то близько двох 
третин селян замість школи посилали своїх  
дітей працювати в поле. 

Слід визнати, що на противагу урочистому 
католицькому богослужінню необхідно було 
віднайти «солодку музику». І тоді Львівське 
братство  звернулося до патріарха Мелетія 
Пегаса з проханням дозволити в православній 
церкві багатоголосний спів. Отримавши згоду, 
братчики активно запроваджували партесний 
спів, направляли на навчання за кордон 
талановитих співаків, які, повернувшись в 
Україну, пропагували кращі надбання 
західноєвропейської культури. 

Згодом партесний спів, де під керівництвом 
освічених диригентів співаки виконували 4–8 
голосні композиції, залунав у церквах Луцька, 
Києва, Львова. І коли 1591 року Львівське 
братство відвідав митрополит Михайло Рогоза, 
хор хлопчиків вітав його дванадцятиголосним 
хором. Після введення партесного співу крюкова 
система нотопису була замінена  сучасною 
нотацією, а замість «гласів» закріпилася 
мажорно-мінорна система. Розвиненому 
партесному співу властиві урочистість, 
монументальність, поділ хору на 4, 8, 12 і більше 
голосів, поєднання гармонічної фактури 
звучання із широким розвитком мелодико-
поліфонічного начала. 

З огляду на сказане  варто зазначити, що 
музичну освіту в період Відродження молодь 
здобувала в церковно-приходських, латинських 
та протестантських школах. Уроки співів та 
музики вели вчителі-регенти. Спів у церковних 
хорах уможливлював вивчення основ нотної 
грамоти, опанування абсолютної системи 
сольмізації. Участь у церковних хорах та 
залучення до церковної музики сприяло 
морально-етичному та релігійному вихованню 
підростаючого покоління. 
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Висновки. У епоху Середньовіччя та 
Відродження музична освіта займала чільне 
місце в духовному вихованні молоді. Музично-
просвітницька діяльність композиторів і 
виконавців спрямовувалася на популяризацію 
певних жанрів музичного мистецтва серед 
широких верств населення, залученню молоді до 
різних форм музикування, оволодіння 
закономірностями музичного мистецтва. 
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МАГІСТРАТУРА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

Алла РАСТРИГІНА (Кіровоград)  
Постановка проблеми. Реалії сьогодення, 

що пов’язані з політичною, економічною й 
соціальною дестабілізацією в Україні,  
призводять до численних проблем в системі 
вищої педагогічної освіти  й  потребують їхнього  
невідкладного вирішення з урахуванням вимог 
щодо розвитку освіти ХХ1, оскільки саме освіта 
є тим ресурсом, який здатний забезпечити 
культурний і духовний розвиток суспільства та 
створити умови для самореалізації кожної 
особистості на засадах загальнолюдських і 
національних цінностей.   

Визначення освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» як найбільш високого щабля 
підготовки фахівців виші, здатних  забезпечити 
відтворення і розвиток інноваційного потенціалу  
у всіх сферах розвитку суспільства, актуалізують 
питання щодо  висвітлення специфіки й статусу  
магістратури  в системі вищої освіти, окреслення 
особливостей її освітніх програм, що мають 
відповідати вимогам Болонської угоди та 
стандартам якості, які забезпечуватимуть 
входження  України в європейський освітній 
простір. 

Незважаючи на процеси реформування, що 
перманентно мають місце в системі вищої 
педагогічної освіти, наукова спільнота сьогодні, 
на жаль, все частіше наголошує на  певній 
непослідовності, а часом й суперечності 
положень, які регламентують підготовку 
фахівців магістерського рівня, що все ще не 
забезпечують її цілісність та очікувану  
ефективність. Тобто, нормативно-правовий 
контекст, в якому сьогодні знаходиться вища 
педагогічна освіта щодо розвитку магістратури й 

який має задавати  навчальним закладам  умови   
діяльності даної інституції, все ще залишається  
невизначеним, досить складним й постійно 
змінюваним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інституційні реформи, що відбуваються 
протягом останніх десятиліть в системі вищої 
освіти, зумовили звернення науковців до 
розгляду різноманітних аспектів становлення та 
розвитку магістратури в Україні  (О.Голубенко,  
В. Кремень, В.Луговий, О. Мещанінов, 
В. Огнев’юк, О.Поступна, О.Проценко, 
В. Осадчий, К. Островський, С. Сисоєва, 
І. Соколова, Р. Шаповал та ін. ). Так, наприклад, 
проблемі нормативноправового забезпечення 
функціонування магістратури присвячено 
дослідження О.Проценко, де автор на основі 
глибокого аналізу вітчизняних та європейських 
нормативноправових документів висвітлив 
основні положення вітчизняного інституту 
магістратури, які задекларовано  у найбільш 
вагомих законодавчих  актах.  Як зазначає автор,  
розглянуті нормативноправові документи 
регламентують функціонування вищої освіти в 
країні і  розглядають певні аспекти підготовки 
майбутніх фахівців в умовах магістратури.  
Зокрема, надають характеристику освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр», розкривають 
умови вступу до магістратури,  пропонують 
перелік напрямків підготовки магістрів, 
визначають особливості організації навчального 
процесу на основі компетентнісного підходу, 
розкривають необхідність впровадження ідеї 
неперервної освіти магістрів тощо [1].  
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Разом з тим, наразі  в системі вищої 
педагогічної освіти України все ще  не 
сформовано однозначного підходу до розуміння 
специфіки і статусу магістратури, 
детермінованих новими вимогами до 
професійної підготовки фахівців європейського 
рівня освіти, які дійсно володіють глибокими 
фундаментальними та спеціальними знаннями й 
здатні працювати творчо та самостійно як 
науковці, так і  практики.   

Аналіз тенденцій розвитку магістратури, 
окреслення підходів, що задають програму 
діяльності даної інституції та визначення  
можливостей її ефективного  функціонування  у 
відповідності до потреб сьогодення, складає 
мету даної  статті. 

Магістерська підготовка студентів 
вітчизняної вищої школи розпочалося у 90-х 
роках ХХ ст. спочатку в якості експерименту, а 
згодом, на підставі «Положення про освітні 
кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 
20 січня 1998р. №65 [2], було введено, як 
обов’язкову, трьохступеневу систему вищої 
освіти. Згадане положення основними ступенями 
вищої професійної освіти визначає освітньо-
кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст», 
«Магістр», де магістерська підготовка 
розуміється як реалізація  професійних освітніх 
програм, орієнтованих на науково-дослідницьку 
та науково-педагогічну  діяльність. 

Маємо зазначити, що далеко не всі виші 
відразу запроваджували й реалізовували 
магістерські програми, оскільки, перш за все, не 
було сформовано запиту на такого роду фахівців 
з боку вітчизняного ринку праці. Крім того, 
перед ВНЗ постала низка досить непростих 
завдань щодо запровадження європейських 
стандартів. У зв’язку з Болонською ініціативою, 
спрямованою на уніфікацію в Європі програм і 
дипломів про вищу освіту,  виникла необхідність 
введення кредитнотрансферної системи, додатку 
до диплома європейського зразка, національної 
рамки кваліфікацій тощо.  

Незважаючи на те, що протягом останніх 
років  Міністерством  освіти і науки була 
проведена велика робота з оновлення 
законодавчої бази у сфері вищої освіти, 
магістерська підготовка, як складна й 
багатопланова за характером  система, все ще 
потребує серйозного удосконалення щодо її 
мети, завдань, структури та змісту  професійних 
освітніх програм студентів-магістрантів.  

Аналіз нормативно-правових документів 
України, на основі яких здійснюється сьогодні 
підготовка магістрів (Положення про 
освітньокваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) 
(1998р.), Лист МОН «Про 
освітньокваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) 
(2001р.)», Закон України «Про вищу освіту» 
(2002р.), Наказ МОН «Щодо Положення про 

організацію наукової, науковотехнічної 
діяльності у вищих навчальних закладах III та IV 
рівнів акредитації» (2006 р.); Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньокваліфікаційними рівнями 
спеціаліста і магістра» (2010 р.); Наказ 
Міністерства освіти і науки «Про введення в дію 
переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньокваліфікаційними рівнями 
спеціаліста і магістра» (2010 р.); Постанова 
Кабінету Міністрів України Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій (2011 р.) та ін.) 
засвідчує, що незважаючи на велику кількість 
доповнень та уточнень щодо підготовки  
фахівців  такого рівня, тлумачення  зазначеної 
категорії, її статусу, основних характеристик 
підготовки  майбутніх фахівців до професійної 
діяльності, підходи щодо створення професійних 
програм все ще залишаються  абстрактними й у 
більшості своїй – декларативними.  Як от:  
сформульоване в  Законі «Про вищу освіту» 
потрактування кваліфікації «магістр» як фахівця, 
«…що повинен володіти поглибленими 
знаннями з обраної спеціальності, уміннями 
інноваційного характеру, навичками 
науководослідної (творчої) роботи, набувати 
певний досвід використання одержаних знань і 
вміти продукувати елементи нових знань для 
вирішення завдань у відповідній сфері 
професійної діяльності» [3, с. 134] й сьогодні 
визначається  у такий же спосіб і у більшій своїй 
частині звучить як побажання на майбутнє. 
Чинне законодавство обмежується лише 
професійним спрямуванням підготовки 
магістрів, що не відповідає сучасній практиці 
підготовки фахівців-магістрантів в зарубіжних 
країнах. 

Маємо зазначити, що завдяки  приєднанню 
України до Болонського процесу вітчизняні 
науковці отримали можливість  більш глибоко 
вивчати  зарубіжний досвід  функціонування  
інституту магістратури в системі вищої освіти. В 
більшості країн вона не пов’язана  виключно  з 
підготовкою до науково-дослідницької чи 
науково-педагогічної роботи, а спрямована на  
більш широкий спектр видів діяльності 
майбутнього магістра. Отже, в процесі 
модернізації  вищої освіти, певні перетворення, 
які б відповідали загальносвітовим тенденціям, 
мають відбуватися й на рівні  магістерської 
підготовки, оскільки це є необхідною умовою 
інтеграції України у європейський освітній 
простір. 

З огляду на європейські підходи щодо   
створення магістерських освітніх програм з 
різноманітною орієнтацію, які  відповідають не 
тільки профілю ВНЗ у поглибленому й більш 
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розширеному варіанті та потребам ринку праці, 
а й  здатні забезпечити індивідуальну траєкторію 
подальшого професійного розвитку  студентів на 
рівні, який задовольняє особистісні потреби  
кожного з них [4], МОН Україні створило реєстр 
магістерських програм (2004 р.), а у 2010 році 
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 
серпня 2010 р. №787 Наказ «Про введення в дію 
переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
спеціаліста і магістра», було затверджено понад 
600 спеціальностей, що пропонують підготовку 
магістрів у вищих навчальних закладах України 
[5].   

Разом з тим, питання визначення 
особливостей наповнення змісту і організації  
магістерських освітніх програм із будь-якого 
фаху,  окреслення їхньої специфіки у порівнянні 
з програмами бакалаврату, було запропоновано 
розробити  безпосередньо вищим навчальним 
закладам. Відтак, на  наукову спільноту виші 
була покладена досить серйозна місія по 
створенню визначених у термінах компетенцій 
освітніх програм, зміст і результати яких стали б 
основою щодо визначення критеріїв розподілу  
професійних компетенцій відповідно  існуючих 
освітньо-кваліфікаційних рівнів, й рівня магістра 
зокрема.  

Зрозуміло, що в такій ситуації процес 
визначення  специфіки й статусу  магістратури з 
різних напрямків підготовки фахівців,  
розроблених різними авторськими колективами, 
відрізнялась різноманітними підходами щодо 
розуміння її особливостей. Орієнтирами для 
розробки  освітніх програм підготовки магістрів  
для вітчизняних науковців стала «Декларація 
про гармонізацію архітектури європейської 
системи вищої освіти» [4] та серія  робочих 
документів Європейської комісії (Меморандум з 
питань неперервної освіти (Брюссель, 2000 р.), 
Висновки Європейської Ради (Лісабон, 2001 р.)  
та ін. ), де увага акцентувалась на необхідності 
дослідницької і самостійної роботи студентів, 
використанні креативних та інноваційних 
підходів у підготовці фахівців-магістрантів, 
визначення рівня компетентності майбутніх 
магістрів з позицій компетентнісного підходу.  

З цього приводу в українській педагогічній 
теорії і практиці  розроблено й запропоновано до 
реалізації велика кількість наукових досліджень 
та навчально-методичних розробок щодо 
організації навчального процесу магістрів у 
вищих навчальних закладах України на  
компетентнісних засадах. Незважаючи на 
заявлений  в якості методологічного принципу у 
вищій освіті компетентнісний підхід (Програма 
дій щодо реалізації положень Болонської 
декларації у системі вищої освіти і науки 

України (2005р.)), що передбачає визначення 
результатів засвоєння випускниками ВНЗ 
основних освітніх програм у вигляді 
загальнокультурних й професійних компетенцій, 
автори освітніх кваліфікаційних стандартів 
здебільшого все ж оперують поняттями «знати» 
й  «вміти». Тобто,  різні варіанти  потрактування 
поняття «компетенція» (як властивість 
особистості, як психічні прирощення 
особистості тощо), в загальноприйнятому 
розумінні все ж зводяться до знань, умінь й 
способів діяльності, що, на наш погляд, не 
завжди й не зовсім відповідає вимогам, 
задекларованим у документах Болонського 
процесу.  

Для подолання ситуації певної 
невизначеності щодо особливостей освітніх 
стандартів та освітніх програм підготовки 
студентів магістратури було створено 
Національну рамку кваліфікацій [6]. Створена на 
основі  освітніх стандартів європейських країн  
(Рамка кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти (Бергенське комюніке, 2005р.),  
Європейської рамка кваліфікацій для навчання 
впродовж життя (Копенгагенське комюніке, 
2008 р.), де подібні рамки  кваліфікацій є 
головним регламентуючим документом для ВНЗ 
та роботодавців, Національна рамка кваліфікацій  
описує в термінах компетентностей  
кваліфікаційні рівні, й магістерський зокрема, з 
метою встановлення їхньої відповідності 
міжнародним вимогам щодо оцінювання 
досягнень випускників ВНЗ, що має 
забезпечувати якість освіти, міжнародне 
визнання зазначених кваліфікацій, здобутих в 
Україні тощо. Наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України та Міністерства 
соціальної політики України 20 квітня 2012 
№ 488/225 було затверджено спільний план 
заходів щодо впровадження Національної рамки 
кваліфікацій який охопив важливі аспекти 
організаційнометодичного, 
нормативноправового, інформаційного та 
кадрового забезпечення [1, с.178].  

Саме остання позиція, що пов’язана з 
налагодженням ефективної взаємодії сфери 
освітніх послуг та ринку праці сьогодні 
залишається найбільш проблематичним 
питанням, оскільки  в системі вітчизняної освіти 
все ще так і не склалося зрозумілих й 
диференційованих  вимог до фахівців, що мають 
різний рівень вищої освіти. Мається на увазі  
відсутність професійних стандартів й чітких  
кваліфікаційних вимог до посад, які висуваються 
роботодавцями при влаштуванні на роботу 
бакалаврів, спеціалістів й, особливо, магістрів  
наук.   

Крім того, з огляду  на визначені в 
Національній рамці кваліфікацій [6] базові 
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компетентності, у яких описується 
кваліфікаційний рівень магістра (знання, уміння, 
комунікація, автономність, відповідальність, 
інтегральна компетентність), та вимоги щодо 
професійної діяльності фахівців такого рівня 
(розв’язання складних завдань і проблем у 
певній галузі професійної діяльності або у 
процесі навчання, проведення досліджень та 
здійснення інноваційної діяльності, критичне 
осмислення існуючих у професійній діяльності 
проблем; прийняття рішень у складних та 
непередбачуваних ситуаціях; здійснення  
самостійно й автономно подальшого навчання),  
було б доречно закцентувати увагу на 
управлінській спрямованості магістерської 
освіти. Оскільки, як бачимо, згадані компетенції, 
що містить ступінь магістра у порівнянні з  
характеристиками  компетентності наприклад, 
бакалавра (що носить здебільшого виконавський 
характер), передбачає наявність організаційно-
управлінських компетенцій, стратегічного 
мислення, здатності до інноваційної діяльності.  

Тому ми приєднуємось до представників  
такого ракурсу розуміння особливостей 
магістерської підготовки (Л.Константінова, 
І. Марченко та ін.) й вважаємо, що одним із 
напрямків фундаменталізації підготовки 
магістра має стати організаційно-управлінська 
складова, впровадження  якої забезпечуватиме  
більш широке коло можливостей професійної 
діяльності майбутнього фахівця. Особливо це 
стосується підготовки педагогічних кадрів для 
вищої школи, що є одним із основних видів 
діяльності майбутнього магістра з обов’язковою 
педагогічною практикою у ВНЗ, а у поєднанні з 
науковими, управлінськими, психолого-
педагогічними, кадрознавчими компетенціями 
може  послугувати  ґрунтовною основою  щодо 
викладацької кар’єри. 

Таким чином, аналіз документів, які 
регламентують процес підготовки магістрів у 
ВНЗ України з метою  приведення її до вимог 
європейського інтеграційного процесу, дає змогу 
зробити висновок про те, що наразі у 
вітчизняному освітньому просторі   виокремлено 
досить широкий спектр підходів щодо розуміння  
статусу та специфіки організації згаданого 
освітньо-кваліфікаційного рівня. Ми 
неодноразово наголошували, що перш за все, це 
пов’язано з поглибленням й розширенням  
процесу набуття на рівні магістратури  фахових 
компетенцій [7],  які забезпечуватимуть  високий 
рівень професіоналізму  відповідної професійної 
кваліфікації. Присвоєння академічного 
наукового ступеня «магістр» зумовлюється 
набуттям компетенцій  щодо науково-дослідної, 
аналітичної, інноваційної діяльності, а 
сформованість компетенцій у галузі педагогічної 
та організаційно-управлінської діяльності  надає 
майбутньому фахівцеві можливості  займати 

викладацькі посади у вищій школі та  
випробовувати себе в якості керівника.  

Разом з тим, науковці та викладачі ВНЗ 
наголошують, що незважаючи на те, що 
визначені закони та постанови пройшли 
експертизу Ради Європи і спеціальні комісії 
експертів зробили позитивні висновки щодо 
розвитку вищої освіти в цілому й магістратури 
зокрема, є певні невідповідності, що потребують 
адаптації з огляду на вимоги європейські освітні  
стандарти [1, с. 181]. Так, реалізація 
магістерських програм з урахуванням  
вищезазначених підходів потребує значно 
більшого часового обсягу й, найголовніше – 
наявності задекларованої у документах свободи 
для ВНЗ у визначенні спрямованості 
магістерської підготовки, у виборі академічного 
чи прикладного характеру програми того чи 
іншого напрямку підготовки фахівців. Тобто, 
розв’язання  основної проблеми: суперечливого 
контексту вітчизняних реформ, коли західні 
моделі вищої освіти, що передбачають 
абсолютну академічну автономію ВНЗ щодо 
змістовного наповнення  освітніх програм, у 
вітчизняному освітньому просторі  реалізуються 
у мовах жорсткого державного регулювання [8, 
с. 35] . 

Подолання зазначених вище проблем 
вбачається у перспективі надання можливостей 
вищим навчальним закладам створювати 
орієнтовані за напрямками підготовки 
професійні моделі випускників магістратури, 
які, безумовно, мають ґрунтуватись на  
державних освітніх стандартах, але, разом з тим,  
в першу чергу  орієнтуватись на потреби ринку 
праці у даній конкретній галузі. Тобто, програми 
магістратури, незалежно від їхньої академічності 
чи практикоорієнтованості,  повинні мати чітку 
професійну спрямованість й  бути зорієнтовані 
під  конкретне замовлення того чи іншого 
сегменту ринку праці, що може стати початком 
поступового вирішення низки інших проблем,  
зокрема нормативного оформлення статусу 
магістра  в системі  посад і видів діяльності, а 
також подолання  інституційного дисбалансу 
(Л.Константінова), коли нові соціальні інституції 
( в нашому випадку – багаторівнева система 
вищої освіти) не вирощуються у вітчизняному 
середовищі,а привносяться ззовні. 
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ОТ ПОНИМАНИЯ УЧЕНИЯ К ПОНИМАНИЮ МИРА 
(В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ В.А. СУХОМЛИНСКОГО) 

Валентина РЫНДАК (Оренбург) 
Поиск способов и путей оптимизации 

учебно-познавательной деятельности 
школьников в условиях федерального 
государственного образовательного стандарта 
базируется на следующих понятиях: понимание 
мира личности школьником как значимых 
отношений, внутри которых он действует; 
понимание учения как способа существования 
человека, актуализирующего идею учения как 
изменения себя, учения как понимания, что 
позволяет школьнику самоопределиться, 
сохранить свою целостность, обрести 
идентичность. 

«Понимание соединяет в единый узел 
познание и общение, понимание позволяет 
проникнуть в скрытое, прорицать будущее, 
предупреждать опасность» [2, с. 4-5]. 

Обрести знание, которое отражает суть 
вещей, соединяет нечто ранее неизвестное с уже 
известным, превращает ранее разрозненное в 
систему – таков путь к пониманию, – по 
В.А. Сухомлинскому. «В результате понимания 
знание становится частью внутреннего мира 
личности и влияет на регуляцию ее 
деятельности» [2, с. 23]. Понимание позволяет 
школьнику предвидеть вероятные последствия 
своих действий, поэтому реализация его 
возможностей должна быть сбалансирована с 
ответственностью за их осуществление. 

Быстрое и осознанное чтение в Павлышской 
средней школе рассматривалось как инструмент 

для овладения знаниями. Ибо только такое 
чтение позволяет думать о содержании 
читаемого, дает возможность мгновенно 
возвратиться в любое место страницы, чтобы 
что-то вспомнить, уметь, перелистав книгу, 
понять, о чем в ней написано. Если он так читать 
не умеет, то учиться ему трудно, а часто и 
совсем невозможно, потому что он не в 
состоянии прочитать все, что необходимо. «Он 
не успевает это сделать, и каждый день отстает в 
учебе. И если внимательно заняться изучением 
техники чтения школьников, то увидим, что 
многие читать не умеют. Слушаешь, и будто все 
хорошо, но присмотришься и видишь, что 
ученика хватило всего лишь на то, чтобы 
прочитать, а осмыслить и запомнить 
прочитанное он уже не мог, потому что вся 
энергия ушла на чтение» [4, с. 117]. 

Этот сложный многомерный процесс 
предопределяет объективную необходимость 
обращения к дидактической системе 
В.А. Сухомлинского, раскрывает качественно 
новый уровень когнитивно-познавательного и 
духовно-нравственного компонента феномена 
понимания. 

Исторически сложились два подхода к 
пониманию действительности. Один основан на 
прямом превосходстве: он прост, понятен, 
опирается на прошлое, жесткое, но 
впечатляющее, черпает силу в традиции, которая 
выступает как эффективный заменитель поиска 
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новых мыслей и решений. Другой подход силен 
критическим анализом фактов, требует 
понимания аргументов, выдвижения перспектив, 
сравнивания настоящего не с прошлым, а с 
будущим. Первый ориентирован на прямое 
действие, второй – на оценку реального 
направления, по которому могут пойти события, 
и соответствующую ориентацию деятельности. 
То есть понимание как бы заключает в себе 
возможность выбрать правильный вариант [2, 
с. 275-276]. 

Уточним структуру и содержание процесса 
понимания в дидактической системе 
В.А. Сухомлинского согласно трем 
когнитивным полям, выявленных А. Брудными 
[2 с. 242]. В первом когнитивном поле 
правомерно выделить наблюдения окружающего 
мира, объяснения и описания словом предметов, 
явлений, признаков, действий, интересных для 
учащихся; воспитание пытливости, развитие 
мысли и обогащение речи в ходе проживания 
природных и социальных ситуаций. То есть 
ученик познает мир и постепенно разгадывает 
законы природы. Во втором поле ученик 
демонстрирует последовательность 
доказательных суждений, отвлеченные, но 
достаточно прочные логические конструкции, 
демонстрируя критическое восприятие; 
понимание правил, законов, теорем, фактов, 
событийных последовательностей исторических 
событиях, текстов художественных 
произведений. 

Но автономность когнитивных полей в 
дидактической системе В.А. Сухомлинского 
была относительна, протекающие процессы 
понимания дополняют друг друга. 
Следовательно, ученик Павлышской средней 
школы понимал чему его учили. Ибо «если ясно 
сориентировать образовательный процесс на 
понимание, а не на запоминание материала то 
эффективность образования вырастет, резко и 
намного» [2. с. 243]. 

Как это правильно утверждал 
Г.И. Цинцадзе, когда мы говорим о понимании, 
мы имеем в виду то, что происходит «в уме» или 
шире, «в душе» субъекта [17]. Но вот что при 
этом происходит, уловить не так-то легко, и 
недаром Г. Риккерт писал об «интуиции 
понимания» [6, с. 161]. Он уловил очень важный 
признак понимания: понимание как процесс есть 
нечто ускользающее от рефлексии, 
непосредственно переживаемое. Но это 
понимание как процесс. А понимание как 
результат? Это, конечно же, заметное, не 
ускользающее. Психологи называют понимание 
продуктивно-личностным процессом. 
Результатом (продуктом) этого процесса в школе 
В.А. Сухомлинского является личностно-новое 
знание духовно обогащенное. 

Это требует систематического объяснения, 
что из учебного материала школьнику надо 
запомнить, чтобы с помощью этих знаний он 
мог добывать новые (формулы, законы, правила, 
выводы); какой учебный материал следует 
просто понять; в чем нужно только разобраться, 
чтобы осмыслить и иметь об этом материале 
ясное представление. Этому требованию 
В.А. Сухомлинского следовал педколлектив 
Павлышской средней школы.  

В старших классах ученик может успешно 
учиться, – отмечал В.А. Сухомлинский, – когда 
в процессе письма он не думает, как правильно 
написать то или иное слово, а его умственные 
усилия направлены на обдумывание содержания 
того, о чем он пишет [1, с. 54]. 

Например, учитель предлагает ученикам 
подумать над таким вопросом: «Какие 
революционные и реакционные силы 
противостояли друг другу во время 
крестьянских движений, восстаний, войн, 
изученных нами? Отвечая на этот вопрос, 
ученик демонстрирует умение осмыслить и 
проанализировать весь изученный материал, 
выбрать нужные примеры, сопоставить, сделать 
выводы. А использование при ответе учебника и 
дополнительной литературой позволяет 
проиллюстрировать ответ, подтвердить свои 
мысли. [1, с. 55]. 

В.А. Сухомлинский отмечал: ученики, 
которые плохо читают, не умеют логически 
выражать свои мысли. «Не умея бегло и 
сознательно читать, ученик не успевает думать. 
Чтение без вдумчивости, без мысли притупляет 
ум ребенка» [14, с. 509]. 

На уроках в школе В.А. Сухомлинского 
отводилось специальное время для углубленного 
самостоятельного осмысливания фактов, то есть 
их понимания. «Закрепление знаний не является 
этапом урока, это длительный процесс, 
включающий специальные упражнения, 
лабораторные занятия, другие виды 
самостоятельной работы и овладение новыми 
знаниями. Применение знаний в разнообразных 
формах – важнейший, главный путь их 
выявления, проверки, учета» [12, с.58].  

В Павлышской средней школе еще в первой 
половине 50-х «годов решение проблемы: 
«Слово, я, мысль, их взаимосвязь и 
взаимовлияние» привело к ясности мысли, слова 
ученика, сформированности его умения 
высказаться, ибо как мысль стимулирует слово, 
так и слово влияет на мысль, активизирует ее. А 
значит, только работая над словом, уточняя и 
обогащая его, учитель мог этим мысль учащихся 
делать точнее, гибче, сильнее. Этому 
способствовала система творческих работ по 
украинскому и русскому языкам. В качестве 
примера приведу тематику для 3 класса: «Как 
приходит осень», «Цветы сирени и цветы 
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акации», «Как всходит солнце» «Осень в саду», 
«Как мы нашли птичье гнездо в лесу, «Роса на 
траве», «Домашние и дикие животные», 
«Почему поле удобряют», «Чем полезны 
пчелы», «Хлебные растения нашего края» и др. 

В плане работы Павлышской средней 
школы в 1956/57 учебном году Василий 
Александрович писал: «Для того, чтобы 
добиться глубоких знаний учащихся, учитель 
должен умело руководить умственным трудом 
ребят на уроке. Глубокие, осмысленные знания 
достигаются лишь тогда, когда учащиеся 
прилагают определенные усилия к тому, чтобы 
осмыслить материал, хорошо понять и крепко 
запомнить его». 

И, наконец, в последнем написанном 
В.А. Сухомлинским плане работы школы на 
1970/71 учебный год отмечено: «Мы, как и 
много лет раньше, свое главное внимание 
сосредоточим на проблеме развития 
способностей и умственных сил учащихся. 
Мысль нашего коллектива устремлена к 
достижению важнейшей воспитательной и 
образовательной цели: умственные силы и 
способности ребенка должны постоянно 
укрепляться и развиваться; прочные знания 
вообще немыслимы, если ученик всегда остается 
на одном и том же уровне умственных сил и 
способностей. Сегодня ученик должен быть 
умнее, чем он был вчера, – только при этом 
условии у него будет желание учиться и будет 
успех в учении. Надо, чтобы обучение было 
единством двух целей: во-первых, и главное – 
воспитания ума ребенка; во-вторых – овладения 
им определенной суммой знаний. Педагог 
должен быть не только учителем, но и 
воспитателем ума учащегося» [4, с. 118]. 

Тематика творческих письменных для 
учащихся 1-10 классов Павлышской средней 
школы включала в себя темы, связанные с 
наблюдениями природы, жизни и труда людей, 
описания трудовых процессов, литературные 
темы, нравственно-этические и другие. Писал на 
эти темы сочинения Василий Александрович, 
писали учители, потом прочитывали, спорили. 
Затем сочинения писали учащиеся. Так 
рождалась методика. В результате заметно 
возрос интерес школьников к написанию 
сочинений на разнообразные темы, к чтению 
художественной литературы к точному яркому 
грамотному слову. В отдельные тетради они 
записывали точные и удачные выражения из 
произведений, которые читали, выпускали 
стенгазету «Наше творчество», участвовали в 
конкурсах на лучшее сочинение, на лучшего 
чтеца. Еженедельно лучшие ученические 
сочинения читались по школьному радио. 
Традиционными стали читательские 

конференции, диспуты, обсуждение 
прочитанных книг.  

Находились и новые формы работы, 
которые расширяли возможности речевой 
практики учащихся. Это: праздники книги, 
вечера старшеклассников для населения на 
научно-атеистические темы, общественно-
политические темы, вечера художественного 
чтения для населения по месту жительства. Все 
это способствовало обогащению речи учащихся, 
развитию их мысли. Конечно, диалектическая 
взаимосвязь слова и мысли намного сложнее и, 
как во всяком диалектическом единстве, 
противоречивее, но все же время показало, что 
педагогический коллектив стоял на верном пути: 
возрос интерес учащихся к учению, более 
глубокими становились знания. 

Постоянно закрепляя и совершенствуя 
достигнутое, В.А. Сухомлинский вел коллектив 
в решении вопросов умственного воспитания 
учащихся к следующей ступеньке: окружающий 
мир – мысль – слово. Ставилась цель научить 
ребенка видеть, анализировать, выражать словом 
то, что видишь. Здесь уже на тренировку мысли, 
вocпитание ума действуют одновременно первая 
и вторая сигнальные системы. Впечатление от 
того, что видишь, вызывает слово, нужное для 
того, чтобы охарактеризовать увиденное; 
найденное слово закрепляется временными 
условными связями, входит в соприкосновение с 
другими условными связями, активизирует 
мысль [4, с. 119]. 

Особое внимание В.А. Сухомлинский 
обращал на решении проблемы развития 
интеллектуальных способностей школьников. 
Ибо дать знания – это только одна грань 
умственного воспитания. Ее нельзя 
рассматривать в отрыве от развития умственных 
сил ученика, – отмечал В.А. Сухомлинский 
«Развитие мысли и умственных сил – это 
развитие образного и логико-аналитического 
элементов мышления, воздействие на 
подвижность мыслительных процессов, 
устранение замедленности мышления» [10, 
с. 110]. 

В дидактической системе 
В.А. Сухомлинского следует особо выделить 
«уроки мышления», способствующие живому, 
непосредственному восприятию образов, картин, 
явлений, предметов окружающего мира и 
логическому анализу, добыванию знаний, 
мыслительным упражнениям, выявлению 
причинно-следственных взаимосвязей.  

Можно спорить о содержании, форме урока, 
он дает для этого немало оснований, но главное 
в том, что этот урок обнаруживает и интерес 
учащихся к окружающему, и желание найти 
причины тех явлений, которые они наблюдают. 
Наблюдение активизирует мысль, стимулирует 
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поиски слова. Возможно, слово когда-то было 
услышано или прочитано, но находилось где-то 
в глубине сознания, им не пользовались, а 
увиденный предмет вызвал слово к активной 
жизни. 

Тематика уроков мышления, разработанная 
В.А. Сухомлинским вместе с учителями, очень 
разнообразна. Вот некоторые темы таких 
уроков: «Что сегодня в поле (лесу, огороде) 
стало не таким, как было неделю назад. Что в 
природе изменяется очень быстро; что быстро и 
что медленно. Солнце утром (днем). Знойный 
полдень. Небо вечером (ночью, на рассвете, 
утром, днем). Что делается руками и что дает 
природа. Наш труд зимой (весной, летом, 
осенью). Листопад. Первые снежинки. Оттепель 
в феврале. Поле и луг. Пчела на цветке. 
Хризантемы – дети осени. Жаворонок в голубом 
небе. Что у нас в поселке сельское, а что 
городское. Роса на траве. Живое и неживое в 
природе. Путешествие дождевой капли. Каждое 
явление имеет свою причину. Все в природе 
изменяется. В цветущем саду» и др. 

«В.А. Сухомлинский назвал эти уроки 
уроками мышления среди природы и потому, 
что они способствуют развитию мышления 
ребят, а также и для того, чтобы подчеркнуть 
перед учителями еще раз исключительную 
важность умственного воспитания учащихся» [4, 
с. 119-120]. 

«Для развития мышления необходимы 
программа и воля,– утверждал Ницше. – Умение 
думать... в наших школах теперь уже не имеют 
об этом ни малейшего понятия», (Ницше Ф. 
Сумерки кумиров. М., 1902. С. 163. 
(Современный перевод заглавия «Сумерки 
идолов» несколько менее адекватен) – добавлял 
он. Конечно, говоря «думать», Ницше имел в 
виду «понять», ведь человек думает, когда он 
хочет понять. 

Павлышская средняя школа и сегодня 
продолжает углубленно работать над проблемой 
развития мышления и речи. Конкретным 
проявлением этого является работа со сказкой, 
тесно связанная с уроками мышления среди 
природы. В.А. Сухомлинский писал, что «уроки 
мышления среди природы – ничем не заменимые 
путешествия к источнику мысли и слова. Здесь 
вступает в действие могучий эмоциональный 
стимул умственного труда – удивление, 
изумление, рождающие интерес, желание знать. 
Здесь оттачивается важнейший инструмент 
мышления – слово. Уроки мышления – первый 
шаг, первый этап творчества – наиболее 
активного умственного труда, в процессе 
которого применяются знания и развиваются 
умственные способности. Применение знаний – 
это сама сущность умственного воспитания. В 
процессе составления небольших рассказов 
слово входит в активную умственную жизнь, 

становится инструментом мышления. Особенно 
большое внимание мы будем уделять 
составлению сказок, таи как «сказка – 
исключительно сильный источник пробуждения 
мысли ребенка...». В этом суть и смысл 
понимания, – по Сухомлинскому. «Осмысленное 
воспроизводится как понятное!» [2, с. 229]. 

Ребенок мыслит образами, красками, 
звуками, полагал В.А. Сухомлинский, опираясь 
на исследования К.Д. Ушинского, но из этого не 
следует, что нужно пренебрегать развитием 
абстрактного мышления. Необходимо 
раскрывать перед детьми сущность таких 
понятий, как явление, причина, следствие, 
событие, обусловленность, зависимость, 
различие, сходство, общность, совместимость, 
несовместимость, возможность, 
невозможность [13, с. 134]. Он четко 
определил, за чем в течение четырех лет будут 
наблюдать дети. Результаты наблюдений были 
оформлены в виде «Книги природы», 
включающей 300 страниц картин-образов, 
запечатлевшихся в сознании учеников. Это и 
были, по сути, «уроки мышления». Педагог 
сумел показать, что не только прогулки, но и 
уроки могут быть интересными и 
увлекательными, обогащающими духовный мир 
детей.  

Общение с «Книгой природы» 
В.А. Сухомлинский считал неотъемлемым 
средством воспитания умственной активности. 
Творчески преломляя научные позиции 
немецкого педагога А. Дистервега («Любой 
метод плохой, если приучает ученика к 
простому восприятию или пассивности, и 
хороший в той мере, в какой пробуждает в нем 
самодеятельность», советского психолога 
Г. Костюка («Самое лучшее содержание доходит 
до сознания учащихся тогда, когда оно 
включается в их собственную деятельность» он 
стремился, чтобы восприятие картин и образов 
природы становилось началом активного 
мышления, теоретического познания мира.  

Рассказ учителя вызывает в воображении 
ученика картины, предметы, явления, слова. 
Детское мышление В.А. Сухомлинский 
сравнивал с «нежным цветком розы, на котором 
дрожит капелька росы» [13, с. 30]. Задача 
учителя заключалась в том, чтобы, сорвав 
цветок, не уронить эту каплю пытливости, 
вдумчивости. 

Детское мышление,– отмечал 
В.А. Сухомлинский, удивляет тонкими, 
неожиданными, «философскими» вопросами, 
потому что питается живительным источником 
«ручейка мысли». И важно не допустить, чтобы 
школьная дверь закрыла от сознания ребенка 
окружающий мир. В период детства 
окружающий мир и природа должны постоянно 
подпитывать сознание учащихся яркими 
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образами, картинами, представлениями, чтобы 
законы мышления дети осознавали как стройное 
сооружение, архитектура которого подсказана 
еще более стройным сооружением – природой: 
«Чтобы не превратить ребенка в хранилище 
знаний, кладовую истин, правил и формул, надо 
учить его думать. Сама природа детского 
сознания и детской памяти требует, чтобы перед 
малышом ни на минуту не закрывался яркий 
окружающий мир с его закономерностями. Я 
убежден, что острота детской памяти, яркость 
мысли с поступлением в школу не только не 
ослабятся, но еще больше усилятся, если средой, 
в которой ребенок будет учиться мыслить, 
запоминать и рассуждать, станет окружающий 
мир [13, с. 110]. 

В зоне пристального внимания 
В.А. Сухомлинского находилось мышление 
«трудных» учеников – тех, кто медленно 
мыслит, кому для осмысливания сущности 
материала необходимо сравнительно больше 
времени. Замедленное мышление – это во многих 
случаях следствие общего недомогания 
организма, недомогания, которого не чувствует 
и сам ребенок. Наблюдения убедили педагога, 
что кроме заболеваний, которые поддаются 
диагностике, профилактике и лечению, есть 
просто общая слабость органов, их болезненная 
реакция на окружающую обстановку [11, с. 45]. 

Эффективность умственного труда 
трудноуспевающих учеников зависела от того, 
как и каким образом было организовано первое 
изучение и закрепление материала именно на 
уроке: нельзя допускать, чтобы он слушал 
только хорошие ответы, списывал с доски, «надо 
обязательно заставлять его самостоятельно 
думать и побуждать – терпеливо, тактично – 
достигать на каждом уроке хотя бы 
незначительного успеха в умственном труде» 
[10, с. 101-102]. 

В.А. Сухомлинский особое внимание 
обращал на собственные усилия ученика, 
напряжение воли, его эмоциональное состояние. 
Если он самостоятельно не сделал ни одного 
«открытия», не пережил чувства изумления, ему 
трудно будет что-либо запомнить. 

Он настаивал на преодолении зубрежки и, 
как следствия, – школярства. Результатом 
постоянной зубрежки на уроке, при выполнении 
домашних заданий становится инфантильное 
отношение к учению: это приводит к отрыву 
знаний от жизненной практики, ограниченности 
сферы интеллектуальной и общественной 
деятельности. «Гипертрофия произвольного 
запоминания просто-напросто оглупляет 
человека», – утверждал В.А. Сухомлинский [10, 
с. 112]. 

Важной находкой В.А. Сухомлинского 
являлась опора в процессе осмысливания нового 

материала на уроке на «точки удивления», 
своеобразные «узлы», которые способствовали 
выявлению учениками причинно-следственных 
взаимосвязей между явлениями. Особенно это 
было важно для слабоуспевающих учеников. 
Например, в статье «Воспитывайте разум 
ребенка» он пишет о Люде Н. из многодетной 
семьи. Она с большим трудом запоминала буквы 
и цифры, затруднялась составить слово, решить 
задачу. «В чем дело? – задает себе вопрос 
Василий Александрович. – Что происходит в 
твоей голове, Люда? Что ты видишь вокруг себя, 
что ты видишь о том, что видишь? Как ты 
думаешь?... Почему ты не решишь этой 
простенькой задачи, ведь ты можешь считать до 
пятидесяти, ты помогаешь дома матери 
связывать лук в пучки, в каждом пучке – 
пятьдесят луковиц? Почему ты там жива, 
сообразительна, а здесь, в классе, воробьи и 
синички превращаются для тебя во что-то 
непостижимое?» [6, с. 48]. 

Решение, в связи с этим, учитель 
Сухомлинский принимает следующее: обучение 
Люды он организует на лужайке у реки. Он 
рассказывает сказку и примечает в глазах Люды 
глубокую взволнованность, очарованность. «А 
теперь решим задачу», – сказал Василий 
Александрович и сразу же лицо девочки стало 
замкнутым и нахмуренным, – «Нет, не ту задачу, 
какой ты боишься». И рассказал задачу – сказку 
о Волке, Козле, Капусте, которых необходимо 
перевезти на противоположенный берег. Дети 
стали думать, размышлять и отчаиваться – 
невозможно перевезти этих пассажиров. А где 
же Люда? Она отошла в сторонку и лепила 
своих Волка, Козу и Капусту, вылепила она и 
лодку. Сухомлинский почувствовал что девочка 
живет сейчас в своем мире сказки и слушал, кого 
Люда перевозила и оставляла на 
противоположенном берегу. Но почему же 
девочка не могла решить простую задачу о пяти 
синичках? То есть, она воспринимает ярче всего 
то, что как бы скользит по поверхности ее 
сознания, когда она переживает радость успеха и 
горечь неудачи, напрягая умственные и 
физические силы, когда она рисует буквы, 
задачи, мир, которые ее окружает [6, с. 49-50, 
52]. То есть, учение таких учеников можно 
обозначить следующей цепочкой: увидеть – 
узнать – понять. Ум и сердце такого ребенка 
откликается на тысячи явлений окружающего 
мира, узнает его. А учитель должен уметь читать 
тончайшие движения мысли, чувств, 
переживаний в каждом движении ребенка и 
особенно в его глазах. Разум Люды Н. 
воспринимает, прежде всего, красоту мира, 
картину природы как единое целое. То есть 
взаимодействуют два мира – мир окружающей 
ребенка природы, труда, общественных 
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отношений и его внутренний духовный мир [6, 
с. 54-55]. 

Научные поиски «облегчения учения» 
привели В.А. Сухомлинского к важным 
выводам: во-первых, соотношение 
произвольного и непроизвольного запоминания 
должно равняться 1:3; во-вторых, при 
организации чтения, основанного на 
любознательности, интересе, без изначальной 
установки на запоминание, можно достичь более 
качественных результатов; в-третьих, чтение 
дополнительной познавательной литературы, а 
не только обязательной, способствует более 
прочному осмысливанию материала; в-
четвертых, чем больше непонятного открывается 
перед учеником, тем больше у него тяга к 
знаниям, интерес к учению в целом [16]. 

В.А Сухомлинский проектирует механизм 
усвоения содержания образования – знаний, 
способов деятельности, творческого и 
личностно-субъектного опыта, отвечая на 
ключевые дидактические вопросы: как вести 
учеников от освоения материала, изученного на 
уроке, к его пониманию? Как добыть новое 
знание, опираясь на «узелки», опорной точки 
прежних знаний, как сделать каждый шаг 
обучения одновременно и развитием мышления 
ребенка? [16, с. 127-134]. 

Воспитание ума – значимая задача 
учителей, но, согласимся, что методикой 
воспитания ума владеет их незначительное 
число. А ведь это важный составной компонент 
процесса понимания. Принципиальным 
отличием дидактической системы 
В.А. Сухомлинского является эмоциональный 
стимул мысли, познание процесса учения умом 
и сердцем. 

В.А. Сухомлинский актуализировал на 
заседаниях семинара следующие аспекты, 
составляющие психолого-педагогические 
основания познания. Например, как вести 
учеников от осмысливания фактов к 
конкретным истинам?  

В педагогической деятельности учителя на 
уроке привычной является ситуация, когда 
ученик запоминает (заучивает) правило, закон, 
теорему, формулу, но не может применить их на 
практике. Особенно сложно данные процессы 
протекают на таких уроках, как русский язык, 
математика, физика, химия, так как именно эти 
предметы требуют формирования умений 
обобщать, анализировать, делать выводы [10, 
с. 98-99]. 

«Запоминание, (заучивание) должно 
основываться на понимании. Ведите учеников к 
запоминанию через осмысливание (осознание), 
понимание многочисленных фактов, вещей, 
предметов, явлений. …. Путь от осмысливания 
до глубокого понимания абстрактной истины 
(правила, формулы, закона, вывода) лежит через 

практическую работу, которая как раз и 
представляет собой овладение знаниями» [10, 
с. 98-99]. 

Умение применять полученные знания, – по 
В.А. Сухомлинскому, – находится в прямой 
зависимости от характера умственного труда – 
как он мыслит, умеет думать над 
взаимосвязями: причинно-следственными, 
пространственными, временными, 
функциональными.  

В.А. Сухомлинский был твердо убежден, 
что именно первое изучение материала – 
качественный скачок ученика от незнания к 
знанию, к пониманию. На уроках первичного 
усвоения знаний учитель так организовывал 
работу, чтобы были видны результаты 
умственного труда всех учеников.  

Не на каждом уроке подобного типа 
принято организовывать самостоятельную 
работу всех учащихся. А В.А. Сухомлинский 
настаивал, чтобы именно на данном этапе урока 
реализовывались приемы самостоятельного 
осмысливания услышанного: выстраивание 
«цепочки мысли», формулирование 
эмоциональных вопросов, составление плана, 
тезисов, конспекта по рассказу учителя и др. 

На заседаниях психолого-педагогической 
комиссии (26.01.1966) В.А. Сухомлинский 
рассматривал взаимосвязь процессов понимания 
и осмысливания учеником новых знаний. После 
объяснения учителя ученикам предлагалось 
обратиться к черновой тетради, в которой они 
записывали в разнообразных формах то, что 
было услышано: в виде рисунка, графика, 
таблицы, плана, собственного примера: «Здесь 
сливается повторение знаний с их первым, 
элементарным применением» [10, с. 103]. 

Анализ уроков истории позволил 
В.А. Сухомлинскому сделать следующие 
выводы: на уроке всегда есть время и 
возможность организовать практическую работу 
для самостоятельного осмысливания 
услышанного: учитель рассказал об 
освобождении крестьян в России от 
крепостной зависимости в 1861 году. Для 
осмысливания нового (5-7 минут) даются 
вопросы: по какому пути пошло бы развитие 
сельского хозяйства в России, если бы царское 
правительство не освободило крестьян? Какая 
взаимосвязь существовала между развитием 
капитализма в сельском хозяйстве и в 
промышленности России до 1861 года и как эта 
взаимосвязь проявилась после освобождения 
крестьян? Что продолжало тормозить 
развитие капитализма в России после 1861 
года? Каковы причины живучести феодальных 
пережитков в сельском хозяйстве России – 
даже после реформы 1861 года? [10, с. 105]. 

Ученикам предлагалось обратиться к 
учебникам, собственным записям в рабочих и 
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черновых тетрадях и повторить изученный 
материал без «чтения всего подряд». Это, по 
мнению В.А. Сухомлинского, и есть прямой 
путь к думанью. 

По В.А. Сухомлинскому, активность 
мыслительных процессов ученика находится в 
прямой зависимости от способов применения 
полученных знаний. Следовательно, добывание 
знаний должно сопровождаться встречным 
вопросом ученика; продумывая урок, учитель 
выявляет «узелки знаний», которые выступают 
своеобразным сцеплением причинно-
следственных, временных, пространственных 
взаимосвязей: «как же это так – все происходит 
на моих глазах, а я и не задумывался над этим?» 
[10, с. 98]; для того чтобы подвести учеников к 
встречному вопросу, необходимо что-то 
оставить «недосказанным». 

В заключение уточним, что процесс 
понимания учения в Павлышской средней школе 
В.А. Сухомлинского строился на: 

- стремлении ученика к истине и 
основанной на ней нравственности; 

- приобретении достоверных 
подкрепленных доказательствами знаний, 
которые вели к пониманию их сущности 
прикладного применения; 

- построении научного познания на основе 
любознательности;  

- предоставлении учащимся самим 
выяснить собственные возможности и 
склонности; 

- побуждении к размышлению, 
критическому восприятию; 

- формировании способности к научному 
творчеству, проистекающему из необходимости 
объяснять и согласовывать между собой 
неопровержимые факты; способности проникать 
в суть вещей; 

- признании науки как источника 
понимания, вдохновения. 

Эффективность феномена понимания 
В.А. Сухомлинского еще будет неоднократно 
доказана и стабильный творческий диалог 
отечественного и зарубежного педагогического 
сообщества будет способствовать этому 
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УДК 37.013.74:371.4 

ТРАНСГРЕСИВНИЙ ПІДХІД У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ПОЛЬЩІ  

Наталія САВЧЕНКО (Кіровоград) 
Соціально-економічні, політичні зміни, що 

відбуваються в Україні, глобалізаційні та 
інтеграційні процеси, що зумовлюють створення 
єдиного європейського та світового освітнього 
простору спричиняють якісні зміни в системі 
освіти, зокрема, трансформацію позашкільної 
роботи в позашкільну освіту та розгляд її як 
важливої складової системи освіти. Державну 
політику у сфері позашкільної освіти, її правові, 
соціально-економічні, організаційні, освітні та 
виховні засади визначають Закони України “Про 
освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про 
охорону дитинства” та ін. Проте у контексті 
приєднання України до Болонського процесу 
актуальним стає аналіз зарубіжного досліду 
щодо проблем організації позашкільної освіти та 
нових науково обґрунтованих підходів до її 
розбудови, зокрема, польського, який 
відрізняється наявністю прогресивних 
досягнень, впровадженням трансгресивного 
підходу тощо.   

Метою нашої статті є розкриття сутності 
трангресії, трансгресивного підходу в освіті, 
трансгресивної концепції особистості у 
дослідженнях польських вчених; 
обґрунтовування особливостей реалізації 
трансгресивного підходу у позашкільній освіті 
Польщі. 

Аналіз педагогічної літератури показав, що 
у світовій освітній практиці для позначення 
термінів “позашкільна освіта”, “позашкільні 
навчальні заклади” використовуються такі 
поняття, як: “неформальна освіта” (англ. – non-
formal education), “заклади позашкільного 
виховання” (польськ. – placówki wychowania 
pozaszkolnego), “додаткова освіта” (рус. – 
дополнительное образование), центри вільного 
часу (словацьк. – centrum voľného času) тощо. У 
Міжнародному стандарті класифікації освіти 
(МСКО) (англ. – The International Standard 
Classification of Education (ISCED), розробленого 
ЮНЕСКО, представлено термін “неформальна 
освіта” [1]. 

Особливістю позашкільної освіти є 
забезпечення вільного часу особистості, її 
надання в позашкільних навчальних закладах та 
інших соціальних інституціях. 

Аналіз науково-педагогічних досліджень 
проблем позашкільної освіти Польщі засвідчив, 
що в основі її розвитку поряд з такими 
теоретико-методологічні підходами як 
особистісно-орієнтований, аксіологічний, 
діяльністний,  культурологічний та 
синергетичний, лежить трансгресивний підхід.  

Впеpше пoняття «Aufhebung», aнaлoгiчне дo 
тpaнсгpесiї, булo вжите Г.В.Ф. Гегелем у 
«Фенoменoлoгiї духу», де вoнo пoзнaчaлo вихiд 
зa межi сoцiaльнoгo буття i дoсягнення пoзицiї 
зoвнiшньoгo спoстеpiгaчa стoсoвнo фенoменiв, 
щo poзглядaються. Екзистенцiaльнa 
iнтеpпpетaцiя вчення Г.В.Ф. Гегеля у 
фpaнцузькoму неoгегельянствi стимулювaлa 
викopистaння цьoгo пoняття бaгaтьмa 
пpедстaвникaми сучaснoї фpaнцузькoї фiлoсoфiї. 
Нині концепт «трансгресія» aктивнo 
викopистoвується пoстмoдеpнiстами, – так, 
Ж. Бaтaй пoслiдoвнo oбґpунтoвує фiлoсoфську, 
лiтеpaтуpну, екoнoмiчну тa теoлoгiчну стpaтегiї 
пoдoлaння не тiльки сoцiaльних зaбopoн, 
культуpних тpaдицiй, мopaльних pегулятивiв, 
aле й сaмих умoв iснувaння мислення й 
чуттєвoстi в дoсвiдi «aбсoлютнoї негaтивнoстi». 
У ситуaцiї твopчoстi тaкий мoтив пoдoлaння 
спpямoвaний пеpш зa все нa oтoчуючу дiйснiсть, 
i зiткнувшись iз недoскoнaлiстю свiту, iндивiд 
пoчинaє пoшук її пpичин тa спoсoбiв щoсь 
змiнити [2; 3, с. 726].   

Автор «тpaнсгpесивнoї кoнцепції 
особистості», польський філософ і педагог 
Ю. Козелецький poзумiє тpaнсгpесiю як 
пoдoлaння меж мoжливoстей i дoсягнень 
oсoбистoстi (внaслiдoк чoгo oсoбистiсть 
здoбувaє (ствopює) нoвi цiннoстi – винaхoди, 
вiдкpиття невiдoмих зaкoнoмipнoстей, нoвi 
спoсoби poзв’язaння пpoблем тoщo).  

Ю. Козелецький i йoгo пoслiдoвники 
poзpiзняють двa види тpaнсгpесiї. Тpaнсгpесiя 
типу P (пpивaтнa) пoлягaє у пoдoлaннi меж 
дoсягнутoгo чи пiзнaнoгo oкpемим iндивiдoм. 
Нaтoмiсть тpaнсгpесiя типу Н (iстopичнa) 
пoлягaє у впpoвaдженнi змiн, якi сягaють дaлекo 
зa межi oсoбистoгo свiту oкpемoї людини [7, 
s. 174].  

Oсoбистiснi тpaнсгpесiї викoнують вaжливi 
poзвивaючi функцiї. Тpaнсгpесивний хapaктеp 
мaє тiльки тaкий poзвитoк iндивiдa, який 
супpoвoджується свiдoмим нaмipoм здiйснення 
змiн. Джеpелoм тpaнсгpесивних дiй є 
iндивiдуaльнa iєpapхiя пoтpеб iндивiдa. 
Тpaнсгpесивнi змiни oбoх типiв – P i Н – мoжуть 
бути як твopчими, тaк i експaнсивними; мoжуть 
мaти як кoнстpуктивний, тaк i дестpуктивний 
хapaктеp. Ю. Козелецький нaзивaє тpи гpупи 
людських пoтpеб, a сaме: вiтaльнi, суспiльнi i 
oсoбистi, кoжнa з яких мoже активізувати 
тpaнсгpесивнi дiї. Тpaнсгpесiя є pезультaтoм 
пoтpеби, пoв’язaнoї з пoстiйним пpaгненням 
людини дo пiдтвеpдження i збiльшення влaснoї 
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цiннoстi [5]. Дiяльнiсть iндивiдa, мoтивoвaнa 
цiєю пoтpебoю, мoже пpoявлятися у двoх 
aспектaх. Пo-пеpше, як супеpництвo з iншими з 
метoю пiдвищення влaснoї цiннoстi. Пo-дpуге, 
як пpaгнення дo вдoскoнaлення – i не тiльки 
щoдo вимoг сoцiуму, aле тaкoж стoсoвнo 
внутpiшнiх, пpийнятих iндивiдoм стaндapтiв 
дoскoнaлoстi. Пoсилення цiєї пoтpеби веде дo 
тpaнсгpесивних дiй, якi мoжуть мaти твopчий 
хapaктеp. 

Мислення людини тa її твopчa дiяльнiсть зa 
Ю. Козелецьким є нaйбiльш специфiчним 
різновидoм тpaнсгpесiї. Явище тpaнсгpесiї 
вiдбувaється в чoтиpьoх плoщинaх (пpoстopaх): 
мaтеpiaльнiй, пiзнaвaльнiй, сoцiaльнiй 
(суспiльнiй) тa внутpiшнiй (суб’єктивнiй). 
Мaтеpiaльнa плoщинa (пpoстip) oхoплює pечi i 
явищa, щo oтoчують людину. Шляхoм piзнoгo 
виду технiкo-технoлoгiчнoї твopчoстi людинa 
ствopює штучне сеpедoвище. Пiзнaвaльнa 
плoщинa (пpoстip) мaє симвoлiчний хapaктеp. Її 
сутнiсть в тoму, щo людинa вiдкидaє зaстapiлий 
спoсiб мислення i ствopює нoвий, здiйснює 
вiдкpиття, збaгaчує piзнi гaлузi знaння тoщo [4, 
s. 123-136]. Сoцiaльнa плoщинa (пpoстip) 
пoв’язaнa з фopмувaнням нoвих фopм 
суспiльних кoнтaктiв, pефopмувaнням 
суспiльнo-пoлiтичних систем тoщo. Внутpiшня 
плoщинa (пpoстip) склaдaється зi стpуктуp, 
стaнiв, психiчних свiдoмих i несвiдoмих 
пpoцесiв.  

Виокремлення чoтиpьoх плoщин (пpoстopiв) 
тpaнсгpесiї є вaжливим з пiзнaвaльнoї тoчки 
зopу, oскiльки це дaє змoгу кpaще зpoзумiти 
пpoцес «пoдoлaння себе», a oтже пpoцес 
твopчoстi (твopчих дoсягнень). 

Тpaнсгpесивний пiдхiд вимaгaє iншoгo 
пoгляду нa iндивiдуaльнiсть (oсoбистiсть) 
людини. Ю. Козелецький пpoпoнує стpуктуpу 
особистості з п’яти елементiв-психoнiв: 
пiзнaвaльнoгo, iнстpументaльнoгo, 
мoтивaцiйнoгo, емoцiйнoгo, oсoбистiснoгo. 
Пiзнaвaльний психoн – «я знaю...». Склaдaється з 
двoх видiв суджень: oписoвих тa oцiнних. 
Інстpументaльний психoн – «я вмiю...». 
Oхoплює умiння i нaвички (елементapнi 
oпеpaцiї, якi умoжливлюють здiйснення piзних 
пеpетвopень). Мoтивaцiйний психoн – «я пpaгну 
дo...». («Вoля»). Ця склaдoвa oсoбистoстi 
aктивiзує мoтивaцiйний пpoцес, визнaчaє йoгo 
зaгaльний нaпpям, пiдтpимує йoгo, пpипиняє aбo 
дoвoдить дo кiнця думки i вчинки. Емoцiйний 
психoн – «я вiдчувaю, щo...». Склaдaється зi 
стiйких нейpoфiзioлoгiчних i психiчних 
елементiв, якi вiдпoвiдaють зa генеpувaння 
емoцiйних стaнiв i пpoцесiв, a тaкoж aфектiв i 
нaстpoїв. Aфективнi стpуктуpи i пpoцеси 
вiдзнaчaються вiднoснoю aвтoнoмiєю. Вaжливу 
poль у стoсункaх мiж iндивiдoм тa свiтoм 

вiдiгpaють aвтoпaтичнi тa гетеpoпaтичнi емoцiї. 
Пеpшi стoсуються влaснoї oсoбистoстi 
(зaдoвoлення вiд здiйсненoгo, естетичнi 
пеpеживaння тoщo). Дpугi зoсеpеджуються нa 
iнших людях (нaлежaть дo них симпaтiя, любoв, 
вiдчуття сopoму). Емoцiї в життi людини 
вiдiгpaють вaжливу poль, – вoни є спoнукoю дo 
дiяльнoстi, визнaчaють нaпpям i умoжливлюють 
пoдoлaння пеpешкoд нa шляху дo pеaлiзaцiї 
мети. Осoбистiсний психoн – «ким я є...». Це 
нейpoфiзioлoгiчнa, психiчнa i духoвнa 
стpуктуpи, щo paзoм склaдaють екзистенцiйнo-
iдентифiкaцiйну сутнiсть oсoбистoстi, 
зaкoдoвaну в пеpекoнaннях (пеpекoнaння щoдo 
влaснoгo iснувaння; щoдo влaснoї цiлiснoстi; 
щoдo влaснoї непoвтopнoстi тoщo) [4, s. 123-
136]. 

У «психoннiй» стpуктуpi oсoбистoстi, як 
бaчимo, немaє центpaльнoї системи, – всi її 
склaдoвi еквiвaлентнi, мiж психoнaми 
збеpiгaється piвнoвaгa. 

Пpoслiдкуємo дaлi зa думкoю пoльськoгo 
дoслiдникa. Iндивiдуaльнiсть людини склaдaє 
стpуктуpу, якa змiнюється пiд впливoм кiлькoх 
чинникiв: генетичнoгo, сеpедoвищнoгo, 
тpaнсгpесивних дiй. Психoни пpи цьoму 
«poзшиpюються» i мiж ними виникaють 
пoєднaння. Вiдбувaється це пеpш зa все пiд 
впливoм сеpедoвищa i тpaнсгpесивних дiй. Цi 
oстaннi Ю. Козелецький пpoтистaвляє 
aдaптивнo-oхopoнним дiям. Пеpшi є pеaкцiєю нa 
дoсягнутi мoжливoстi i ведуть дo змiн, дpугi – 
спpичиненi дiями, oбумoвленими неoбхiднiстю 
пpистoсoвувaння дo певнoї ситуaцiї i 
пoв’язaними зi збеpеженням status quo. Пеpшi 
пiдлягaють внутpiшньoму кеpувaнню, дpугi – 
зoвнiшньoму. 

Ю. Кoзелецький видiляє шiсть oснoвних фaз 
тpaнсгpесивнoгo пpoцесу: a) мoтивaцiйнa (у цiй 
фaзi нaстaє aктивiзaцiя пoтpеб i виникaє 
психiчнa нaпpугa мiж незaдoвiльним aктуaльним 
стaнoм i бaжaним стaнoм); б) пpoектувaння 
пiзнaвaльних aбo сoцiaльних дiй, якi в 
мaйбутньoму дoзвoлять пеpетнути межу 
пoпеpеднiх дoсягнень; в) oцiнкa спеpшу 
суб’єктивнoї ймoвipнoстi успiху й невдaчi, пoтiм 
– пoзитивнoї цiннoстi успiху й негaтивнoї 
цiннoстi втpaт, у pезультaтi чoгo вибиpaється 
нaйкpaщий вapiaнт; г) здiйснення oбpaнoї дiї; д) 
викopистaння нoвoї тpaнсгpесiї, щoб 
зaдoвoльнити oсoбистi пoтpеби aбo внести вклaд 
у культуpу. 

На підставі концепції Ю. Козелецького 
пoльськими педaгoгами розробляється теорія 
тpaнсгpесивної oсвiти, метoю якої є всебiчний 
poзвитoк oсoбистoстi. Щоб познайомитися із 
засадами цієї теорії, звеpнемося дo пpaць двох 
відомих педагогів. 
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Г. Мушинський пропонує власну модель 
загальної освіти, засновану на принципах 
трансгресивного підходу. Дослідник вкaзує, щo 
у пpoцесi нaвчaння зaсвoєне учнем знaння 
певним чинoм взaємoдiє з нaявним знaнням, в 
pезультaтi чoгo вoнo aбo буде включене дo 
склaду вже iснуючoї кoгнiтивнoї стpуктуpи, aбo, 
якщo немaє мoжливoстi тaкoї iнтегpaцiї, 
зaлишaється пoзa нею. Тiльки знaння, 
вкoмпoнoвaне у кoгнiтивну стpуктуpу 
oсoбистoстi, є знaнням зaсвoєним пoнятiйним 
спoсoбoм. Знaння, щo знaхoдиться пoзa 
нaзвaнoю стpуктуpoю, мoже бути зaсвoєне 
тiльки мехaнiчним спoсoбoм [6, s. 46]. Тaке 
poзумiння пpoливaє свiтлo нa сутнiсть пpoцесу 
нaвчaння: спpaвa не стiльки в тoму, щoб нaдaти 
учневi якoмoгa бiльший oб’єм знaнь пpo свiт, 
скiльки в тoму, щoб сфopмувaти певну 
пiзнaвaльну стpуктуpу йoгo oсoбистoстi, щo 
oхoплює сукупнiсть знaнь i нaдaє їй неoбхiднoгo 
функцioнaльнoгo впopядкувaння для мoжливoстi 
сaмoстiйних дiй. Цей функцioнaльний пopядoк 
oзнaчaє, щo oкpемa iнфopмaцiя вхoдить дo 
склaду певних пiдсистем чи систем кoгнiтивнoї 
стpуктуpи iндивiдa. Iндивiд мoже «викликaти» 
певне знaння, тoбтo aктивiзувaти йoгo, пiддaвaти 
йoгo пoдaльшим iнтелектуaльним oпеpaцiям, в 
pезультaтi яких мoжуть виникaти нoвi 
мисленнєвi кoнстpукти. Oтже, мoжнa зpoбити 
виснoвoк, щo тiльки знaння, вбудoвaне у 
пiзнaвaльну стpуктуpу oсoбистoстi, є знaнням 
чинним, aктивним, яке мoже бути як втiлене у 
дiяльнoстi, тaк i пiддaне твopчим пеpетвopенням. 

Пoстaє питaння: зa яких умoв вiдбувaється 
тpaнсфеp знaнь, – пеpенесення їх з чинних 
oпеpaцiйних систем нa нoвi. 

Aктивiзaцiя пiзнaвaльнoї дiяльнoстi 
вiдбувaється в тoму випaдку, кoли молода 
людина пpивчaється дo дiяльнoстi, у пpoцесi якoї 
дoлaє певнi тpуднoщi i виpiшує пpoблеми. 
Виpiшaльний пеpелoм у дидaктицi пoв’язaний з 
генетичнoю психoлoгiєю Пiaже. 
Фундaментaльнa тезa цiєї теopiї спиpaється нa 
iдею пpo те, щo oснoвними склaдoвими 
чaстинaми мислення є не стaтичнi oбpaзи 
pеaльнoстi, a внутpiшнi схеми дiяльнoстi. 

Молода людина зaсвoює не oбpaзи, a 
poзумoвi oпеpaцiї, якi викoнувaлися у пpoцесi 
дiяльнoстi. Здoбуте тaким чинoм знaння вхoдить 
дo склaду певних oпеpaцiйних стpуктуp i мoже 
бути викopистaне в дiяльнoстi iндивiдa. Мoже 
тaкoж бути пеpенесене з кoлишнiх oпеpaцiйних 
систем нa нoвi. Пеpенесення (тpaнсфеp) знaнь 
вiднoситься дo дoсить склaднoї пiзнaвaльнoї 
дiяльнoстi, якa oхoплює не тiльки iдентифiкaцiю 
якoгoсь певнoгo випaдку i клaсифiкaцiю йoгo дo 
вiдпoвiднoї зaгaльнoї кaтегopiї у влaснiй 
кoгнiтивнiй системi, aктивiзaцiю певнoгo знaння, 
неoбхiднoгo для з’ясувaння певнoгo випaдку, щo 
пoв’язaне з poзмiщенням йoгo у певнoму 

пpичиннo-нaслiдкoвoму лaнцюзi, aле тaкoж 
пеpедбaчення тa вiдпoвiднi дiї, щo мaють нa метi 
здiйснення певних змiн. Мoжнa твеpдити, щo 
тpaнсфеpoвi пiдлягaє пoнятiйне знaння, спеpте 
нa пpoцеси poзумiння. 

Спoсoби фopмувaння oпеpaцiйних систем 
знaнь учнiв в сучaснiй пoльськiй шкoлi мaють 
oзнaки, пеpелiченi нижче. 

Пo-пеpше, у пpoцесi шкiльнoї oсвiти 
вiдбувaється включення знaнь в oпеpaцiйнi 
схеми, якi фopмуються нaпеpекip пpaгненню 
молодої людини дo спpoщення вимoг шкoли. 
Шкiльнi вимoги пoв’язaнi пеpш зa все з 
ситуaцiями кoнтpoлю i звoдяться гoлoвним 
чинoм дo pепpoдукувaння зaсвoєних знaнь, щo є 
дoстaтнiм для пoдoлaння ствopювaних шкoлoю 
кoнтpoльних бap’єpiв aбo кpитеpiїв, тестiв, 
iспитiв тoщo. 

Пo-дpуге, знaння, щo здoбувaється учнями, 
ствopює гoлoвним чинoм тaкi oпеpaцiйнi схеми, 
якi ними викopистoвуються для уникнення 
зaгpoз, a не для виpiшення вaжливих життєвих 
пpoблем. Aктивнiсть молодої людини не 
спpямoвується нa пеpевipку влaсних 
мoжливoстей, a нaвпaки, якpaз шкoлa пoстiйнo 
«вимipює» учня зa piзними кpитеpiями. 
Виняткoм є випaдки «виключення» oсoбливo 
здiбних учнiв з дoмiнуючoї схеми (їх 
«aвтoнoмiзaцiї»), впopядкувaння ними влaснoї 
системи знaнь.  

Пo-тpетє, сучaсну систему зaгaльнoї oсвiти 
хapaктеpизує свoєpiднa iнтелектуaльнa 
зaмкнутiсть. Це виявляється не тiльки в 
oкoстенiлих i стaтичних нaвчaльних пpoгpaмaх, 
aле нaсaмпеpед у пеpекoнaннi, щo певний 
(oбoв’язкoвий) oбсяг знaнь пoвинен бути 
зaсвoєний учнями певним спoсoбoм, який дaє 
мoжливiсть вiдтвopення тих знaнь. Iстoтним тут 
є сaме «oтpимaння» певнoгo oбсягу знaнь, a не 
aктивне їх здoбувaння i щoб oпеpaтивне 
пoслугoвувaння ними. Ми «мaємo тут без 
сумнiву спpaву зi свoєpiдним явищем 
«вiдiнтелектуaлiзувaння» oсвiти. Змiст нaвчaння 
не вiднoситься дo жoднoї певнoї poзумoвoї 
дiяльнoстi, фopмувaнню i poзвиткoвi якoї мaв би 
служити. Вiн (змiст) сaм стaє aвтoнoмнoю метoю 
oсвiти» [6, s. 49].  

Пo-четвеpте, невiд’ємнoю хapaктеpистикoю 
системи oбoв’язкoвoї зaгaльнoї oсвiти є 
пaсивнiсть учня, кoтpa виявляється в тoму, щo 
pеaлiзaцiя пpoцесу нaвчaння у шкoлi звoдиться 
дo тoчнoгo викoнaння учнем дopучень 
позашкільного педагога; в свoю чеpгу poль 
позашкільного педагога звoдиться лише дo 
кеpувaння aктивнiстю учня. 

Пo-п’яте, бpaк нaлежнoї iндивiдуaлiзaцiї 
пpoцесу нaвчaння, вpaхувaння мoжливoстей 
молоді. Iндивiдуaлiзaцiя нaвчaння в сучaснiй 
системi oсвiти poзумiється як нaдaння кoжнoму 
учневi мoжливoстi вибopу влaснoгo шляху 
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сaмopеaлiзaцiї в oпopi нa йoгo суб’єктну 
aктивнiсть. Неoбхiдним є вiдхiд вiд дoмiнуючoї 
у шкoлi мoтивaцiї типу «пoгpoзи», сутнiсть якoї 
пoлягaє у викoнaння учнем вимoг i дopучень 
шкoли не стiльки з нaдiєю нa успiх, скiльки зi 
стpaхoм пеpед пopaзкoю [6, s. 49 – 51]. 

Г. Мушинський пiдкpеслює, щo 
тpaнсгpесивний пiдхiд дaє змoгу бaчити 
неoбхiднiсть дaлекoсяжних змiн у сучaснiй 
мoделi oбoв’язкoвoї зaгaльнoї oсвiти, a сaме: 
неoбхiдним є звеpнення бiльшoї увaги нa пpoцес 
iнтеpiopизaцiї знaння, aбo включення йoгo в 
систему пiзнaвaльних стpуктуp, зоснованих нa 
пoнятiйних знaннях; знaння, щo фopмується в 
poзумi молодої людини, пoвинне ствopювaти 
iндивiдуaльну стpуктуpу зa  учaстi цiлoї низки 
poзумoвих oпеpaцiй, тaких як aбстpaгувaння, 
пopiвняння, узaгaльнення, aнaлiз, виявлення 
зв’язкiв, пoстaнoвкa питaнь, пoшук apгументiв, 
aнaлoгiй, з’ясувaння poлi i генези явищ, 
здiйснення iнтеpпpетaцiї; oпеpaцioнaлiзaцiя 
знaнь, кoтpa пoлягaє в умiннi зaстoсoвувaти їх як 
у шкoлi, тaк i в нoвих для молодої людини 
ситуaцiях; суб’єктнa iнтеpпpетaцiя вихованця, – 
тoбтo йoгo aктивнa учaсть у плaнувaннi i 
викoнaннi зaвдaнь, a тaкoж сaмoстiйне нaбуття 
знaнь; пoзитивнa мoтивaцiя i poзвитoк нa її 
пiдстaвi aктивнoстi молоді; вpaхувaння пpoцесiв 
пеpсoнaлiзaцiї молодої людини, їх poзвитoк i 
пiдтpимкa. Неoбхiдним є тaкoж включення 
молоді дo суспiльних фopм фopмувaння знaнь [6, 
s. 51]. 

Нa нaшу думку, з вимoгaми 
тpaнсгpесивнoгo пiдхoду дo oсвiти кopелює 
теopiя всебiчнoгo вихoвaння пoльськoгo 
вченoгo-педaгoгa В. Oкoня, пpедметoм якoї є 
poзвитoк людини, щo здiйснюється пiд впливoм 
oсвiти (шкiльнoї тa пoзaшкiльнoї). Сучaснa 
шкoлa, пpaгнучи зaбезпечити свoїм учням 
гapмoнiйний poзвитoк, нaтpaпляє нa piзнi 
пеpешкoди i зaзнaє невдaч. Гoлoвнoю їх 
пpичинoю є, як ввaжaє В. Oкoнь, нехтувaння 
piвнoвaгoю в oсвiтi, якa нинi спpямoвaнa 
виключнo нa poзвитoк iнтелекту, a емoцiйний 
poзвитoк зaнедбується. Piвнoвaгу в oсвiтi, на 
думку вченого, забезпечить широке залучення 
молоді до позашкільної освіти. 

Кoнцепцiя В. Oкoня спиpaється нa тpи види 
apгументiв – фiзioлoгiчнi, психoлoгiчнi i 
педaгoгiчнi.  

Apгументи фiзioлoгiчнoї пpиpoди звoдяться 
дo неoбхiднoстi гapмoнiзaцiї poбoти oбoх 
пiвкуль мoзку. Мoзкoвi пiвкулi викoнують в 
opгaнiзмi oднaкoвo вaжливi функцiї. Центpи, щo 
знaхoдяться у пpaвiй пiвкулi, вiдпoвiдaють зa 
уяву, iнтуїцiю, хoлiстичне, цiлiсне oхoплення 
явищ, дивеpгентне мислення. 

Лiвa пiвкуля вiдпoвiдaє зa веpбaлiзaцiю, 
лoгiчне й aнaлiтичне мислення, мaтемaтичнi 

oпеpaцiї, «зaвiдує» пpoцесaми пеpетвopення 
iнфopмaцiї. 

Oбидвi мoзкoвi пiвкулi не функцioнують 
незaлежнo. «Opгaнiзaцiя poбoти мoзку влaсне 
poзумiється як opгaнiзaцiя взaємoдiї мiж oбoмa 
пiвкулями» [8, s. 198]. Pезультaти дoслiджень, як 
зaзнaчaє В. Oкoнь, вкaзують нa те, щo 
пеpцептивнi функцiї пpaвoї пiвкулi є вaжливим 
чинникoм виpoблення невеpбaльнoї i веpбaльнoї 
iнфopмaцiї, якa пiдтpимується poбoтoю лiвoї 
пiвкулi. З дидaктичнoї тoчки зopу вaжливo тaк 
кoнстpуювaти oсвiтнi пpoгpaми, щoб не 
зaнедбувaти жoднoї пiвкулi мoзку.  

Стoсoвнo apгументiв психoлoгiчнoї 
пpиpoди, тo їх В. Oкoнь вивoдить з тpьoх видiв 
aктивнoстi: iнтелектуaльнoї, емoцiйнoї i 
пpaктичнoї. 

Зaвдяки iнтелектуaльнiй aктивнoстi iндивiд 
пiзнaє свiт i себе. Вoнa мoже бути pеaлiзoвaнa 
пoдвiйним спoсoбoм, a сaме: aбo чеpез зaсвoєння 
нaгpoмaджених людствoм знaнь, aбo чеpез їх 
вiдкpиття у пpoцесi poзв’язaння пpoблем. 

Емoцiйнa aктивнiсть звoдиться дo 
пеpеживaння цiннoстей i їх виpoблення. Йдеться 
тут, зa слoвaми В. Oкoня, пpo paдiсть, яку 
мoлoдa людинa мoже чеpпaти з пеpеживaння 
piзнoмaнiтних пiзнaвaльних, мopaльних, 
суспiльних, естетичних тa iнших цiннoстей. 

Пpaктичнa aктивнiсть пoв’язaнa з пiзнaнням 
pеaльнoстi, яку iндивiд пoвинен змiнювaти, 
кеpуючись пpинципaми paцioнaльнoстi. 

Щo ж дo apгументiв педaгoгiчнoї пpиpoди, 
тo вoни в теopiї В. Oкoня пpедстaвленi чoтиpмa 
«шляхaми нaвчaння», a сaме: зaсвoєння, 
вiдкpиття, пеpеживaння i дiяльнiсть. 

Нaвчaння чеpез зaсвoєння пoв’язaне з 
пiзнaвaльним aспектoм, який виступaє в тpьoх 
видaх (вiдмiнaх), – як спoстеpеження, пoчaткoвa 
сенсopнa oбумoвленiсть (warunkowanie 
sensoryczne) i як нaбуття знaнь. Двa пеpшi 
спoсoби у шкiльнiй практиці мaють менше 
знaчення. Вaжливу poль вiдiгpaє нaбуття знaнь, 
яке мoже вiдбувaтися як безпoсеpеднiм, тaк i 
oпoсеpедкoвaним спoсoбoм. Oсoбливo вaжливу 
функцiю викoнує безпoсеpеднє нaвчaння, 
oскiльки гoлoвним пpедметoм людськoгo 
пiзнaння є не вiдoмoстi пpo свiт, a сaм свiт [8, 
s. 199].  

Нaвчaння чеpез вiдкpиття пoв’язaне з 
poзв’язaнням вихованцями пpoблем: 
opiєнтувaння в пpoблемних ситуaцiях, 
ствopювaних педагогом, фopмулювaння 
вapiaнтiв виpiшення пpoблем тa їх веpифiкaцiя. 
Цей шлях poзвивaє poзум молодої людини, а 
нaсaмпеpед уяву i мислення. 

Нaвчaння чеpез пеpеживaння пoлягaє нa 
фopмувaннi тaких ситуaцiй як у шкiльнiй, тaк i в 
пoзaшкiльнiй нaвчaльнiй poбoтi, в яких мaє 
мiсце aктивiзaцiя емoцiйних пеpеживaнь у 
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вихoвaнцiв пiд впливoм вiдпoвiднo 
експoнoвaних цiннoстей – в лiтеpaтуpнoму твopi, 
теaтpaльнiй вистaвi, фiльмi, музичнoму твopi, 
пaм’ятцi apхiтектуpи, людськoму вчинку, 
кpaєвидi, тишi вечopa тoщo [8, s. 203]. 
Пеpеживaння зaвжди є виявoм стaвлення дo 
цiннoстей. Pезультaти нaвчaння чеpез 
пеpеживaння вiдiгpaють вaжливу poль у 
фopмувaннi oсoбистoстi. 

Нaвчaння чеpез дiяльнiсть. У позашкiльнiй 
пpaктицi цей вид нaвчaння мoже виявлятися пo-
piзнoму. Нaйбiльш pезультaтивним видaється 
тaкий йoгo piзнoвид, у якoму пoєднaнi 
opiєнтaцiйний тa iнфopмaцiйний aспекти, i який 
вoднoчaс зopiєнтoвaний нa сaмoдiяльнiсть 
вихованця, щo змушує oстaнньoгo пoмiчaти, 
фopмулювaти i poзв’язувaти пpaктичнi пpoблеми 
[8, s. 206]. Цiннiсть дiяльнoстi виявляється у її 
вихoвнoму впливi нa вoлю i хapaктеp iндивiдa. 
Нaвчaння чеpез дiяльнiсть гoтує дo учaстi в 
суспiльнoму життi. 

Теopiя всебiчнoї oсвiти В. Oкoня нaдaє 
позашкільному педагогові бaгaтo кoнкpетних 
piшень в сфеpi pеaлiзaцiї piзних дидaктичнo-
вихoвних цiлей, opiєнтує нa кopистувaння 
piзними метoдaми, piзними стpaтегiями занять в 
зaлежнoстi вiд нaвчaльнo-вихoвнoї мети. Дo 
безпеpечних пеpевaг цiєї кoнцепцiї слiд вiднести 
те, щo вoнa звеpтaється дo piзних склaдoвих 
знaнь, aктивiзує piзнi життєвi пoзицiї, 
пеpедбaчaє учaсть вихованців у piзних фopмaх 
pеaлiзaцiї oсвiтньoгo пpoцесу, виpiшеннi 
iндивiдуaльних тa кoлективних зaвдaнь, з 
pеaлiзaцiєю яких пoв’язaнa сaмoстiйнa poбoтa 
вихованців пiд кеpiвництвoм позашкільного 
педагога. Вихованець мaє тут шиpoку 
мoжливiсть вибopу вiдпoвiдних пpoпoзицiй, a 
тaкoж їх pеaлiзaцiї. Тaким чинoм ствopюються 
умoви для дiяльнoстi тpaнсгpесивнoгo хapaктеpу 
як педагогів, тaк i їх вихованців. 

Отже, проведене дослідження дозволило 
зробити такі висновки: позашкільна освіта є 
важливою складовою польської освітньої 
системи; тpaнсгpесiя як пoдoлaння меж 
мoжливoстей i дoсягнень oсoбистoстi 
вiдбувaється в чoтиpьoх плoщинaх (пpoстopaх): 
мaтеpiaльнiй, пiзнaвaльнiй, сoцiaльнiй 
(суспiльнiй) тa внутpiшнiй (суб’єктивнiй), кожна 

з яких дaє змoгу кpaще зpoзумiти пpoцес 
«пoдoлaння себе», a oтже пpoцес твopчoстi 
(твopчих дoсягнень); концепція позашкільної 
освіти у Польщі ґрунтується на засадах 
трансгресивного підход, що спрямований на 
всебічний розвиток молоді, виходячи з того, що 
особистість складають психони (пізнавальний, 
інструментальний, мотиваційний, емоційний, 
особистісний), які вирішальним чином 
впливають на напрям і спосіб діяльності; з 
дидактичної точки зору найважливішими та 
найрезультативнішими шляхами здійснення 
трансгресії є розв’язання проблем. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ І ПРОФОРІЄНТАЦІЇ В 
УМОВАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ 

Микола САДОВИЙ (Кіровоград) 
Нині загальноосвітні школи на роздоріжжі у 

напрямках розвитку. Це пов’язано насамперед з 
відсутністю наступності в освітній політиці. 

Маємо здебільшого декларування нової 
освітньої парадигми навчання природничого 
циклу дисциплін. Із запровадженням класно-
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урочної системи навчання основне завдання 
школи було надати учням необхідної суми 
знань, яка забезпечує здобуття бажаної для учня 
спеціальності. Необхідність тієї чи іншої 
спеціальності викликалась соціальним 
замовленням суспільства. У минулому столітті у 
нашій державі до вищих навчальних закладів 
вступали 33-35% випускників середніх шкіл, ще 
20% – навчались у технікумах, а решта – 
поповнювали систему професійно-технічних 
училищ, курсів, або безпосередньо йшли на 
виробництво. Така ж пропорція задовольняла 
соціально-економічні умови держави. 

Запровадження науково-технічного 
прогресу у виробництво в 70-і роки минулого 
століття, особливо у Західній Європі, Китаї, 
Японії привело до поступової зміни парадигми 
навчання. Сутність її полягає у наступному: 

- швидке запровадження у виробництво 
найновіших досягнень науки потребує нового 
типу фахівця, який би ще у школі навчився 
перетворювати набуті знання, відразу після їх 
вивчення, у безпосередню виробничу силу. В 
цьому випадку внутрішня мотивація навчання 
учнів є визначальною, бо діти зараз не бажають 
навчатись не тільки у нас, а й в інших країнах; 

- нині спеціальності змінюються за період 
трудової діяльності одного покоління людей 3-4 
рази. Це викликає зміну спеціальності чи її 
значне удосконалення, а відповідно вимогу 
життя навчатись протягом всього життя, щоб 
нормально жити. 

Ці дві причини викликали як виникнення, 
так і розвиток нової парадигми освіти, яка 
полягає у виборі освітнього простору і у 
запровадженні таких методів, прийомів, засобів 
навчання, які забезпечать вказані вимоги 
суспільства. Вона передбачає формування 
майбутнього учителя який ще у вузі повинен: 

- визначитись, яка школа потрібна 
суспільству – середня загальноосвітня, яка дає 
істинно ґрунтовну середню освіту з усіх 
навчальних предметів, чи вузько спрямована 
профільна школа американсько-англійського 
типу;  

- досягнення високої якості знань засобами 
перетворення знань у безпосередню виробничу 
силу (участь у конкурсах, змаганнях за гранти, 
відшукання ефективних варіантів облаштування 
життя тощо);  

- виховання в учнів мотивованої 
необхідності навчатись протягом всього життя. 
Ці завдання вимагають своєчасної і оперативної 
інформації, насамперед, про новітні знання, 
знанєві конкурси, змагання тощо. На наш погляд 
один з шляхів досягнення результату можливе 
через реалізацію усвідомленого запровадження 
ІКТ у навчально-виховний процес. 

Виходячи з цих вимог можна формувати 
свою педагогічну діяльність і обирати певне 
спрямування діяльності школи. Слід майбутнім 
учителям усвідомити, що без трудового 
виховання учнів протягом їх навчання в школі 
свідомого вибору ними їх майбутньої професії 
неможливе. Батьки не завжди вірно обирають 
професії своїм дітям. 

Зараз спостерігається явне скорочення 
кількості годин на вивчення математики, фізики, 
хімії, біології в старших класах загальноосвітніх 
шкіл. На трудове навчанню ще менше 
навчальних годин. Перехід на 12 річну, а потім 
повернення до 11 річної практично не змінює 
змістову частину курсів природничих наук. 
Маємо суперечність, коли вимоги нової 
парадигми навчальні програми і зміст нових 
підручників не враховують. Наукового 
оновлення змісту природничо-математичних 
дисциплін не спостерігається. Відкриття 
зроблені в різних галузях науки та їх 
запровадження у народне господарство не 
знаходять відображення у змісті існуючих 
шкільних предметів. І це під час зростання 
обсягу знань і вмінь, які вимагає від випускника 
нова парадигма освіти. Після завершення школи 
випускник повинен не тільки володіти знаннями 
з класичних фундаментальних теорій, а й бути 
озброєними новітніми знаннями, бути готовими 
сприймати сучасний рівень розвитку і досягнень 
суспільства в усіх галузях і бути психологічно 
готовим практично їх використовувати. 
Науково-технічний прогрес, інтенсивний 
розвиток сучасних інформаційних технологій та 
процесів, інтеграція в європейський освітній 
простір ставить перед системою освіти України 
якісно нові завдання, характер і кінцевий 
результат яких визначають вимоги до підготовки 
випускників, формування в них адаптивного 
інформаційно-технологічного світогляду до 
адекватного реагування на зміни в суспільстві, 
освіті і науці. 

Отже, в сучасних умовах майбутній учитель 
повинен не лише надавати учням міцні 
теоретичні знання з усіх дисциплін, а й передати 
йому певний виробничий досвід, розвинути в 
них творче прикладне мислення, працьови-тість 
й усвідомлення, що людина створена природою, 
щоб працювати. А цьому провідна роль 
належить насамперед трудовому вихованню.  

Питаннями формування майбутніх 
організаторів трудового виховання школярів та 
профорієнтаційної роботи з учнями займалися 
відомі дослідники Н.П.Волкова, П.Р.Птутов, 
Д.О.Сметаніна, А.В.Луначарський, А.С.Мака-
ренко, В.О.Сухомлинський, І.Г.Ткаченко, 
М.М.Фіцула, К.Д.Ушинський, М.М.Став-
чанський Н.В.Савін. Їх досвід нині не 
затребуваний.  
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В умовах ринкової економіки, коли від 
людини вимагається надійна, якісна і 
відповідальна праця, трудове виховання учнів 
набуває особливого значення. Не випадково у 
більшості країн світу трудова підготовка учнів 
стає невід’ємною складовою навчально-
виховного процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах. 

Трудова складова в українському вихованні 
молоді з давніх-давен виступала як досить 
суттєва педагогічна тенденція. Наш народ 
завжди вважав працю, трудову діяльність 
першоосновою буття людини, нації. Трудове 
виховання дітей здійснювалося шляхом 
створення умов, які сприяли ранньому 
залученню дітей до справжньої продуктивної 
праці, формуванню особистості трудівника, 
господаря. 

Директор Павлишської школи 
В.Сухомлинський, Богданівської школи 
Ткаченко І.Г. є і нині представниками новітньої 
педагогічної думки, бачили в праці велику 
перетворювальну силу, яка забезпечує 
прогресивний розвиток як суспільства в цілому, 
так і кожної людини зокрема. У Павлишській 
школі правилом було, щоб кожен школяр зорав 
свою ниву, виростив на ній свій колос, побачив 
сам себе у своїй праці. У Богданівці і нині є за 
правило виховання дбайливого господаря, який 
невтомною працею вирощує хліб, звеличує 
землю, працьовитість, – традиція українського 
народу.  

Праця учня, включена до системи освіти, є 
умовою всебічного розвитку особистості, дієвим 
фактором його громадського становлення, 
засобом підготовки до життя. І вони неабияку 
увагу приділяли формуванню в учителів 
готовності до такого виховання, яке спрямоване 
на формування системи якостей, необхідних для 
ефективної професійної діяльності. Предметом 
такого виховання в них виступає компетентність 
вихованця. Вони були послідовниками 
видатного педагога К.Д.Ушинського, який 
наголошував, що саме виховання, якщо воно 
бажає щастя людині, повинно виховувати її не 
для щастя, а готувати до праці життя. Про 
велику роль трудового виховання у житті 
суспільства і особистості К.Д.Ушинський писав: 
«Якби люди винайшли філософський камінь, то 
біда була б невелика: золото перестало б бути 
монетою. Але якби вони знайшли казковий 
мішок, з якого вискакує все, чого душа забажає, 
або винайшли машину, яка цілком заміняє всяку 
працю людини, то самий розвиток людства 
припинився б: розбещеність і дикість полонили 
б суспільство» [1]. 

Узагальнення набутого приводить до 
виокремлення основних завдань щодо 
формування у майбутніх учителів сутності 

трудового виховання школярів під час 
викладання різних навчальних предметів: 

- психологічна підготовка особистості 
до праці; 

- прищеплення виконавчої дисципліни, 
свідомого підпорядкування вимогам професійної 
діяльності; 

- підняття престижу праці; 
- практична підготовка до праці; 
- підготовка до свідомого вибору 

професії. 
Трудове виховання в сучасній школі – це 

педагогічна діяльність спрямована на 
формування в учнів насамперед готовності до 
праці в умовах ринку. Формування готовності до 
утвердження себе як особистості в сучасних 
умовах розвитку суспільства мало вивчене, не 
досліджена його трансформація. Ще менш 
досліджено поняття готовності учнів до їх 
становлення на ринку праці, реалізації себе в 
професійній діяльності. Продовжуючи 
реалізацію надбань корифеїв педагогічної ниви 
поняття готовність до професійної діяльності 
розглядається науковцями Н.Кічук, 
Л.Кондрашовою, А.Ліненко, О.Морозом, 
О.Пєхотою, В.Сластьоніним, Г.Троцко як 
складне соціально-педагогічне явище, що 
містить у собі комплекс індивідуально-
психологічних якостей особистості і систему 
професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, 
які забезпечують успішність реалізації 
професійно-педагогічних функцій. Професійна 
готовність як якісне новоутворення формується 
тільки у процесі певної діяльності.  

Майбутні учителі повинні самі усвідомити, 
що готовність учнів до праці в сучасних умовах 
розвитку економіки і суспільства в цілому 
передбачає: 

1. Розвиток в учнів широкого діапазону 
індивідуальних і соціальних мотивів трудової 
діяльності (моральних, матеріальних, 
пізнавальних, естетичних); мотивів 
результативного і процесуального плану 
діяльності. 

2. Допомогу педагога у визначенні учнем 
суб’єктивних цілей праці, що відповідають 
мотивам його діяльності і особистим 
можливостям. 

3. Формування у школярів уміння 
враховувати умови праці, необхідні для 
успішного досягнення визначених цілей: 
зовнішні (особливості навколишнього 
середовища) і внутрішні (наявність знань, умінь 
і навичок, трудового досвіду, здібностей тощо). 

4. Педагогічну підтримку у найповнішому 
прояві власного «Я» (самореалізації). 

5. Спеціальне навчання самоконтролю, 
самооцінці і самокорекції власної трудової 
діяльності. 
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За формування готовності учнів до 
професійної діяльності важливу роль відіграє 
така складова системи трудового виховання як 
трудове навчання, що здійснюється від першого 
класу до закінчення школи. Його зміст визна-
чається навчальною програмою з трудового 
навчання для кожного класу. 

Нині школи орієнтовані на декілька етапів 
підготовки учнів до праці. 

На першому етапі (початкові класи) на 
уроках праці, які нерідко об'єднуються з 
уроками образотворчого мистецтва і стають 
уроками художньої праці, учні набувають 
елементарних навичок роботи з папером, 
картоном, пластиліном, природними 
матеріалами. Вони беруть участь у вирощуванні 
сільськогосподарських рослин на пришкільній 
ділянці, доглядають домашніх тварин квіти, 
ремонтують наочні посібники, виготовляють 
корисні речі, подарунки й іграшки для 
підшефного дитячого садка. Така посильна 
суспільне корисна праця закладає основи любові 
до праці, вміння й бажання працювати власними 
руками, сприяє розвитку інтересів і захоплень, 
організації корисних занять у вільний час. 

На другому етапі (5-9 класи), спираючись 
на набутий у початкових класах досвід, учні 
здобувають знання, вміння і навички з обробки 
металу, дерева, основ електротехніки, 
металознавства, графічної грамоти. У міських 
школах вони вивчають технічну і обслуговуючу 
працю, а в сільських – сільськогосподарську, 
обслуговуючу й технічну. 

На третьому етапі (10-11 класи) трудове 
навчання має професійно орієнтований характер. 
Програми трудового навчання старшокласників 
передбачають оволодіння багатьма професіями. 
Профілі трудової підготовки визначають на 
місці, з урахуванням потреб народного 
господарства і наявної навчально-технічної та 
виробничої бази.  

Старша школа має за мету оволодіння 
уміннями і навичками з наймасо-віших 
професій, які здобувають безпосередньо на 
виробництві, з урахуван-ням потреб регіону, 
наявної навчально-технічної та виробничої бази. 
На цьому етапі важливо знайомити учнів з 
основами економічних теорій, підприємницької 
діяльності, законодавства з питань підприємства, 
фінанси-во-кредитних операцій, психолого-
педагогічними засадами управління. 

Але вибір професії – один з головних 
визначальних принципів у житті людини. Це, 
вибір по суті, вибір життєвого шляху, вибір долі. 
Від нього бага-то залежить, наскільки людина 
зможе реалізувати себе у різних сферах 
життєдіяльності, якими будуть її власні здобутки 
та віддача суспільству. Тому вибір професії є 

точка, схрещування інтереси особистості і 
суспільства. 

Зважаючи на це, профорієнтаційна робота в 
школі має враховувати з одного боку, природні 
здібності та схильності людини, з іншого – 
тенденції розвитку суспільства, господарсько-
економічної системи, які потребують 
професійно мобільних кадрів, здатних 
організовувати і розвивати свою справу, до 
конкурентної боротьби за робоче місце, до 
розвитку своєї кваліфікації, а за потреби і до 
перекваліфікації.  

Свідомий вибір професії передбачає 
якомога ширшу обізнаність учня про професії, їх 
особливості, здатність співставляти свої 
можливості з професійними вимогами, 
враховувати потреби суспільства в кадрах 
певних спеціальностей. 

Відомо, що профорієнтаційна робота в 
школі є тривалим, з кожним роком все 
складнішим процесом, що передбачає такі 
головні аспекти (етапи): 

1. Професійне інформування – психолого-
педагогічна система формування обізнаності 
щодо особливостей професій, потреби 
суспільства в них, а також профорієнтаційні 
позиції, зорієнтованості особистості на вільне та 
свідоме професійне самовизначення. 

2. Професійна діагностика – система 
психологічного вивчення особистості з метою 
виявлення її професійно значущих властивостей 
і якостей. 

3. Професійна консультація – надання 
особистості на основі вивчення її професійно 
значущих властивостей і якостей, допомогти 
щодо найоптимальніших для неї напрямів 
професійного самовизначення. 

4. Професійний відбір – допомога учневі у 
виборі конкретної професії на основі його 
загальних і спеціальних здібностей інтересів, 
перспективних умов професійної підготовки і 
працевлаштування. 

5. Професійна адаптація – допомога молодій 
людині всебічно пізнавати майбутнє, його 
професійне становище. Актуальна вона на стадії 
освоєння професії. 

Виходячи з цього формування майбутнього 
учителя-предметника має проходити через 
усвідомлення сутності і важливості 
профорієнтаційної роботи і потребує творчого 
підходу, врахування індивідуальних 
особливостей, потреб учнів, які свій 
професійний вибір здійснюють самостійно, під 
впливом батьків, друзів, знайомих, завдяки 
цілеспрямованій роботі школи, спеціальних 
закладів, установ та організацій, зацікавлених у 
нових працівниках. Трудове і початкове 
професійне навчання не визначають однозначно 
професійного спрямування юнаків і дівчат. Вони 
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мають загальноосвітній, загальнорозвиваючий і 
політехнічний характер. Набутий учнями 
початковий практичний виробничий досвід 
допомагає їм краще зрозуміти свої здібності, 
нахили, інтереси й остаточно визначитись у 
виборі професії. 

На всіх етапах трудового навчання 
вирішуються завдання трудового виховання: 
учнів озброюють технічними та 
сільськогосподарськими знаннями, у них 
формуються трудові вміння і навички, 
здійснюється психологічна та практична 
підготовка до праці й вибору професії. 

Робота школярів у шкільних майстернях, на 
навчально-дослідних ділянках сприяє 
усвідомленню ними суспільної користі й 
виробничої значущості праці. Розмаїття видів 
праці, в яких беруть участь учні, дає змогу 
розвивати їх різнобічні задатки, нахили, 
інтереси, створити умови для вибору майбутньої 
професії. В організації трудового навчання 
вагома роль належить особистому прикладу 
вчителя праці, його майстерності та культурі 
праці. Але такий етап українська школа уже 
проходила протягом першої половини ХХ ст. 
Тоді ж було зроблено висновки, що 
профорієнтацією та істинно трудовим 
вихованням найбільш доцільно займатись у 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатах. 
З кінця 50-х років формувався науково-
практичний центр організації такого виховання 
на новітній базі, професійно у Гайвороні 
Кіровоградської області. Майже 20 років 
апробацій і повне визнання не лише у нашій 
країні, а й Японії, Китаї, Німеччині, Канаді 
тощо.  

В кінці ХХ-о століття питання трудового 
виховання було віднесено до другорядних. 
Проте останні роки показали про хибність такої 
думки. Поступово педагогічна думка повертає 
добротно перевірене практикою. 

В Кіровоградській області одним з 
осередків, де з учнями працюють на майбутнє є 
збережений педагогічним колективом 
Гайворонський міжшкільний навчально-
виробничий комбінат, який у вересні відзначив 
50 років з дня свого заснування. Науковці з 
України, країн СНД та гості з інших держав 
провели науково-практичну конференцію, де 
відтворили педагогічні етапи становлення 
наукової школи трудового виховання. Спочатку, 
у 1961 році, Михайлом Михайловичем 
Ставчанським була створена міжшкільна 
майстерня, а вже у 1973 році рішенням місцевої 
влади на базі міжшкільних майстерень був 
створений міжшкільний навчально-виробничий 
комбінат, в якому навчались учні з 20 шкіл 
району. Згодом на базі комбінату учні мали 
змогу отримати одну з 15 професій, яких 
потребувало суспільство. Основою навчально-

виховного процесу в Гайворонському 
міжшкільному навчально-виробничому 
комбінаті було і залишається трудове виховання 
спрямоване на розвиток всебічно розвиненої, 
творчо працюючої особистості фахівця з 
багатьох спеціальностей.  

Молодь, яка пройшла етап свого 
професійного становлення в комбінаті знайшла 
своє гідне місце на ринку праці. Повернулись до 
факту, що діяльність комбінату отримала 
визнання на найвищому рівні, досвід був 
схвалений Міністерствами освіти СРСР та 
УРСР, узагальнений світовою педагогічною 
наукою. 

Сучасні умови становлення української 
держави не можна назвати легкими для освіти, і 
навіть за таких умов працівникам збережених 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів 
вдається плідно працювати та творчо 
реалізовувати свої надбання. Це підтверджують 
фермерські та колективні сільськогосподарські 
та промислові виробники. По це також 
говорилось на Всеукраїнській науково-
практичній конференції присвяченій проблемам 
трудового навчання учнівської молоді та 
науково-практичний семінар на тему «Шляхи 
удосконалення трудового виховання та 
профільного навчання учнівської молоді в 
сучасних умовах роботи міжшкільних 
навчально-виробничих комбінатів», що 
відбулася 29 вересня 2011 року на базі 
Гайворонського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату в Кіровоградській 
області. 

Згідно Програми розвитку Гайворонського 
району Кіровоградської області на 2011-
2015 роки (затвердженої рішенням 
Гайворонської районної ради від 4 березня 
2011 року № 32) в рамках обласної програми 
«Центральний регіон – 2015» у напрямку 
оптимізації мережі, зміцнення матеріально-
технічної бази установ соціальної сфери в галузі 
освіти визначено створення Гайворонського 
освітнього округу з центром у міжшкільному 
навчально-виробничому комбінаті та п’яти 
опорних навчальних закладів (навчально-
виховний комплекс «Гайворонська гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5», 
загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №1 
м.Гайворона, сіл Солгутове, Хащувате, селище. 
Завалля) у 2011-2012 роках. Маємо новий тип 
організації навчання та виховання молоді, а для 
цього необхідно формувати майбутнього 
учителя, здатного працювати у таких комбінатах 
та школах, учні яких навчаються і у комбінатах. 
Це є назрілою педагогічною проблемо. 

Перспективи реалізації вироблених 
конференцією рекомендацій та програми 
розвитку, зокрема регіону покаже час. 
Беззаперечним залишається те, що головним у 
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становленні готової до життя молодої людини є 
цілеспрямований і свідомий вибір нею 
майбутньої професії. Визначальним у цьому є 
трудове виховання та профорієнтаційна робота, 
які в умовах нової парадигми освіти зазнають 
певних змін і доповнень й залишаються тим 
вектором, що вказує молоді шлях у майбутнє. 
Саме це є виголошеним лозунгом працівників 
Гайворонського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату Кіровоградської області, 
які протягом вже п’ятдесяти років дають юнакам 
і дівчатам путівку в доросле життя. 
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PRINCIPLES-BASED APPROACH 
 TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND PLANNING 

Svitlana SHANDRUK (Kirovohrad) 
Introduction. Principles-based approach (PBA) 

identifies six principles aimed at helping 
policymakers, researchers, and practitioners build 
effective and successful practices within varied 
contexts while identifying and engaging with the 
challenges that the implementation of these 
practices will encounter. PBA builds on the current 
work on language policy and practice, but instead of 
providing a set of standards, it identifies a set of 
principles that can help policymakers in diverse 
contexts develop locally appropriate language 
policies and practices. The application of a set of 
standards has to be based on assumptions related to 
the distribution of resources, access to knowledge, 
and appropriate infrastructure. In addition, the types 
of methodologies and assumptions about learning 
and teaching that underlie standards are also based 
on notions of language teaching approaches which 
espouse “a particular view of the world and [can be] 
articulated in the interests of unequal power 
relationships” [13, 589-590]. Understanding the 
limitations that such an imposition might pose in 
different contexts, with varying capacity for 
achieving these standards, professional 
organizations such as the TESOL International 
Association have attempted to collaborate with local 
ministries of education to develop contextually 
relevant standards.  

The collaborative development of context-
appropriate standards is an important step in 
developing higher quality language programs in a 
range of contexts where there is an ever increasing 

demand for ELT. However, the involvement of 
TESOL (or other such entities) in developing these 
standards in such contexts is limited. Ultimately, a 
set of standards developed to enhance ELT in one 
context cannot be applied to other contexts. The 
unique sociocultural, political, economic, and 
historical aspects of each individual country or 
setting need to be taken into account when 
developing language policies and ELT programs 
and standards appropriate to these contexts. 

Goals. The aim of the article is to analyze how 
principles-based approach has emerged as a result of 
the demands of globalization and the interests of the 
local populations of countries in which the teaching 
and learning of English is having a major impact. 

A principles-based approach (PBA) provides a 
set of six principles that emerge from a 
consideration of a range of local and global issues 
that relate to, impact, and influence the ELT 
policies, practices, and outcomes in diverse 
contexts. These principles are collaboration, 
relevance, evidence, alignment, transparency, and 
empowerment (CREATE). By considering these 
principles, various stakeholders will be able mold 
their own ELT practices and policies in ways that 
suit their needs and reflect local conditions and 
practices. As such, PBA moves away from a 
prescriptive approach to language practice and 
policy and refrains from setting any standards or 
universal measures across diverse contexts. 

We can assume that the ultimate goal of any 
government, organization, or institution involved in 
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developing or using language in education policy (in 
the context of ELT) is to ensure that students can 
use the language with the proficiency required to 
enhance their prospects in accessing better 
opportunities in education, community membership, 
and employment within their own contexts and/or 
globally. Identifying the impact of social, economic, 
and political forces on policymaking decisions on a 
macrolevel and the needs of students, teachers, and 
community members within particular contexts on a 
microlevel, can enable policymakers, practitioners, 
and researchers to identify and engage with a range 
of issues that affect policymaking decisions. In 
addition, it can enable policymakers to predict any 
possible challenges in relation to implementation 
and to ensure that the process of policymaking takes 
into account these issues when developing ELT 
initiatives and interventions. 

Some of the issues identified in this article 
include the impact and influence of extralinguistic 
factors on language policy and planning (LPP), such 
as the sociopolitical context in which policy is 
formulated. This issue is related to the political and 
ideological orientations of LPP and the use of 
language policy, especially in relation to more 
dominant and powerful languages, to serve the 
interests of particular political parties and social 
hierarchies. As Tollefson states, “language policies 
are essentially political documents” [15, 87], 
suggesting that policies serve the interests of 
dominant groups in maintaining their power and 
prestige while marginalizing, excluding, and even 
exploiting minority groups and speakers of other 
languages. The PBA principles aim to identify 
potential negative effects of policy by highlighting 
issues that, if not considered, may further 
disempower local and minority communities. In the 
case of English, which has been hailed a global 
lingua franca and the language of globalization, it is 
increasingly important to identify and acknowledge 
the power imbalances that emerge as English is 
given a privileged position. In deciding to focus on 
English over other majority and minority languages 
within these contexts, policymakers are further 
enhancing the economic and sociopolitical value of 
English, and disempowering local languages and 
communities. 

While understanding that LPP is motivated by 
primarily sociopolitical and economic forces, the 
LPP research focus on the politics of the English 
language has shifted the gaze of LPP away from 
understandings about language itself. Therefore, 
though LPP uses linguistic theory and knowledge 
about language for designing and delivering ELT 
programs, the focus on language itself has often 
been marginalized without clear acknowledgement 
of the fact that certain forms or varieties of a 
language, for example, can have more social, 
economic, and political privilege and currency than 
others. In addition, access to and proficiency in 

privileged forms of language can result in better 
prospects for students and communities [12]. A 
further issue, which relates to the translation of 
policy into practice, is the limited communication 
between practitioners and policymakers resulting in 
a conflict in perceptions between the two [8].  

Classical LPP research focused on descriptions 
of policy and planning and goals within varied 
contexts through the use of frameworks such as 
E. Haugen’s [5] ecology of languages, R. Cooper’s 
[3] accounting scheme and other frameworks based 
on understanding the delicacies of LPP from the 
macro to micro level of implementation. These 
models are summarised and subsumed in 
N. Hornberger’s [6] six-dimensional framework, 
which divides LPP into three types: status (about the 
uses of language), acquisition (about the users of 
language), and corpus (about language). Each of 
these types of LPP can take a formal focus (policy 
planning) or a functional focus (cultivation 
planning), giving us six dimensions of LPP. The six-
dimensional framework provides a useful point of 
departure for the analysis of LPP from the 
macroscopic to microscopic level; however, 
classical LPP frameworks such as N. Hornberger’s 
have traditionally been questioned for their lack of 
critical approaches focusing on power relations. In 
addition, the frameworks are primarily descriptive 
in that they do not account for the actual “process of 
language planning” [9, 87]. PBA incorporates the 
notion of “language ecology” in an education setting 
by taking into account the diverse sociopolitical 
settings “where the processes of language use 
create, reflect and challenge particular hierarchies 
and hegemonies” [4, 13]. A principles-based 
approach also acknowledges that “schools and 
classrooms and their interactive practices [are] . . . 
part of a bigger and more powerful political state in 
which ideologies function to reproduce particular 
balances of power” [4, 13]. Because English plays a 
particularly hegemonic role in most postcolonial 
communities and endangers other languages through 
its link with globalization, it is especially important 
to keep these factors in mind when considering the 
sociopolitical influences that language policy and 
practice have in maintaining, developing, and 
promoting local languages (including minority 
languages) [1].  

To further our understanding about how a PBA 
can contribute to the successful implementation of 
ELT, it is necessary first to look at some of the 
major factors that inform LPP. As stated earlier, all 
language learning, teaching, and other education 
practices take place within a broad sociopolitical 
and economic context. These factors influence the 
development of ideas, theories, and policies that 
influence what happens in a classroom, with what 
resources, and how.  

Linguistic theories are abstract ideas about 
what language is and how it works; this knowledge 
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is understood in terms of the study of language 
(through a creation of metalanguage – grammar – 
and language descriptions). These linguistic 
descriptions are taken into account in developing 
texts and other material that students are exposed to 
in their learning environment. In short, different 
linguistic theories explain language in different 
ways, which result in different types of language 
descriptions and influence the choices of texts and 
grammatical components used in the pedagogical 
material that students learn and are taught through. 
Similarly, various theories of learning and teaching 
explain how language learning takes place and how 
this understanding can be used for teaching 
purposes. These theories are taught to the teachers 
during their training programs, and the teachers use 
them in developing their pedagogical practices. 
Frameworks of language in education policy also 
influence the curriculum, which in turn, shapes the 
syllabi, textbooks, and other teaching and learning 
resources that the students use in their classes.  

The three broad theoretical areas are 
operationalized in different ways to shape the 
learning – teaching behavior and material that 
students experience. These different theories and 
areas are not necessarily independent of each other 
and may overlap and/or influence the other areas. 
Traditional approaches to LPP tend to focus on the 
policy and planning factors just described; however, 
PBA builds its framework by integrating not only 
work on LPP, but also in the areas of linguistic 
theory and theories of learning and teaching. 

As R. Kaplan, R. Baldauf, and 
N. Kamwangamalu [10] point out, language in 
education policy is a complex process and includes 
a number of issues that must be considered for it to 
succeed. Policymakers face the difficult task of 
planning goals and strategies that are ultimately 
linked to and informed by larger issues of political, 
social, and ideological frameworks that function in 
the context in which the LPP takes place. 

The impact of globalization on LPP has 
propelled the teaching of English with greater 
urgency and has major implications for the language 
teaching contexts in which English is prioritised 
above other immediate educational concerns and 
over the promotion of bi/multilingualism. 
Additionally, a lack of communication between 
policymakers and implementers means that 
successful practices occurring within the classrooms 
rarely inform policymaking, and that practitioners 
have access to policy only as it is filtered down 
through the curriculum and textbooks to the 
classrooms. Policymaking decisions should be 
bidirectional and that within each context teachers 
(and other stakeholders, such as syllabus designers, 
textbook writers, etc.) should be able to reflect on 
effective pedagogical practices and should be able 
to communicate these practices to policymakers.  

The three major challenges that policymakers 
face when designing LPP interventions include: a 
deficit in understanding of planning goals; a lack of 
collaboration between policymakers and 
implementers; the problem of negotiating between 
local needs and the demands of globalization. 

English has been referred to as the language of 
globalization with a strong emphasis on the fact that 
English is linked to technology and hence to notions 
of development and modernization [2]. Although 
this concept is not unproblematic, it informs a great 
deal of LPP, which often requires policymakers to 
ensure that English takes a primary position in the 
education system at the risk of marginalizing local 
languages and other school subjects. The 
complexity of language planning in relation to 
English is also linked to the fact that the demand for 
ELT comes from several different sources such as 
aid agencies, which provide funding for educational 
programs. Policymakers are in the difficult position 
of taking all these factors into account while acting 
in the interest of the general public and representing 
local needs and global requirements. 

One of the key issues in the conflict between 
the global and the local arises in relation to the 
notion of World Englishes, which enabled varieties 
of English to be recognised as “cross cultural and 
global contextualizations of the English language in 
multiple voices” [7, 1]. Although the World 
Englishes movement has helped politically 
empower and legitimize localized varieties of 
language in the past 30 years, the inner circle 
varieties of Standard English nonetheless still claim 
prominence over localized varieties in many 
different contexts. The reason for the continued 
hegemony of inner circle varieties of English 
becomes clear when the uses of language are 
considered in relation to the users of language. On 
the one hand, language is shaped by its uses; on the 
other hand, it carries markers that identify the users 
or speakers of that language. The World Englishes 
movement focuses on users, but, as increasing 
evidence is showing, the uses of English are 
determined by academic, educational, and 
professional communities of practice, which still 
rely on Standard Englishes [11]. 

Thus, if ELT is to empower local communities 
by engaging with globalization and providing them 
access to global resources, then it must answer 
questions about the relevance of teaching English, 
and in particular about what variety of English is 
taught and for what purpose. Initially policymakers 
should determine the purpose of English LPP, 
whether it is to enable proficiency for global or local 
purposes, and whether it is for predominantly 
written or oral communication. In determining the 
purpose of English LPP, they should collaborate 
with local communities, practitioners, industry, and 
other stakeholders. Policymakers should also ensure 
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that ELT teaching practices are suited to the needs 
of the particular context in which they occur. Again, 
consultation with local experts is key to ensuring 
that ELT practices are locally and contextually 
relevant. Consulting with local experts and 
practitioners will enable policymakers to assess and 
respond to issues that may arise when experts 
promote a particular teaching practice that might be 
at odds with local sociocultural practices. As 
K. Rajgopalan states, “global, specialist knowledge” 
needs to be readjusted “to suit local circumstances” 
[14, 119], which will ensure that language programs 
are suitable to a particular context. When programs 
are suited to local contexts, they will be well 
received by the public and implemented 
successfully by practitioners and other stakeholders. 
In addition, evidence of program outcomes should 
be monitored to ensure that they achieve the goals 
determined at the outset of the policymaking 
process. 

Summary. Language policy and planning is a 
complex task with a long list of stakeholders and 
factors that shape it and an even longer one of things 
that it influences in turn. In recognizing these 
complexities and realizing that it may not be 
possible to take all these variables into account in 
developing a language-in-education policy, a PBA 
recommends that policymakers instead consider a 
set of guiding principles that can inform the process 
and give a principled orientation and structure to the 
resulting policy. PBA also draws attention to the 
importance of working across disciplines and 
interest groups, and suggests that policymakers need 
input from economists, educationists, linguists, and 
sociologists, among others, to identify and work out 
the issues that need to be addressed through a 
language-in-education policy and the best ways of 
achieving these. PBA outlines six broad principles 
that can help guide this process of consultation and 
policy development: collaboration, relevance, 
evidence, alignment, transparency, and 
empowerment. These principles raise questions that 
can guide the policy development process and result 
in a language policy that is robust, responsible, 
implementable, and sustainable. 
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УДК  371.124 : 54       

КОМПОНУВАННЯ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В КЛАСАХ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Ірина АКУЛЕНКО (Черкаси) 
Постановка проблеми. Формування 

методичної компетентності студентів 
математичних спеціальностей ВНЗ як майбутніх 
учителів математики профільної школи є 
багатоступеневим процесом із засвоєння змісту 
методичних об’єктів, що відображають 
особливості навчання математики в класах 
різних профілів [1].  

Методичні об’єкти, що розкривають 
закономірності й специфіку цілей, змісту 
процесу й результату навчання математики в 
класах різних профілів, мають певні варіації 
залежно від профілю навчання: мають певну 
специфіку цілі, завдання та зміст навчання 
математики залежно від рівня її вивчення (рівень 
стандарту, академічний, профільний, рівень 
поглибленого вивчення), зазнають відповідних 
змін методи й прийоми, організаційні форми й 
засоби, що використовує вчитель у процесі 
навчання математики в класах різних напрямів 
(суспільно-гуманітарного, природничо-
математичного, технологічного, художньо-
естетичного, спортивного тощо). Різними є 
міжпредметні зв’язки курсу математики й 
дисциплін, що є профільними для окремого 
напряму навчання. Спостерігається наявність 
певних відмінностей у здійсненні знаково-
символічної діяльності учнями в класах різних 
профілів. Усі ці чинники необхідно враховувати 
вчителеві у своїй діяльності, а відтак вони мають 
знайти своє відображення й у змісті методичної 
підготовки майбутнього вчителя математики 
профільної школи. 

У зв’язку з цим у змісті курсу «Методика 
навчання математики в профільній школі», який 
є системотвірним у компетентнісно орієнтованій 
методичній підготовці майбутнього вчителя 
математики профільної школи, пропонуємо 
виділяти такі змістові модулі: «Окремі аспекти 
теорії та практики профільної диференціації 
навчання математики в старшій школі», 
«Особливості навчання математики в класах 
суспільно-гуманітарного напряму (рівень 
стандарту)», «Особливості навчання математики 
в класах економічного профілю (суспільно-
гуманітарний напрям, академічний рівень)», 
«Особливості навчання математики в класах 
природничого й технологічного профілів (рівень 
академічний)», «Особливості навчання 
математики в класах фізико-математичного 

профілю (профільний рівень)». У змісті курсу за 
вибором студентів «Методика навчання 
поглибленого курсу математики» виділяємо такі 
змістові модулі: «Особливості навчання алгебри 
та елементів математичного аналізу на 
поглибленому рівні», «Особливості навчання 
планіметрії та стереометрії на поглибленому 
рівні». 

Метою статті є з’ясування структури 
змісту, що представлений у змістовому модулі 
«Особливості навчання математики в класах 
економічного профілю (суспільно-гуманітарний 
напрям (СГН), академічний рівень)» курсу 
«Методика навчання математики в профільній 
школі» 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Навчання математики учнів, які 
обрали економічний профіль проаналізовано в 
роботах Ю. Ткач [3], Л. Нічуговської [2] та ін. Ці 
дослідження формують основу для з’ясування 
особливостей методичних систем навчання 
математики у класах відповідних профілів у 
процесі методичної підготовки майбутнього 
фахівця.  

Виклад основного матеріалу. Особливості 
навчання алгебри і початків аналізу учнів у 
класах економічного профілю доцільно, на нашу 
думку, характеризувати за планом: 1) цілі 
навчання алгебри і початків аналізу учнів класів 
економічного профілю; 2) предметно-
математична компетентнісна модель випускника 
класу економічного профілю; 3) математичні 
моделі в економіці, формування в учнів 
економічного профілю навичок математичного 
моделювання; 4) кількісні моделі, формування в 
учнів економічного профілю навичок 
наближених обчислень; 5) аналітичні моделі 
економічних процесів, похідна, диференціал як 
моделі економічних процесів, еластичність 
функції як одна із характеристик основних 
функцій в економіці (функції попиту та 
пропозиції), диференціальні рівняння як 
аналітичні моделі економічних процесів; 
6) статистичні моделі економічних явищ, 
навчання учнів економічного профілю елементів 
математичної статистики (визначення цілей 
навчання елементів статистики в класах 
економічного профілю, структурування 
навчального матеріалу на основі логіко-мате-
матичного й логіко-дидактичного аналізу 
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навчального матеріалу, виділення основних 
навчальних задач, проектування технології 
навчання, формування основних понять, 
вивчення основних теоретичних фактів, 
особливості розв’язування  задач економічного 
змісту). 

Особливості навчання стереометрії учнів у 
класах економічного профілю на академічному 
рівні пропонуємо розкривати в такій 
послідовності: 1) цілі навчання стереометрії в 
класах економічного профілю на академічному 
рівні; 2) загальна характеристика змістових ліній 
курсу стереометрії, що вивчаються на 
академічному рівні; 3) перспективні 
міжпредметні зв’язки основних тем стереометрії 
й розділів аналітичної геометрії, що вивчатимуть 
учні, навчаючись на економічних спеціальностях 
у ВНЗ на прикладі теми «Координати й вектори 
в просторі»; 4) формування обчислювальних 
навичок учнів у процесі навчання тем: «Площі 
поверхонь многогранників», «Об’єми 
многогранників»; 5) навчання учнів побудов 
зображень простіших многогранників та їхніх 
перерізів, застосування ІКТ як засобу 
унаочнення побудов зображень перерізів 
простіших многогранників. 

Під час розгляду особливостей навчання 
математики в класах економічного профілю 
необхідно підкреслити, цей профіль віднесено до 
суспільно-гуманітарного напряму, а навчання 
математики в ньому здійснюється на 
академічному рівні, що зумовлено важливістю 
формування математичних компетентності в 
учнів для подальшого навчання у ВНЗ 
економічного спрямування. Для визначення 
стратегічних цілей навчання математики в 
класах економічного профілю майбутній 
учитель має усвідомлювати, які саме 
математичні компетентності є пріоритетними 
для учнів цих класів (якою є прогностична 
предметно-математична компетентнісна модель 
випускника класу економічного профілю). Для 
цього, своєю чергою, необхідно врахувати 
принципові відмінності математичних моделей 
саме економічних систем (за Л. Нічуговською 
[2] їх характеристиками є: емерджентність, 
тобто наявність у економічної системи таких 
властивостей, що не притаманні жодній 
складовій системи елементів, якщо вони 
розглядаються окремо, поза системою; динаміка 
економічних процесів, що зумовлюють зміну 
структури та варіацію параметрів під впливом 
зовнішніх факторів; випадковий характер та 
невизначеність шляхів розвитку економічних 
явищ та процесів, їх масовість; висока інертність 
та помірна адаптація економічної системи до 
кардинальних структурних перебудов) та 
математичні моделі, якими послуговується 
шкільний курс економіки. Вони є такими: 
аналітичні моделі (числові вирази, які 

визначають кількісні показники функціонування 
економічних систем; формули, що визначають 
закони, які описують поведінку таких 
економічних категорій, як попит, пропозиція, 
приріст населення тощо; системи рівнянь чи 
нерівностей, що дають математичний опис 
процесу або об’єкта; функції, задані явно чи 
неявно; апарат диференціального числення для 
математичного опису швидкості зміни 
(абсолютної чи відносної) економічного 
процесу), графічні моделі (графічне подання 
об’єкта (процесу) у вигляді графіків, блок-схем 
або діаграм, що характеризують динаміку їх 
змін), статистичні моделі (матриці баз 
статистичних даних).  

Тому серед складових математичної 
компетентності учнів класів економічного 
профілю (за С. Раковим), виділимо ті, які 
потребують від учителя особливої уваги. 
Процедурна компетентність – уміння 
виконувати наближені обчислення, 
встановлювати міру їх точності, перетворювати 
числові вирази, розв’язувати типові математичні 
задачі на відсотки, складні відсотки, пропорції, 
арифметичну та геометричну прогресії, 
досліджувати функції із застосуванням апарату 
диференціального числення, будувати графіки 
функцій, використовуючи як елементарні 
геометричні перетворення, так і повне 
дослідження функції, інтерпретувати поведінку 
економічних процесів, поданих у вигляді графіка 
або таблиці бази даних. Логічна компетентність 
– володіння як дедуктивним методом доведення 
та спростування тверджень, так й індуктивним, 
розуміння переваг і обмежень у застосуванні 
міркувань на основі індукції, врахування 
імовірнісного характеру математичних моделей, 
які стосуються прогнозів щодо функціонування 
певних економічних систем. Технологічна 
компетентність – володіння сучасними 
математичними пакетами (наприклад, Excel, 
Mathcad) для побудови діаграм, графіків, 
статистичних таблиць даних. Дослідницька 
компетентність – володіння математичними 
методами побудови статистичних моделей 
економічних задач або ситуацій. Методологічна 
компетентність – уміння оцінювати доцільність 
та особливості використання економічного 
аналізу та математичних методів для 
розв’язування прикладних задач економічного 
змісту.  

Тому вважаємо за необхідне в навчанні 
математики учнів економічного профілю більше 
уваги приділити математичним моделям в 
економіці та висвітленню методичних схем 
формування навичок математичного 
моделювання та навичок наближених обчислень. 
У ході лекції важливо зупинитися на 
економічному змісті понять похідна, 
застосування похідної в наближених 
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обчисленнях, визначений, невизначений 
інтеграли, навести приклади функцій з 
економіки, математичними моделями яких є 
показникова, степенева, логарифмічна, 
тригонометричні функції, навести приклади 
задач економічного змісту, які може вчитель 
навести для мотивації вивчення понять похідної, 
невизначеного, визначеного інтегралів 
([2;3]). Детальніше необхідно зупинитися на 
понятті еластичності функції як однієї з 
характеристик основних функцій в економіці 
(функції попиту та пропозиції). Варто 
розглянути задачі, що приводять до 
диференціальних рівнянь у ході моделювання 
економічних процесів. Можна запропонувати 
студентам визначити, які математичні моделі є 
основою для розв’язування задач.  

Задача 1. Зміну доходу, який отримують від 
роботи одного торгового автомата, задано 

функцією 
0,04( ) 5000 tf t e , де t  – час (у роках). 

Знайти загальний дохід, який можна отримати 
від автомата за перших п’ять років роботи. 

Задача 2. Знайти значення показника 
еластичності ( )xE y  для функції 5lny x , при 

4x a . 

Задача 3. Крива змінних витрат y , залежно 
від місячного обсягу x  тонн випуску продукції 

змінюється за законом: 
3 26 15y x x x   . 

Скласти рівняння дотичної до графіка цієї 
функції в точці 2x  . 

Задача 4. Знайти площу фігури, обмеженої 

графіками функції загальних витрат 
2 4y x    

та функції середніх змінних витрат підприємства 
4y x   
Задача 5. Залежність витрат бензину на 100 

км шляху від швидкості автомобіля визначається 
формулою 

218 0,3 0,003Q v v   , де 30 110v  . 
Визначити середню витрату бензину при 
швидкості руху авто 50–60 км/год. 

Задача 6. Визначити точкову еластичність, 

якщо функцію попиту задано рівнянням: 

kp
x


, 

0k  , 0x  . 
Задача 7. Розрахувати еластичність попиту 

на чай «Майський», якщо його ціна становить 6 
грн., а функція попиту на нього має вигляд 

10q p  . 
Задача 8. Знайдіть сумарний прибуток P , 

якщо граничний прибуток задається функцією: 
9 6MP Q  . 
Оскільки велике значення в моделюванні 

процесів у економіці відіграють статистичні 
моделі, тому навчання учнів економічного 
профілю елементів математичної статистики є 

надзвичайно важливим. Майбутнього вчителя 
доцільно ознайомити з цілями навчання 
елементів стохастики в класах економічного 
профілю, здійснити структурування змісту 
навчального матеріалу на основі його логіко-
математичного й логіко-дидактичного, виділити 
основні об’єкти засвоєння, основні навчальні 
задачі, розглянути приклади розв’язування  
задач економічного змісту та їх роль у навчанні 
учнів елементів стохастики. 

Вважаємо за доцільне майбутнього вчителя 
спрямовувати на формування в учнів поняття 
ймовірності випадкової події на основі 
статистичного означення, що спирається на 
поняття стійкості частот, реалізуючи схему: 
статистичне означення – класичне означення – 
геометричне означення ймовірності. При 
введенні цього поняття важливо приділити увагу 
пропедевтиці понять вибірки, однорідності 
статистичного матеріалу, використанню цього 
означення для отримання практичних висновків. 
Важливо також здійснити пропедевтичну роботу 
для розуміння учнями змісту поняття 
математичного сподівання випадкової величини, 
необхідності введення міри розсіювання 
випадкової величини. Корисним є паралельне 
вивчення математичного сподівання й 
вибіркового середнього, дисперсії та вибіркової 
дисперсії, розкрити їх зв'язок і відмінності.  

Серед тих аспектів навчання стереометрії в 
класах економічного профілю, на яких доцільно 
зупинитися під час лекції, необхідно виділити 
такі. Формування обчислювальних навичок 
учнів, навичок здійснювати тотожні 
перетворення числових і буквених виразів (на 
прикладі навчання тем: «Площі поверхонь 
многогранників», «Об’єми многогранників») та 
навчання учнів побудов зображень простіших 
многогранників та їхніх перерізів із 
застосуванням ІКТ як засобу унаочнення 
побудов зображень перерізів простіших 
многогранників. Додаткової уваги потребує 
розгляд перспективних міжпредметних зв’язків 
основних тем курсу стереометрії академічного 
рівня й розділів аналітичної геометрії, що 
вивчатимуть учні, навчаючись на економічних 
спеціальностях у ВНЗ. Здійснити його можливо 
на прикладі теми «Координати й вектори в 
просторі». У ході лекції, можливо зупинитися на 
варіантах використання програмних продуктів, 
призначених для супроводу навчання 
математики, таких, як GRAN1, GRAN 2D, GRAN 
3D, DG, ППЗ «Алгебра, 10 клас», «Алгебра, 11 
клас», «Геометрія, 10 клас», «Геометрія, 11 
клас» та ін. ППЗ «Геометрія, 10 клас» «Алгебра, 
10 клас», «Алгебра, 11 клас», «Геометрія, 10 
клас», «Геометрія, 11 клас», що рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України для 
використання на уроках математики в ЗНЗ. 
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Наприклад, «Геометрія, 10 клас» (ЗАТ 
«Мальва») дає змогу майбутньому вчителеві 
змоделювати використання на уроці базового 
комплекту теоретичного матеріалу, завдань, 
тестів, а також апробовувати готові уроки, 
створені розробниками.  

Висновки. Скомпонований відповідним 
способом навчальний матеріал дає змогу 
показати особливості загальноосвітньої, 
професійно пропедевтичної, спеціалізуючої 
функцій курсу математики, який вивчається в 
класах СГН; показати взаємозв’язок змісту 
навчання математики в класах СГН з 
математикою як наукою та з математичним 
апаратом, що використовується для вивчення 
процесів і явищ у відповідних галузях 
знань; імплементувати взаємозв’язок методів 
навчання математики в класах СГН з 
математикою як наукою та з методикою 
навчання профільних дисциплін; виявити 
особливості змісту, методів і прийомів, 

організаційних форм і засобів навчання 
математики учнів у класах СГН.  
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

Наталя АНДРОСОВА (Кіровоград) 
Як зазначено у „Державних стандартах 

базової і повної середньої освіти” – формування 
в учнів умінь і навичок спілкування передбачає 
досягнення ними такого рівня комунікативної 
компетенції, який був би достатнім для 
здійснення спілкування у певних 
комунікативних сферах. У більш загальному 
розумінні поняття „компетентність” означає 
відповідність вимогам, встановленим критеріям 
та стандартам у відповідних сферах діяльності та 
при вирішенні певного типу завдань, володіння 
необхідними активними знаннями, здатність 
впевнено досягати результатів та володіти 
ситуацією. Поняття „компетенція” вперше стало 
вживатися в США в 60-ті роки в контексті 
діяльнісного навчання (performance-based 
education), метою якого було готувати 
спеціалістів, здатних конкурувати на ринку 
праці. Спочатку „компетенції учнів” 
розглядалися як прості практичні навички, що 
формувалися в результаті автоматизації знань, 
пізніше компетенції перетворилися в одиниці 
навчальної програми.  

У Державному стандарті початкової 
загальної освіти проголошено перехід до 
реалізації компетентнісного підходу, відповідно 
до якого має здійснюватися спрямованість 
навчально-виховного процесу на набуття у 
процесі навчання інтегрованої здатності 

особистості, яка складається зі знань, досвіду, 
цінностей і ставлення, що можуть цілісно 
реалізовуватися на практиці [1]. Відповідно 
виникає потреба у поєднанні методів навчання 
як основних шляхів досягнення результативності 
навчання. О. Савченко вказує на те, що “сучасна 
дидактика орієнтує вчителів не на 
універсалізацію тих чи інших методів, а на 
розуміння їх сильних і слабких сторін, пошуки 
оптимального поєднання переваг кожного з них” 
[2, с. 239]. На будь-якому етапі навчальної 
діяльності поєднуються завжди декілька 
методів. Вони ніби проникають один в одного, 
характеризуючи з різних сторін одну і ту ж 
взаємодію вчителя й учня, зв'язки між методами 
навчання визначають взаємодоповнюваність, 
характер діяльності учнів. Поєднання методів 
навчання, в першу чергу, визначається метою 
навчання і змістом освіти. 

Однією із педагогічних умов ефективного 
поєднання методів навчання задля досягнення 
мети навчання молодших школярів є 
сформованість у вчителів готовності до 
поєднання методів навчання. Вона дає 
можливість швидко включатися в педагогічну 
діяльність, успішно вирішувати складні 
завдання, які виникають перед учителями 
початкових класів. 



НАУКОВI ЗАПИСКИ             Серія: Педагогічні науки                      Випуск 125 
 

 

 45 

Поняття готовності є предметом 
дослідження як психологів, так і педагогів. 
Психологи розглядають готовність до діяльності 
як передумову цілеспрямованої діяльності, її 
регуляції, стійкості та ефективності 
(С. Максименко, О. Пелех та ін.). Із 70-х років 
ХХ століття проблема готовності набуває свого 
розвитку у зв’язку із дослідженнями 
педагогічної діяльності (Л. Кондрашова, 
В. Ліненко, В. Моляко, В. Сластьонін та ін.). 

Ми визначаємо готовність як інтегроване 
системне утворення особистості, що 
характеризує її вибіркову активність при 
підготовці та включенні до діяльності. 
Компонентами готовності доцільно розглядати 
ставлення до діяльності, мотиви, знання про 
предмет і способи діяльності, вміння та способи 
їх практичного втілення. Стосовно готовності 
учителів до поєднання методів навчання ці 
компоненти можуть бути конкретизовані таким 
чином: усвідомлення особистісної та суспільної 
значущості поєднання методів навчання; 
позитивна мотивація вдосконалення знань та 
вмінь в галузі застосування методів навчання; 
знання про суть методів навчання, їх 
класифікації, критерії вибору методів навчання, 
порівняльну ефективність окремих методів 
навчання та їх поєднань; володіння алгоритмами 
вибору окремих методів навчання та їх 
поєднань. 

З метою з’ясування стану використання 
методів навчання у початковій школі нами було 
проведено анкетування 235 вчителів 
м. Кіровограда та Кіровоградської області, що 
поєднувалося із аналізом методів навчання, які 
використовувалися вчителями у ході відвіданих 
нами уроків. Проаналізуємо деякі результати 
опитування вчителів початкових класів. 

Зокрема, ми запропонували вчителям 
оцінити методи навчання за ступенем 
використання їх при вивченні нового 
навчального матеріалу на різних навчальних 
дисциплінах. За результатами опитування нами 
були визначені середні бали, що отримав той чи 
інший метод навчання. Ми отримали такий 
рейтинг словесних методів навчання (в дужках 
вказано середній бал): 1 – бесіда (7,74 б.), 2 – 
розповідь (7,27 б.), 3 – пояснення (6,44 б.), 4 – 
інструктаж (3,73 б.). 

Такий розподіл середніх балів щодо методів 
навчання свідчить про те, що вчителі в 
основному об’єктивно оцінюють ефективність 
словесних методів навчання. Пояснюючи 
причину вибору тих методів навчання, які є 
найбільш ефективними при вивченні нового 
навчального матеріалу, вчителі наголошували на 
тому, що «вони дають позитивні результати», 
«заохочують дитину творчо мислити», 

«відповідають особливостям змісту навчального 
матеріалу» тощо. 

Викликає стурбованість стан оцінки 
вчителями початкових класів використання 
ними проблемних та інтерактивних методів 
навчання при вивченні нового навчального 
матеріалу (взагалі не оцінили ці методи 
навчання: проблемний виклад – 14% 
респондентів, частково-пошуковий метод – 19%  
респондентів, дослідницький метод – 23% 
опитаних, а 14 % опитаних учителів не змогли 
вказати, які саме інтерактивні методи вони 
застосовують).  

Відповіді вчителів початкових класів на 
питання щодо показників, за якими вони 
визначають ефективність застосування методів 
навчання, засвідчили, що 62% респондентів 
основними показниками назвали такі: 
зацікавленість учнів; правильність, логічність 
обґрунтованість, цілісність відповіді учнів; 
зосередженість уваги учнів на навчальній роботі; 
рівень володіння розумовими операціями. 
Викликає стурбованість те, що 17% опитаних 
учителів мало враховують такі показники 
ефективності застосування методів навчання, як 
рівень сформованості в учнів 
загальнонавчальних умінь і навичок; уміння 
учнів виявляти проблеми та розв’язувати їх. Це 
свідчить про те, що недостатньо звертається 
увага на реалізацію всіх цілей навчання 
молодших школярів. 

Більшість опитаних учителів відзначили 
потребу поєднання на уроці в початкових класах 
різних методів навчання, відмічаючи, що таке 
поєднання є більш ефективним, ніж 
застосування одного методу навчання. 
Заслуговують на увагу такі обґрунтування 
поєднання методів навчання:  "При поєднанні 
методів навчання забезпечується активне 
сприймання навчального матеріалу учнями з 
різним видом пам'яті і характером мислення"; 
"Зміна методів навчання (перехід від 
репродуктивного методу навчання до 
проблемного методу навчання) активізує 
пізнавальну діяльність учнів, попереджує 
зниження пізнавального інтересу"; 
"Відбувається постійна підтримка уваги учнів, 
що сприяє підвищенню рівня зацікавленості 
учнів на уроці". 

Основну увагу в опитуванні ми звернули на 
те, які словесні методи навчання поєднують 
вчителі у процесі вивчення нового навчального 
матеріалу та при закріпленні навчального 
матеріалу. Ми зосередилися на поєднанні саме 
словесних методів навчання, оскільки без них 
неможливе навчання і виховання. В результаті 
отримано такий рейтинг поєднання словесних 
методів навчання при вивченні нового 
навчального матеріалу:  



Випуск 125  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 46 

1 – поєднання бесіди з наочними методами 
навчання (середній бал – 7,31);  

2 – бесіди з розповіддю (7,19 б.);  
3 – бесіди з поясненням (6,94 б.);  
4 – розповіді з поясненням (6,68 б.);  
5 – бесіди з практичними методами (6,56 б.); 
6– розповіді з інтерактивними методами 

(6,45 б.);  
7 – бесіди з інтерактивними методами 

(6,43 б.); 
8 – пояснення з інтерактивними методами 

(6,31 б.);   
9 – репродуктивні методи з проблемними 

методами  (6,08 б.);  
10 – інструктажу з розповіддю (5,38 б.);  
11 – інструктажу з поясненням (5,22 б.);  
12 – інструктажу з бесідою (4,63 б.).   
Такі результати свідчать про традиційність 

вибору способів поєднання словесних методів з 
наочними та практичними, низький рівень 
усвідомлення вчителями важливості 
інтерактивної взаємодії при поясненні нового.  

Поява в останні роки ряду праць [3-8], які 
переконливо обґрунтовують необхідність 
використання в навчальному процесі 
інтерактивних технологій і пропонують багатий 
теоретико-методичний матеріал з розв'язання 
педагогічних задач та психолого-педагогічних 
ситуацій у наближених до реальних умов, 
підтверджує, по-перше, цінність інтерактивних 
технологій як методу навчання не лише 
школярів, а й педагогів; по-друге, свідчить про 
тенденцію зближення процесу навчання з 
життям, озброєння вчителів та учнів саме 
такими знаннями, які будуть необхідні їм у 
практичній діяльності. 

У практиці проведення уроків з різних 
дисциплін ми пропонували вчителям 
практикувати широке залучення учнів до участі 
у колективно-групових та кооперативних 
формах організації навчання з метою 
формування у них навичок ведення діалогу, 
уміння доводити власну думку, бачити проблему 
з різних сторін педагогічного процесу. 

Так з дисципліни «Читання» 
використовувати інтерактивну вправу 
«Акваріум» [7, с. 42]. Об’єднати учнів у дві 
групи та поставити перед однією з них 
проблему, бажано, щоб ця група сиділа у центрі, 
а друга – навколо них. Інша група має 
спостерігати за тим, як відбувається дискусія, не 
має права втручатися в хід обговорення, фіксує 
появу нових поглядів на проблему; виділяє 
також моменти, коли дискусія набуває 
деструктивного характеру та відзначає шляхи 
повернення в конструктивне русло. Дискусія 
триває 10 хвилин (залежить від складності та 
проблемності обраної теми), а потім учні 
припиняють обговорення в групі; ті, що 
спостерігали дають аналіз правильності, 

доречності аргументів, виділяють учнів, які 
проявляли ініціативу у веденні дискусії, 
зазначають моменти та наводять аргументи, що 
спровокували відхилення від обговорюваної 
теми. Потім групи міняються ролями і місцями, 
отримавши нову тему для обговорення, 
починають діалог за подібною схемою. Таким 
чином учні не лише вивчають зміст твору, не 
лише знайомляться з особливостями 
розгортання сюжету (для учнів розроблені 
питання, на яких слід фіксувати особливу увагу, 
наприклад до твору Лесі Українки «Біда 
навчить»: – місця проживання різних птахів; 
вороги для птахів; – які порядки у різних сімей 
птахів; – правила культурного звертання до 
інших птахів; – правила поведінки для птахів, 
що проживають поруч; – вимоги до птаха-
батька, птахи-мами; – що допомогло горобцеві 
змінитися), а й вчаться вести діалог, брати 
ініціативу у веденні дискусії, реагувати на 
незадоволені репліки опонента. Спочатку 
реакція учнів на застосування «Акваріуму» була 
негативна, адже вони звикли відповідати на 
поставлене питання вчителя. Після двох 
застосувань інтерактивної технології, ми стали 
відчувати більшу розкутість у висловлюванні, 
свідомішу аргументацію власної точки зору, 
конструктивну критику та глибшу підготовку до 
занять, вмотивованість самооцінювання на 
занятті. Більш вдало проходили такі форми 
роботи з тем, де слід порівняти власний досвід із 
описаними прикладами поведінки героїв творів. 

Для предмету «Основи здоров’я» з теми 
«Здоров’я – найдорожчий скарб» пропонували 
застосовувати інтерактивну вправу «Ротаційні 
трійки» або «Броунівський рух» [7, с. 35] Так, 
серед завдань до уроку учні (по-троє) отримали 
завдання підготувати презентацію діяльності 
дитячих оздоровчих таборів різних регіонів 
України. Тож об’єднуємо учнівів у трійки – вони 
мають обговорити специфіку представлених 
ними таборів відпочинку. Наступним етапом 
роботи є розрахунок учнів від 0 до 2; «0» – 
залишаються на місцях постійно і фіксують всю 
отриману інформацію, «1» – рухаються до 
наступної трійки за годинниковою стрілкою, а 
«2» – рухаються у зворотному напрямі через 
одну трійку. Такий обмін учнямими триває до 
тих пір, доки трійка не відновиться у її першому 
складі. Робота регламентується часом до 7 
хвилин у кожній трійці (залежить від кількості 
учнів). Останнім етапом роботи є спільне 
обговорення отриманої інформації від інших 
трійок та знаходження спільних і відмінних рис 
роботи дитячих таборів відпочинку у різних 
регіонах України. Ефективність роботи одразу 
підвищує вмотивованість розробити кращу 
презентацію, зростає відповідальність кожного 
учасника трійки за доведення необхідної 
інформації однокласникам, велике значення 
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набуває уміння будувати монологічне 
представлення презентації та ведення бесіди. 

Універсальною інтерактивною вправою 
вважаємо метод «ПРЕС». Він полягає у 
формуванні в учнів уміння робити висновки та 
наводити аргументи на підтвердження власного 
погляду на проблему; цей метод сприяє 
полегшенню діагностування для вчителя рівня 
підготовленості учнів до заняття, рівня їх 
мислення та широти поглядів.  Вправа полягає у 
специфіці висловлювання, його побудова має 
пройти чотири етапи: висловлювання власної 
позиції (На мою думку…), її мотивування (тому 
що …), наведення аргументів (наприклад, ..), 
виведення висновку (отже…). Так з етичної 
бесіди на тему «Я -Людина» учням було 
запропоновано слухання вірша Ірини Жиленко 
«Снігова баба» з метою висунення варіантів 
теми бесіди. Текст вірша варіативний за 
етичною тематикою. Тож наводимо приклади 
висловлювань студентів: 1. «Я вважаю, що вірш 
на тему «Добро і зло», тому що у ньому 
розкрито протистояння вчинків людей; 
наприклад, добро – коли Снігова Баба пригріла 
цуценя, а зло – коли недобра господиня 
викинула щенятко у сніг; отже вірш показує 
перемогу добра над злом у житті.» 2. «На мою 
думку вірш розкриває тему «Відповідальність та 
обов’язок», тому що головним героєм твору є 
песик, що був приручений жінкою; наприклад, 
про це свідчить фраза, що щенятко викинули з 
затишного будинку; отже вірш є яскравим 
прикладом безвідповідального ставлення до 
братів менших». 3. «Я думаю, що вірш на тему 
«Мужність і сміливість», тому що мова йде про 
страх песика та його ж сміливість; наприклад, 
коли з мордочки щенятка потекла сльоза – страх, 
фраза, що на подвір’ї було страшно і сумно, 
сміливість проявив собака, коли не побоявся 
підійти до холодної Снігової Баби; отже, вірш 
однозначно навчить нас боротися із власними 
страхами.»   

Метод «ПРЕС» [7, с. 67] є тим початком до  
формування в учнів навичок правильно 
формулювати висловлювання, усвідомлювати 
схему доведення до свідомості співрозмовника 
власного бачення проблеми,  логіку подання 
інформації на уроці.  

Узагальнюючи описаний досвід роботи, 
зазначаємо, що для вчителів й учнів це є 
поштовхом до усвідомлення власної життєвої 
позиції, піднесення вмотивованості у проведенні 
уроків та виховних занять, сприяє практичному 
оволодінню сучасними інтерактивними 
технологіями, знімає проблему новизни та 
несприйняття нетрадиційних методів та форм 
організації навчально-виховного процесу.  

Дидактичними засобами і психологічними 
умовами та перспективними напрямками, що 

забезпечують ефективність навчання учнів та 
педагогів є: 

- психолого-педагогічна готовність 
учителя до впровадження інновацій у школі, 
його міцні теоретичні знання сучасних інновацій 
у освіті, вміння вибрати ефективніші, які 
забезпечать можливість йому вибудувати 
інтерактивну модель навчання, що стала б 
проблемно-пошуковою; 

- діалогічність навчальних ситуацій. 
Маємо на увазі діалог не тільки зовнішній, а й 
внутрішній, що значно важливіше і 
продуктивніше для розвитку людини.; 

- проектування нетрадиційного уроку 
потребує від учителя вміння створювати 
навчальні проблемні ситуації, формувати 
евристичні питання, пізнавальні та проблемно-
пошукові завдання; 

- інноваційна освітня практика закладів 
освіти переконує в потребі зменшувати на уроці 
частку фронтальних форм на користь 
індивідуально-групової, парної та індивідуальної 
форм; 

поєднання традиційних і нетрадиційних 
методик, що надають пріоритет розвитку 
індивідуальності, самооцінці, самобутності 
дитини. Вчитель, який надає перевагу 
навчально-проблемному діалогові, спонукає 
учнів до вільного обміну думками, враженнями, 
формує в школярів творчі здібності.  

З метою вдосконалення компетентності 
вчителів початкових класів до впровадження 
інтерактивних технологій навчання ми 
пропонуємо проводити педагогічні тренінги, 
основна увага в ході яких звертається на 
формування мотиваційного та процесуального 
компонентів готовності педагога, що включають 
усвідомлення об’єктивної та суб’єктивної 
значимості оволодіння знаннями й вміннями в 
галузі поєднання методів навчання, уміннями 
приймати оптимальні рішення шляхом 
наукового обґрунтованого вибору та поєднання 
найбільш раціональних методів для певних умов 
з точки зору деяких певних критеріїв, вдало 
орієнтуватися у підборі необхідних 
інтерактивних вправ відповідно до мети уроку та 
очікувань учнів. 
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РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ПРОЦЕСІ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Вікторія БАРАБАШ (Кіровоград) 
Актуальність. Утвердження актуальної 

виховної парадигми, що відповідає 
гуманістичним потребам сьогодення, ідеї 
громадянського виховання молоді зумовили 
необхідність формувати у вищій школі 
компетентного, відповідального, активного і 
цілеспрямованого фахівця-громадянина. 

Глибоко переконливим залишається 
твердження всесвітньо відомого педагога Василя 
Олександровича Сухомлинського про те, що 
громадянське виховання – це складна, 
цілеспрямована діяльність, яка забезпечує 
становлення та розвиток свідомості, почуття 
власної гідності, мужності й патріотизму. На 
думку педагога, виховати громадянина, – 
означає виховати справжню людину. Ідеальний 
громадянин той, хто ставить на перше місце 
почуття обов’язку й відповідальності, дорожить 
святинями свого народу як особистими 
цінностями, прагне до соціальної гармонії [9].  

Громадянськість як засіб і, водночас, як 
результат процесу громадянського виховання 
активізує державницьку діяльність особистості, 
реалізує національні інтереси, сприяє 
гармонійній взаємодії громадянина і суспільства. 
Домінантними міркуваннями людини є 
утвердження того, що від власних дій і вчинків 
залежить як її майбутнє, так і доля країни в 
цілому. При цьому стрижневим компонентом 
громадянськості виступає громадянська 
самосвідомість. 

Метою статті є обґрунтування 
громадянської самосвідомості як ключової 
критеріальної характеристики громадянськості 
особистості. 

Дослідники наукового колективу, 
очолюваного академіком АПН України 
О. Сухомлинською, автори сучасної Концепції 
громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку української державності розглядають 
громадянське виховання як процес формування 

громадянськості – духовно-моральної цінності, 
світоглядно-психологічної характеристики 
людини, що зумовлена її державною 
самоідентифікацією, усвідомленням належності 
до конкретної країни [4, с.2]. Представляючи 
таке трактування, науковці намагалися 
об’єднати загальноєвропейське розуміння 
поняття «громадянськість» – демократизм, 
толерантність, верховенство закону – з 
морально-етичними засадами, притаманними 
нашому народу – національні цінності, 
патріотизм, соціальна гармонія.  

Громадянськість має складну інтегративну 
форму (вона може реалізуватися і через 
усвідомлення громадянами цінності своїх прав і 
обов’язків, як таких, що відбивають інтереси 
суспільства, і через наявність уже сформованих 
громадянських відношень особистості). З огляду 
на зазначене, зарубіжні та вітчизняні дослідники 
трактують громадянськість з різних позицій: як 
інтегративне особистісне утворення, сутність 
якого визначається науково-світоглядними 
знаннями, ціннісними орієнтаціями, відповідною 
вчинковою діяльністю (Ю. Завалевський; 
П. Ігнатенко, М. Козій, О. Князєв, Н. Косарєва, 
Л. Крицька, В. Поплужний, М. Триняк); 
інтегративна якість особистості, в основі якої 
лежить свідомість і самосвідомість (А. Гаязов, 
С. Гончаренко Г. Голубєва, Є. Ізвєстнова, 
Д. Яковлєва); морально-правова культура 
людини (Б. Ананьєв, Л. Архангельський, 
В. Кожокар, І. Кон, Н. Ничкало); ключова 
соціальна компетенція (І. Зимня, О. Пометун, 
М. Михайліченко); життєва позиція індивіда 
(Л. Божович, С. Іконникова, І. Руссу). 

У контексті нашого дослідження особливу 
цінність мають тлумачення громадянськості 
саме в науково-педагогічній літературі. 
В. Сухомлинський свого часу слушно відзначив, 
що громадянськість – це наявність в особистості 
громадянських поглядів, переконань, почуттів, 



НАУКОВI ЗАПИСКИ             Серія: Педагогічні науки                      Випуск 125 
 

 

 49 

поведінки, моральної світоглядної усталеності, 
незламності, патріотичної вірності, високої 
духовності, відданості Батьківщині [11, с. 145].  

Досліджуючи громадянськість як цінність 
російської культури, З. Капустіна дериватами 
громадянськості визначає ті блага, які містяться 
в громадянських доброчинностях, 
загальнозначущих цінностях, ціннісних 
відношеннях (благочестя, добролюбність, 
помірність, суспільне благо як щастя кожного 
громадянина, взаємодопомога, турбота, 
солідарність, розуміння, згода, дружба, свобода, 
толерантність, участь в державному управлінні, 
правосвідомість), вони представляють цінності 
громадянського суспільства, його «людський 
капітал». На думку автора, громадянськість 
утворюється під впливом системи значимих 
символів – громадянських доброчинностей, які 
не тільки акумулюють соціокультурний досвід 
життєдіяльності певної людської спільноти, а й 
реалізують процес символічної взаємодії між її 
членами. При цьому, символ-громадянська 
доброчинність як універсальний засіб культури 
через чуттєве сприйняття кодує основоположні 
для громадянської свідомості образи, ідеали й 
духовні цінності, виконуючи в культурі 
пізнавальну, адаптивно-регулятивну, 
ідентифікаційно-інтегративну, інформаційно-
комунікативну та соціалізаційну функції [3, 
с. 12–13]. 

Змістовним елементам громадянськості як 
інтегративного особистісного утворення 
відповідають критерії ефективності 
функціонування системи громадянського 
виховання вищого навчального закладу. У 
педагогічних дослідженнях критерій – це стан 
особистості, коли вона перетворюється на 
повноцінний суб’єкт суспільної діяльності і 
досягнення певного мінімуму розвитку [7].  

На основі аналізу науково-педагогічної 
літератури (І. Бех, М. Боришевський, 
П. Ігнатенко, О. Киричук, Н. Косарєва, 
Л. Крицька, В. Поплужний, В. Радул, 
В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, К. Чорна, 
Т. Яблонська та ін.) визначено критерії 
сформованості громадянськості студентів – 
громадянська самосвідомість, громадянська 
відповідальність, громадянська активність, серед 
яких громадянську самосвідомість 
характеризуємо як ключову особистісну якість. 

Аналіз науково-педагогічної літератури 
(А. Бодалєв, І. Бех, І. Кон, А. Леонтьєв, 
А. Петровський, С. Рубінштейн та ін.) дозволяє 
трактувати самосвідомість як когнітивне 
сприйняття та самооцінювання особистості в 
процесі життєдіяльності через самопізнання, 
самоконотроль та самовдосконалення. Так, 
І. Чеснокова зазначає, що самосвідомість є 
складним процесом опосередкованого пізнання 

себе, що розгортається в часі і пов’язаний із 
рухом від одиничних ситуативних образів через 
інтеграцію подібних численних образів у цілісне 
утворення – у поняття свого власного «Я» як 
суб’єкта, відмінного від інших суб’єктів [13, 
с. 89]. 

На великій ролі самосвідомості в морально-
духовному розвитку особистості наголошував 
В. Сухомлинський. На думку педагога, 
самосвідомість як процес включає такі основні 
складові: саморозуміння, емоційне переживання 
та оцінювання самого себе, формування яких 
має бути направлено на творення добра для 
людей. На всі часи мудрою настановою 
видатного педагога стало звернення до 
вихованців: «Ти живеш серед людей. Не 
забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє 
бажання позначається на людях, що тебе 
оточують. Знай, що є межа між тим, що тобі 
хочеться, і тим, що можна. Перевіряй свої 
вчинки, запитуючи сам себе: чи не робиш ти зла, 
незручності людям? Роби все так, щоб людям, 
які тебе оточують, було добре» [10, с. 146]. 

Сутність самосвідомості особистості 
полягає у єдності самопізнання, емоційно-
ціннісного ставлення до себе, саморегуляції 
поведінки і діяльності. 

Відсутність потреби у самопізнанні 
негативно позначається на особистому й 
громадському житті людини, призводить до 
спотворення програми саморозвитку. Тільки 
об’єктивна самооцінка дозволяє сформулювати 
власні життєві цінності й визначитися у виборі 
громадянських цінностей.  

Як справедливо зазначає М. Боришевський, 
самосвідомість органічно взаємопов’язана з 
усіма сферами життєдіяльності особистості-
громадянина, маючи безпосереднє чи 
опосередковане відношення до усіх виявів 
духовності людини. До складу духовності як 
багатомірної системи входять свідомість й 
самосвідомість людини, які відображають її 
найбільш актуальні життєві потреби, інтереси, 
погляди, ставлення до себе й до навколишньої 
дійсності. Характерною ознакою таких потреб, 
інтересів, поглядів, ставлень (які можуть 
виступати і як певні особистісні характеристики, 
і як ціннісні орієнтації) є їх органічна єдність з 
цілями життєдіяльності людини, їх прямий чи 
опосередкований зв’язок із моральністю [1, 
с. 30]. 

Про рівень розвитку громадянської 
свідомості та самосвідомості можна судити на 
підставі аналізу того, наскільки оволоділа 
людина певною системою суспільно значущих 
цінностей, якою мірою вони насправді 
визначають її громадяньку сутність. Система 
громадянських цінностей особистості лежить в 
основі формування громадянської 
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самосвідомості. Загалом громадянську 
свідомість характеризують певні моральні, 
соціальні, політичні якості людини, які 
формуються впродовж усього життя, але 
найпотужніше таке формування відбувається у 
молодому, студентському віці. Досліджуючи 
психологічні закономірності розвитку 
громадянської спрямованості особистості 
М. Й. Боришевський, Т. М. Яблонська, 
В. В. Антоненко розкривають сутність даного 
поняття, а також визначають критерії 
сформованості громадянської свідомості 
особистості. Громадянська свідомість включає в 
себе усвідомлення особистістю її прав і 
обов’язків у суспільстві, міру оволодіння 
суспільною системою цінностей і на цій основі 
визначення та утворення власної системи 
ціннісних орієнтацій, цілей, мотивів. Завдяки 
цьому особистість стає суб’єктом соціалізації, 
ідентифікує себе з державою [1, с.114]. 

Серед основних чинників формування 
громадянської свідомості слід відзначити знання 
в галузі суспільних наук (наукове вивчення 
взаємовідносин політики суспільства та людини, 
формування історичної свідомості, 
гуманітарного світогляду); знання в галузі 
базових функціональних дисциплін (формування 
наукового світогляду, професійної 
компетентності). 

Ми поділяємо погляди К. Чорної, яка, 
досліджуючи проблему формування 
громадянської самосвідомості виокремила такі 
ключові позиції: 

– розуміння основних структур державної 
влади, її внутрішньої та зовнішньої політики; 
повагу до Конституції і безперечне дотримання 
норм закону; активну участь в громадській 
діяльності; вміння аргументовано та коректно 
відстоювати свою позицію; 

– особисту причетність і відповідальність за 
збереження і примноження природних багатств 
рідного краю; боротьбу проти губителів 
природи; усвідомлення основних екологічних 
проблем навколишнього середовища; 

– планетарне мислення – повагу до 
цивілізації; розуміння світу як різноманітної, 
цілісної системи держав, які щоб жити, мусять 
мирно співіснувати; гуманізацію міжнародних 
відносин, їх олюднення, витіснення «образу 
ворога» і висунення головним пріоритетом у 
світовій політиці загальнолюдських цілей, 
інтересів і цінностей;  

– ознайомлення з історією, культурою, 
економікою, традиціями, особливостями 
національного характеру народів нашої держави; 
повагу до прав і національної незалежності 
великих і малих народів; усвідомлення того, що 
всі народи мають право вирішувати свою долю 
вільним волевиявленням; культуру 
міжнаціонального спілкування;  

– підготовку особистості до свідомого 
життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, 
терпимості, рівноправності чоловіків і жінок, 
дружби між усіма народами, етнічними, 
національними та релігійними групами; 

– культуру поведінки; доброту, увагу, 
чуйність, милосердя, щедрість, совість, повагу, 
правдивість, справедливість, гідність, терпимість 
до людей; повагу та любов до своїх батьків; 

– ініціативність, готовність до соціальної 
творчості, підприємництва, 
конкурентноздатність, розуміння економічних 
проблем суспільства; 

– соціальну адаптацію, соціальну 
доброзичливість, навички сучасного соціального 
життя, готовність іти на компроміси заради 
соціального миру; 

– самопізнання, самоусвідомлення, 
самовдосконалення, самореалізацію [14, с. 32]. 

О. Красовська трактує громадянську 
самосвідомість як складний процес 
усвідомлення особистістю своєї громадянської 
сутності, оцінювання себе як патріота 
незалежної України, що виявляється в соціально 
значущій діяльності, спрямованій на розвиток 
Батьківщини [5, с. 9–10]. 

Свою діяльність людина будує відповідно 
до нормативів і цінностей. Без усвідомлення 
людиною змісту цінностей, якими вона 
керується неможливо визначити цілі її 
діяльності. Саме цей суб’єктивний аспект 
вироблення цілей діяльності людей і 
відображається категорією ціннісної орієнтації. 

У соціолого-педагогічному словнику, за 
редакцією В. Радула, подано два значення 
поняття «цінність»: 1) властивість суспільного 
предмета задовольняти визначені потреби 
соціального суб’єкта (людини, групи людей, 
суспільства); 2) поняття, за допомогою якого 
характеризують соціально-історичне значення 
для суспільства й особистісний зміст для 
людини визначених явищ дійсності [8, с. 292].  

У контексті проблеми громадянського 
виховання ціннісні уявлення відіграють важливу 
роль, оскільки саме вони детермінують вчинки 
та дії особистості, визначаючи тим самим якісну 
своєрідність життєдіяльності та спосіб життя в 
цілому. Сучасна вітчизняна психолого-
педагогічна наука представляє ряд тлумачень 
сутності громадянських цінностей. Так, 
Ю. Завалевський [2] тлумачить громадянські 
цінності як усвідомлення й відчуття особою 
власної причетності до своєї держави.  

Вітчизняні науковці (В. Антоненко. 
М. Боришевський, Т. Яблонська, ) обґрунтували 
й виокремили критерії сформованості 
громадянської свідомості особистості, в основі 
яких лежать громадянські цінності: 

– обсяг представленості у свідомості 
громадянських цінностей. Міра здатності 
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усвідомлено піддавати їх категоризації, 
осмисленню їх сутності і сенсу у 
життєдіяльності людини, активне, зацікавлене 
особисте ставлення до громадянських цінностей; 

– міра ідентифікації себе з такими 
цінностями, усвідомлення себе як суб’єкта, носія 
громадянських цінностей, прийняття цінностей 
як суб’єктивно значущих, власних орієнтирів, їх 
регуляторний вплив на реальну поведінку 
людини; 

– володіння конкретними засобами 
саморегуляції поведінки згідно зі змістом 
особисто значущих громадянських цінностей; 

– здатність активно відстоювати 
громадянські цінності в реальних життєвих 
ситуаціях [1] . 

Ю. П. Олексін слушно зазначає, що 
формування громадянськості як складної 
характеристики особистості, що проявляється в 
житті як здатність до реалізації людиною 
сукупності її соціальних, політичних, 
громадянських прав, ефективної 
самоактуалізації, супроводжується соціалізацією 
й інтегруванням особистості в суспільство. 
Автор, акцентує на тому, що у процесі 
виховання особистості громадянські цінності 
суспільства інтеріоризуються в особистісні, а 
отже, перетворюються на громадянські якості 
конкретної людини. Зовнішні вияви 
громадянських ціннісних орієнтацій, які 
визначають громадянські якості особистості, 
системно виявляючись у вчинках людини, 
поступово формують якості її характеру – риси 
громадянськості особистості. Таким чином, 
Ю. Олексін обґрунтовано визначає риси 
громадянськості як певні властивості характеру, 
що сформувалися у процесі діяльності шляхом 
інтеріоризації людиною громадянських 
цінностей суспільства і виявляються у її вчинках 
і поведінці [6].  

Узагальнюючи наукові дослідження 
вітчизняних педагогів – Г. Ващенка, О. Вишнев-
ського, Ю. Завалевського, П. Ігнатенка, 
В. Поплужного, Н. Косарєвої, Р. Скульського, 
Л. Крицької, О. Сухомлинської, ми визначили 
основні, на нашу думку, громадянські цінності:  

– пріоритет соціальної гармонії над 
класовою, відстоювання соціальної і міжетнічної 
справедливості, суверенітет особи, рівність 
можливостей, повага до виборів як до головного 
механізму демократії, повага до демократично 
обраної влади, перевага ідеї громадянськості над 
ідеєю влади; 

– культура соціальних і політичних 
стосунків, повага до власності своєї і державної, 
рівність громадян перед законом, пошана до 
закону, самовідповідальність, пошана до 
національно-культурних вартостей інших 
народів, толерантне ставлення до чужих 

поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним і 
національним цінностям.  

– права людини – на життя, власну гідність, 
безпеку, приватну власність, право на свободу 
думки, самовираження, волевиявлення, на вибір 
конфесії, участь у політичному житті, обов’язки, 
що випливають з прав і свобод інших людей; 

– готовність до захисту індивідуальних прав 
і свобод;  

– пошана до національно-культурних 
вартостей інших народів. Громадянські цінності 
як базові цінності демократичного суспільства 
ґрунтуються на визнанні рівності всіх людей і 
знаходять своє втілення в демократичному 
суспільстві та в житті громад, що визнають 
принципи демократії. Дані цінності, як і взагалі 
цінності, виконують ряд важливих функцій, 
формуючи не тільки певні ціннісні орієнтації, а і 
мотив як внутрішню рушійну силу до 
громадянської діяльності. 

Чітка визначена структура ціннісних 
орієнтацій розвиває наполегливість, 
відповідальність, активність, цілеспрямованість. 
Зазначене підтверджує значущість ціннісної 
складової громадянської самосвідомості. 

У ході дослідження ми визначили основні 
показники громадянської самосвідомості 
майбутніх фахівців: визнання громадянських 
цінностей; прагнення до професійного 
вдосконалення (самовдосконалення); 
усвідомлення власної причетності до суспільно-
політичних перетворень; дотримання законів; 
вияв міжетнічної та соціальної толерантності. 

Таким чином, громадянська спрямованість 
особистості формується насамперед через 
рефлексію на свою соціальну поведінку, 
суб’єктності-усвідомлення самого себе. 
Усвідомлення культурно-історичного шляху, 
досягнутого рівня і перспектив розвитку 
суспільства у свідомості особистості формують 
не лише ідеал, а й відповідний стиль життя, 
спосіб мислення. Спрямованість особистості 
визначають такі рівні життєвої стратегії: 
усвідомлення себе повноправним членом 
суспільства; здатність і готовність виступити в 
ролі активного і свідомого члена суспільства; 
відданість інтересам суспільства, почуття 
відповідальності за його стан і готовність 
виступити у ролі активного перетворювача [1, 
с. 122].  

Узагальнення наукових досліджень дає 
підстави розглядати громадянську 
самосвідомість майбутніх фахівців як складний 
процес усвідомлення особистістю своєї 
громадянської сутності – усвідомлення своїх 
прав і обов’язків, оволодіння громадянською 
системою цінностей і на цій основі визначення 
та формування власної системи ціннісних 
орієнтацій, завдяки чому особистість відчуває 
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себе патріотом України, усвідомлює свій 
органічний зв’язок з державою, спрямовуючи 
свою діяльність на її розвиток. 

Актуальним на сьогодні залишається 
питання ефективної реалізації практичного 
компонента громадянського виховання 
особистості. Формування громадянської 
самосвідомості особистості відбувається за 
умови громадянознавчого спрямування всього 
навчально-виховного процесу вищої школи, про 
що піде мова в наступних наукових розвідках.  
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ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РОБОТАХ ЧЛЕНІВ 
ХАРКІВСЬКОГО МАТЕМАТИЧНОГО ТОВАРИСТВА (ХМТ)  

НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Галина БОБРИЦЬКА (Харків) 
Зміни у системи освіти України актуалізує 

вивчення досвіду попередників у розв’язуванні 
подібних питань. На початку ХХ століття у світі 
виникає рух за розвиток математичної середньої 
освіти. На третьому Міжнародному конгресі з 
математики (1904, Гейдельберг) із усіх секцій 
найповніше була представлена секція дидактики 
математики. Проблеми викладання математики 
стали назрівати у всьому світі. На четвертому 
Міжнародному конгресі (1908, Рим) за 
пропозицією Д.Є. Смітом було запропоновано 
створити Комісію для дослідження стану 
викладання математики в різних країнах. 

Пропозиція була підтримана, в роботі Комісії 
взяли участь і вчені Російської імперії. До 
складу Комісії входив професор Д.М. Сінцов, 
який на той час викладав у Харківському 
імператорському університеті та був головою 
Харківського математичного товариства. 
Д.М. Сінцов, як голова товариства, залучив до 
розв’язування актуальних питань викладання і 
інших членів товариства. 

Роботі Міжнародної комісії з викладання 
математики присвячено багато робіт, серед них 
І.К. Андронов, Б.П. Бичков, Р.З. Гушель та ін. 
Діяльність харківських математиків в цьому 
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напрямку досліджена на була, в літературі 
містяться лише фрагментарні дані, які 
стосуються досліджень діяльності окремих 
науковців. 

Метою даної роботи є вивчення, аналіз та 
систематизація поглядів членів Харківського 
математичного товариства на систему шкільної 
математичної освіти. 

В 1879 році в Харкові за ініціативою 
професорів Харківського імператорського 
університету було створене математичне 
товариство. Харківське математичне товариство 
відіграло значну роль у розвитку математичних 
знань не лише в Російській імперії, а й за 
кордоном.  

Метою створення товариства було 
«сприяння розробці як суто наукових, так і 
педагогічних питань у галузі математичних 
наук» [6]. 

Педагогічним питанням на засіданнях 
товариства до 1908 року приділялось доволі 
мало уваги. Починаючи з 1908 року, членами 
ХМТ було вирішено поновити розробку 
педагогічних питань. В 1909 році було вирішено 
проводити засідання, присвячені проблемам 
викладання математики і фізики у середніх та 
вищих навчальних закладах, та виділені наступні 
головні завдання: обговорення питань 
реформування програми математики та фізики в 
середній школі; роз’яснення різноманітних 
практичних питань викладання; знайомство із 
сучасним станом різних питань математики та 
фізики, корисних з точки зору викладачів 
середніх закладів освіти [3]. 

Під впливом особистості Д.М. Сінцова та 
його діяльності у Міжнародній комісії в 
товаристві набувають значення наступні 
педагогічні питання: проблема неперервності 
математичної освіти, реформування шкільної 
освіти, підготовка майбутніх викладачів 
математики. На початку ХХ ст. члени 
товариства починають активно виступати за 
реформи шкільної та вищої освіти, в яких можна 
було б узгодити програми шкільної та вищої 
математичної освіти. 

Питаннями реформації шкільної освіти в 
ХМТ займалися Д.М. Сінцов, Г.О. Грузинцев, 
С.Н. Бернштейн, Ц.К. Рус’ян, А.К. Сушкевич та 
ін.  

На першому Всеросійському з’їзді 
викладачів математики в 1911 році 
С.Н. Бернштейн зробив доповідь щодо 
викладання поняття функції та функціональної 
залежності в загальноосвітньому курсі середньої 
школи, яка не втратила своєї актуальності до 
нашого часу [2]. Визначення функції та 
побудова шкільного курсу математики з 
використанням поняття функціональної 
залежності розкриті в наступних роботах 

С.Н. Бернштейна: «Історичний огляд поняття 
функції», «Поняття функції в середній школі». 

На думку С.Н. Бернштейна, спочатку в 
школі необхідно ввести «оперативне» означення 
функції (означення Ейлера): функція вважається 
даною, якщо існує математичний вираз, що 
містить кінцевий або нескінчений ряд 
арифметичних операцій, які потрібно виконати 
над кожним значенням аргументу, щоб отримати 
відповідне значення функції. С.Н. Бернштейн 
вважав необхідним вводити в школі табличний 
та графічний вид функції, причому при введенні 
графічного виду та побудові графіків прямих 
повинно вводитись поняття прямої 
пропорційності. В сучасному шкільному курсі 
математики використовується ця ідея 
С.Н. Бернштейна. 

На другому Всеросійському з’їзді 
викладачів виступив і Г.О. Грузинцев з 
пропозицією зміни шкільного курсу 
тригонометрії для впровадження ідей 
неперервної математичної освіти (див. додаток 
В). Його виступ зацікавив багатьох присутніх. 
Його опонентами були: П.Б. Кленков, 
В.А. Соколов, С.Г. Коваль, О.К. Власов. В цьому 
курсі використовуються ідеї проблемного 
навчання (самостійного досягнення учнями 
певних математичних ідей) та використання 
наочності. 

Під час обговорення цього курсу на 
Другому Всеросійському з’їзді викладачів 
математики було вирішено, що запропонований 
Г.О. Грузинцевим курс тригонометрії доцільно 
розбити на дві частини. Перша частина курсу 
Г.О. Грузинцева відноситься до геометрії. В цій 
частині Г.О. Грузинцев вводить означення 
синуса як відношення у прямокутному 
трикутнику катета до гіпотенузи, створює разом 
з учнями таблицю синусів гострих кутів, 
розглядає деякі властивості синуса та розв’язує 
задачі на трикутники. 

Друга частина – це самостійний апарат, 
який схожий до елементарних алгебраїчних 
перетворень. До другої частини курсу 
Г.О. Грузинцева можна віднести поняття 
функції, основні тригонометричні тотожності, 
періодичність та неперервність 
тригонометричних функцій та побудову 
графіків. 

В сучасній школі таке розбиття 
тригонометрії майже повністю втілене в життя. 
Реформами освіти 60-х років ХХ століття 
тригонометричні функції ввійшли в шкільний 
курс алгебри, а розв’язування трикутників – в 
шкільний курс геометрії. Необхідно зауважити, 
що Г.О. Грузинцев, як і С.Н. Бернштейн, 
провадив у шкільний курс математики ідею 
функціональної залежності. 
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Крім того, Г.О. Грузинцев своїм курсом 
визначив зв’язок між наочністю, правильною 
побудовою питань, створенням проблеми і 
організацією самостійної діяльності учнів. 

Під час розробки питання реформації 
шкільної освіти харківські математики, члени 
ХМТ, визначали недоліки російської системи 
середньої математичної освіти та вивчали досвід 
середньої освіти в інших державах. 

Як зазначалось раніше, Д.М. Сінцов був у 
складі Міжнародної комісії з викладання 
математики, результати роботи якої 
доповідались ним на сторінках журналів 
«Вестник опытной физики и элементарной 
математики», «Записки Харьковского 
Императорского Университета» і 
«Математическое образование». Серед його 
доповідей з роботи Комісії найбільш відомі про 
четвертий Міжнародний математичний конгрес 
у Римі 6–11 квітня 1908 р., виставку в Брюсселе, 
з’їзд Міжнародної комісії про викладання 
математики 9–10 серпня 1910 р., з’їзд у Мілані 
5–7 (18–20) вересня 1911 р., Міжнародний 
математичний з’їзд у Кебриджі в 1912 р. 

Членами ХМТ проводився аналіз російської 
середньої математичної освіти. З цією метою 
Д.М. Сінцовим та Ц.К. Рус’яном проводився 
аналіз письмових робіт випускників реальних 
училищ за 1903-1912 рр. та робіт гімназистів на 
випробуваннях зрілості за 1907-1912 рр. [4; 5]. 

Вивченню досвіду освіти в німецьких 
середніх школах присвячений переклад 
А.К. Сушкевича роботи Рорберга 
«Систематичний розподіл і послідовне 
проходження геометричних задач на побудову в 
математичному викладанні в німецьких середніх 
школах». Цей переклад був надрукований в 
журналі «Математическое образование» (№ 4, 
1914). 

З метою вивчення зарубіжного досвіду 
середньої математичної освіти та підготовки 
викладачів математики середніх закладів освіти 
був відряджений професор Н.Н. Салтиков. 
Результати цього відрядження друкувались у 
«Записках Харьковского Императорского 
Университета» (1910) та журналі 
«Математическое образование» (1914), а також 
доповідались на Другому Всеросійському з’їзді 
викладачів математики у Москві. Ця доповідь 
Н.Н. Салтикова викликала полеміку, що привело 
до подальшого розвитку цього питання на з’їзді 
та на засіданнях Харківського математичного 
товариства.  

Про підготовку учителів Н.Н. Салтиков 
писав: «Що стосується істинного вміння 
викладати, то воно залежить від самовладання 
викладача і його впевненої мови, що, в свою 
чергу, є обов’язковим наслідком глибокого 
знання та енергійного характеру. Вивчення та 
знання педагогіки не дає користі викладачу, 

який не володіє достатньо ґрунтовними 
знаннями і не має сили волі; такий викладач ніде 
не зможе оволодіти увагою класу учнів або 
аудиторією дорослих слухачів» [1].   

На думку Н.Н. Салтикова, необхідно 
перейняти досвід з підготовки шкільних 
вчителів математики у Франції та Німеччині, в 
яких в програму навчання входять семінари з 
елементарної математики, на яких виступають 
студенти. У Нормальній Школі Парижа учні 
перші три роки навчання виступали з пробними 
лекціями з елементарної математики. В 
Геттінгенському університеті проводились 
семінари та курси, пов’язані з елементарною 
математикою, якими керував відомий математик 
професор Ф. Клейн [1]. 

На початку ХХ ст. викладачі Харківського 
університету брали активну участь у 
розв’язуванні актуальних питань середньої та 
вищої освіти (викладання тригонометрії у школі, 
побудова шкільного курсу математики на основі 
функціональної залежності, методи роботи із 
студентами, питання підготовки майбутніх 
вчителів математики тощо). Вони досліджували 
стан освіти в інших державах, аналізували стан 
освіти у Російській імперії. Враховуючи досвід 
вітчизняних та іноземних науковців, харківські 
математики розв'язували питання розвитку 
математичної освіти. 

Харківські математики брали участь у 
діяльності Міжнародної комісії з викладання 
математики, брали участь у роботі вітчизняних 
педагогічних з'їздів.  
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СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ВПРАВ У ПРОГРАМІ 
ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДГОТОВЧОГО АНГЛОМОВНОГО ЗАНУРЕННЯ  

Андрій ВИСЕЛКО (Дніпропетровськ) 
Постановка проблеми та формування 

мети дослідження. В сучасних умовах перед 
методикою викладання іноземних мов стоїть 
завдання пошуку оптимальних шляхів 
досягнення достатнього рівня володіння 
іноземною мовою для професійного 
спілкування. В результаті багаторічних 
досліджень, експериментального та дослідного 
навчання нами зроблено висновок про те, що 
одним з найоптимальніших шляхів є 
впровадження в навчальний процес програм 
іншомовного занурення.  

Оскільки основним предметом нашого 
дослідження є попереднє підготовче занурення 
(ППЗ), яке розглядається як перехідний курс 
перед впровадженням програм повноцінного 
занурення [2], в ході дослідження постало 
питання про створення системи вправ для 
програми ППЗ, яка впроваджувалась на 3-му 
курсі факультетів економічного профілю. 
Основними завданнями даної статті є: навести 
існуючі класифікації навчальних завдань та 
вправ і описати теоретичні засади їх відбору для 
програми ППЗ; охарактеризувати навчальні 
завдання та вправи, відібрані для програми ППЗ 
з точки зору існуючих класифікацій; навести 
приклади навчальних завдань та вправ, 
розроблених для всіх етапів тематичного циклу 
занять у програмі ППЗ. 

Аналіз останніх досліджень. Створюючи 
завдання/вправи для програми ППЗ, ми 
спиралися на такі їх класифікації, які були 
розроблені у вітчизняній методиці навчання 
іноземних мов. Перш за все був врахований 
розподіл вправ на некомунікативні, умовно-
комунікативні та комунікативні вправи за 
класифікацією О.Б. Тарнопольського [6]. З цією 
точки зору стосовно програм ППЗ можна 
говорити лише про використання у них 
комунікативних та некомунікативних вправ. 
Перші складають абсолютну більшість, тому що 
в плані мовно-мовленнєвої підготовки студентів 
практично всі види навчальної діяльності у 
програмі є типовими комунікативними вправами 
– в них повноцінно моделюється реальна 
комунікація в умовах здійснення 

екстралінгвістичної діяльності (опрацювання 
предметного змісту фахової дисципліни). 
Некомунікативні вправи використовуються 
тільки в тих ланках навчального процесу, в яких 
організується мовна підтримка та мовна 
допомога студентам. Ці вправи чітко та 
експліцитно зорієнтовані на опрацювання нової 
або слабо засвоєної лексики і саме така повна 
мовна орієнтованість робить їх 
некомунікативними. Іншими вони і не можуть 
бути, тому що їх специфічне призначення, а 
також дуже незначне (за часовими витратами) 
місце, яке вони займають у навчальному процесі, 
робить недоцільними навіть спроби зробити ці 
вправи умовно-комунікативними. Умовно-
комунікативні вправи взагалі навряд чи можуть 
використовуватися у курсі ППЗ, оскільки вони 
призначені для курсів, у яких акцент робиться на 
опанування мовлення та мови, а не на 
опанування предметного змісту. 

Надалі те, що було вище назване 
комунікативними вправами, буде називатися 
тільки завданнями – називати вправою проектне 
завдання або фахову презентацію здається не 
зовсім адекватним. Термін «вправи» в контексті 
даної статті використовується для лексичних 
завдань некомунікативного характеру. 

Проте, розробляючи нашу систему 
навчальних завдань і вправ, ми брали до уваги 
ще одну класифікацію і саме її використовували 
як основну. Мається на увазі класифікація, що 
була запропонована Н.К. Скляренко [5]. До неї, 
крім параметру некомунікативності / умовної 
комунікативності / комунікативності вправ, 
входять ще й параметри: вмотивованості / 
невмотивованості вправ; повного, часткового 
або мінімального керування роботою студентів у 
процесі виконання вправи; відсутності опор для 
виконання / наявності природних опор або 
штучних опор; наявності або відсутності 
рольового ігрового компоненту; організації 
виконання вправ (індивідуально, в парах або в 
групах – у тому числі загальногрупові вправи) і, 
нарешті, параметри вправи з точки зору 
рецепції, репродукції або продукції того, що 
сприймають або продукують студенти, 
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виконуючи її. За цим параметром вправи 
поділяються на рецептивні, рецептивно-
репродуктивні, рецептивно-продуктивні, 
репродуктивні та продуктивні.  

Виклад основного матеріалу. Не всі з 
названих параметрів мають відношення до тих 
завдань/вправ, які входять до створеної нами 
системи. Так, усі завдання фахового змісту та 
вправи в цій системі є вмотивованими (завдання, 
тому що повністю моделюють навчальну 
діяльність з вивчення фахових дисциплін, а їх 
опанування завжди вмотивовано для студентів, а 
некомунікативні вправи – тому що вони 
слугують для кращого розуміння та виконання 
вмотивованих завдань, виконання яких націлене 
на оволодіння предметним змістом тієї чи іншої 
фахової дисципліни). Тому надалі цей параметр 
згадуватися не буде. 

Не має відношення до системи, що 
розглядається, і наявність або відсутність 
рольового ігрового компоненту. Його не можуть 
мати ані завдання фахового змісту, які 
моделюють діяльність з оволодіння змістом 
фахових дисциплін (у такій діяльності рольовий 
ігровий компонент є дуже рідким), ані 
некомунікативні вправи (саме тому, що вони 
некомунікативні). Але параметр відсутності 
опор для виконання / наявності природних опор 
або штучних опор обов’язково повинен бути 
взятим до уваги. Більшість завдань фахового 
змісту мають природні опори для виконання 
(наприклад, читання фахових текстів при 
підготовці презентацій), але можуть мати також і 
штучні опори (наприклад, список ключових 
англомовних термінів, які надаються студентам 
перед прослуховуванням лекції для полегшення 
її розуміння). Зовсім без опор таких завдань 
мало, оскільки це взагалі не є характерним для 
фахових дисциплін. З іншого боку, 
некомунікативні вправи можуть бути зовсім без 
опор або зі штучними опорами (підказками), а 
природних опор для них бути не може, тому що 
вони некомунікативні, тобто позбавлені 
природності взагалі. 

Дуже важливим є параметр повного, 
часткового або мінімального керування 
роботою студентів у процесі виконання 
завдання або вправи. Але тут необхідно 
врахувати, що повне керування роботою 
студентів на такому просунутому етапі 
навчання, на якому впроваджуються програми 
ППЗ, вже не є характерним, а використовується 
здебільшого часткове або мінімальне керування. 
Вказані вище види опор, які надаються 
студентам (або їх відсутність), власне і 
забезпечують такі види керування. Наприклад, 
коли ті, хто навчаються, перед 
прослуховуванням лекції отримують для 
ознайомлення список ключових слів до неї, 
можна говорити про часткове керування. Коли 

ж, щоб підготувати власну презентацію, 
студенти читають рекомендовані або знайдені 
самостійно тексти, керування стає мінімальним.  

Останні два параметри, звичайно, також 
важливі. Перш за все, як завдання фахового 
змісту, так і некомунікатівні вправи можуть 
організаційно виконуватися по різному: 
індивідуально, в парах, малих групах і всією 
академічною групою разом. Таким же чином 
треба взяти до уваги і те, якими мають бути ці 
завдання та вправи: рецептивними, рецептивно-
репродуктивним, рецептивно-продуктивними, 
репродуктивними або продуктивними. 

В результаті, визначаючи характер завдань 
та вправ, що у подальшому наводяться як 
приклади, ми будемо користуватися п’ятьма 
параметрами: комунікативність або 
некомунікативність; вид опор або їх відсутність; 
мінімальне або часткове керування виконанням 
завдання/вправи; виконання завдання/вправи 
індивідуально, в парах, малих групах або всією 
академічною групою; рецепція / репродукція / 
продукція (рецептивні, рецептивно-
репродуктивні, рецептивно-продуктивні, 
репродуктивні або продуктивні завдання або 
вправи).  

Виходячи з усього сказаного, можна 
навести конкретні приклади завдань фахового 
змісту та некомунікативних вправ, які 
використовуються у кожній з ланок навчального 
процесу в тематичному циклі занять. 

А. Перше аудиторне заняття у 
тематичному циклі занять. Перед лекцією, 
студенти отримують роздрукований список 
лексичних одиниць з перекладом рідною мовою, 
які можуть представляти для них труднощі 
розуміння. Студентам надається декілька хвилин 
для роботи зі списком і ця робота організується 
як виконання некомунікативної лексичної 
вправи зі штучними опорами у вигляді 
перекладу лексичних одиниць рідною мовою, а 
відповідно і з частковим керуванням. Такі 
вправи виконуються тільки індивідуально і є 
суто рецептивними. Вправи мають вигляд, як у 
прикладі: Familiarize yourselves with the words 
and phrases below. Try to remember them and their 
meanings because you are going to need them for 
understanding the following lecture and for further 
work on the topic. 

Прослуховування інтерактивної лекції та 
комплекс завдань, що безпосередньо 
супроводжують це прослуховування, є 
завданнями фахового змісту комунікативного 
характеру з природними опорами і частковим 
керуванням; рецептивними протягом усього 
процесу виконання і рецептивно-
репродуктивними або навіть рецептивно-
продуктивними в окремих завданнях; такими, 
що виконуються здебільшого індивідуально, але 
також і у парах, малих групах або навіть всією 
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академічною групою разом. Завдання, яке 
отримували студенти, починаючи слухати 
лекцію, зазвичай формулювалося таким чином: 
Listen to the lecture. While listening, you will be 
requested to answer questions and discuss some 
points emphasized by the speaker. You are also 
required to take written notes of what you hear. The 
supporting annotated plan of the lecture that you 
are going to see on the screen will help you in note-
taking. Use the materials of the lecture, the notes 
you have taken, what you have learned when 
answering questions and taking part in the 
discussion during the lecture for: a) all your further 
work on this topic; b) writing the abstract of the 
lecture in English; c) comparing and evaluating 
what you hear in the lecture with what you are 
going to read on the same topic doing the following 
tasks. At the beginning of the next class, hand in 
your written notes of the lecture and its abstract 
written by you at home for checking and grading. 
Get ready to do a short test at the end of the lecture. 

З наведеного завдання до прослуховування 
лекції дуже добре видні її характерні 
особливості, зокрема й ті, які стосуються 
інтерактивної природи цього виду навчальної 
діяльності. По-перше, ці особливості полягають 
у тому, що читання лекції викладач завжди 
перемежає запитаннями проблемного характеру, 
які вимагають від студентів або індивідуальних 
відповідей, або відповідей після обговорення у 
парах, малих групах, або всією групою. 
Звичайно, такі запитання ставляться до того, як 
вірні відповіді на них розкриваються у 
відповідній частині лекції та опорного плану-
конспекту. Вони роблять лекцію інтерактивною і 
служать для виявлення фонових знань студентів 
та допомагають розвивати їх критичне мислення 
[7] через зіставлення власної думки з тим, що 
говорить лектор. Крім того, саме відповіді на 
проблемні запитання роблять процес роботи 
студентів у ході лекції не тільки рецептивним, а 
й рецептивно-продуктивним. Проблемні 
запитання, які викладач формулює у ході лекції, 
можуть бути такими (лекція “The Time Value of 
Money” у мікрокурсі «Фінанси»): If you have a 
certain sum of money, will it cost after one year the 
same that it costs today, more or less? Why? По-
друге, із завдання до лекції видно, що її 
прослуховування завжди завершується 
невеличким тестом, який перевіряє правильне 
розуміння студентами всіх її основних 
положень. Приклад завдання для такого тесту: 
Tell whether each statement below is true (T) or 
false (F), according to what you have heard in the 
lecture. Тести, що використовувалися, могли 
бути й іншого характеру – наприклад, тести 
множинного вибору. На виконання таких тестів 
відводилося до п’яти хвилин із часу, що 
планується на проведення самої лекції або 

післялекційних вправ. Але на відміну від вправ 
некомунікативного характеру, післялекційний 
тест розглядався як комунікативне рецептивно-
репродуктивне завдання, тому що виконання 
післялекційних тестів на перевірку розуміння є 
природним і для тих курсів фахових дисциплін, 
що читаються рідною мовою студентів. По-
третє, з формулювання завдання до слухання 
лекції зрозуміло, що значна увага приділяється 
конспектуванню та реферуванню/анотуванню 
студентами почутого. Від студентів вимагається 
обов’язково конспектувати англійською мовою 
почуте в лекції і складені конспекти підлягають 
перевірці з боку викладача. В нашій програмі 
вміння конспектувати розглядається як дане і 
конспекти студентів оцінюються на основі 
вимог, що сформульовані в роботі В.П. Павлової 
[4]. Аналогічним чином, на основі власних 
конспектів, ті, хто навчаються, повинні, як 
домашнє завдання, скласти реферат або 
анотацію прослуханої лекції. Відповідні вміння 
також розглядаються як дане і оцінюються на 
основі вимог, висунутих у роботах Вейзе [1]. 
Комунікативні частково керовані рецептивно-
продуктивні (оскільки конспекти, реферати, 
анотації є власними текстами того, хто їх 
складає, а не просто репродукцією оригіналу) 
завдання фахового змісту на конспектування, 
анотування або реферування, що виконуються 
індивідуально з природними опорами в самій 
лекції, яка прослуховувалася, мають декілька 
функцій: а) вони сприяють кращому розумінню, 
систематизації та упорядкуванню матеріалу 
лекції у свідомості студентів і кращому 
освоєнню та запам’ятовуванню цього матеріалу; 
б) закріплюється ключова лексика, особливо 
термінологічна, що була надана в лекції; в) 
розвиваються навички та вміння академічного 
письма, що характерні для володіння АМПС на 
рівні С1. 

На першому занятті в циклі після 
прослуховування лекції і виконання завдань, які 
це прослуховування супроводжують, в останній 
частині заняття виконуються суто лексичні 
вправи на лексику прослуханої лекції та теми в 
цілому. Приклади таких вправ наведено нижче: 

1. Complete the sentences about Central Banks 
using the given words. 

2. How do you understand a discount rate? 
Choose а definition for it. 

3. Explain in writing the terms “discounting” 
and “compounding” using proper words and 
formulae. 

Б. Позааудиторна самостійна робота 
студентів після першого аудиторного заняття 
у тематичному циклі занять. До складу 
домашніх завдань, які виконують студенти після 
першого аудиторного заняття, входить 
написання реферату або анотації лекції. Але 
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найбільш значущими є завдання, пов’язані з 
роботою з фаховими автентичними 
англомовними текстами, що суттєво 
розширюють знання студентів, отримані на 
лекції. Ці тексти поділяються на два види. 
Тексти першого виду в кожному випадку були 
однаковими для всієї академічної групи і 
роздавалися викладачем для самостійного 
позааудиторного опрацювання відразу ж після 
закінчення лекції. Домашнє завдання до роботи з 
текстом формулювалося таким чином: At home, 
read attentively the text on the topic of the lecture 
that you have been listening to. The text will give 
you some additional information on that topic. Get 
ready to use the information during your seminar in 
the next class and when doing practical tasks 
(including case studies) in that class. You will also 
need the information from the text for your in-class 
presentations. Як видно з формулювання 
інструкції для студентів, таке навчальне 
завдання фахового змісту є комунікативним 
рецептивним з мінімальним керуванням без опор 
і таким, яке підлягає тільки індивідуальному 
виконанню. 

Такими ж були характеристики і 
домашнього завдання на інформаційний пошук в 
Інтернеті і опрацювання знайдених матеріалів. 
Характерною інструкцією для студентів у цьому 
випадку була така: Using the list of Internet-sites 
that you have received, find additional (not 
contained in the lecture that you have been listening 
to or in the text given to you to read as a home task) 
information about the Time Value of Money to use 
it in your discussion of this topic during the seminar 
in the next class and when solving practical tasks in 
that class. Різниця із завданням на читання 
розданих текстів була в тому, що, по-перше, 
надання викладачем студентам електронних 
адрес сайтів можна розглядати як надання 
природних опор для виконання завдання. По-
друге, завдання на інформаційний пошук могли 
надаватися не тільки як індивідуальні, а і для 
пари або для малої групи студентів. Це особливо 
стосувалося завдань окремим студентам на 
підготовку презентацій або кейсів для 
обговорення на наступному занятті. Інструкція 
до таких завдань зазвичай формулювалася таким 
чином: Using the list of Internet-sites that you have 
received, find additional (not contained in the 
lecture that you have been listening to or in the text 
given to you to read as a home task) information 
about Compounding to use it in your 5-minute-long 
presentation on compounding that you are expected 
to deliver during the seminar in the next class. Do 
the search with your partner with whom you are 
going to deliver the presentation. 

Виконання всієї обговореної низки 
домашніх завдань покликано підготувати 
студентів до другого (останнього та головного) 

заняття у циклі, присвяченого обговоренню та 
практичному застосуванню отриманих знань. 

В. Друге аудиторне заняття у 
тематичному циклі занять. Усі завдання, які 
виконуються студентами на другому 
аудиторному занятті в тематичному циклі, є 
комунікативними продуктивними з мінімальним 
керуванням з відсутністю опор у деяких 
випадках або з природними опорами у більшості 
випадків, і виконуватися вони можуть як 
індивідуально, так і в парах, малих групах або 
навіть як загальногрупові. Оскільки з прикладів 
завдань, що наводяться далі, будуть наочно 
видні їх можливі альтернативні характеристики, 
необхідно вказати на одну їх типову ознаку, яка 
не завжди присутня в попередніх завданнях. Всі 
вони є проблемними, тобто репрезентують 
проблемне навчання у термінах вітчизняної 
педагогіки [3] або the task-based approach у 
термінах зарубіжної методики [8]. Така 
проблемність проявляється вже у найпростіших 
завданнях до семінару, з якого починається 
друге заняття. Цей семінар будується як 
обговорення англійською мовою питань, що 
розглядалися у лекції та в джерелах, які 
студенти читали в процесі підготовки до 
семінару. Звичайно, цю дискусію спрямовує та 
стимулює викладач, здебільшого своїми 
запитаннями. Серед запитань є і непроблемні, 
особливо на початку семінару, щоб розпочати 
загальногрупове обговорення. Наприклад: How 
do you understand the time value of money? Але 
дуже швидко такі непроблемні запитання 
заміщуються проблемними, прямі відповіді на 
які не містяться ані в прослуханій лекції, ані в 
опрацьованих студентами текстах, наприклад: 
What are the differences between the time value of 
money and other kinds of financial values? Give 
examples. 

Проблемні запитання викладача 
використовуються не тільки протягом 
проведення семінару, але можуть виконувати і 
функції практичних задач у другій, суто 
практичній, частині аудиторного заняття, яке 
розглядається. Наприклад, для такого заняття з 
теми “The Time Value of Money” у мікрокурсі 
«Фінанси», крім наведеного вище проблемного 
запитання, були розроблені ще три, які підлягали 
детальному обговоренню в аудиторії: 1) What 
are the advantages and disadvantages of 
compounded money and discounted money? List 
and explain each of them. 2) Why is each latter sum 
of money worth less than the previous one? Why 
does each annuity have various values at various 
times? 3) Do you agree with the statement: today we 
pay for one gram of gold both the real and the 
nominal value, in one year we will pay only the 
nominal value. According to this statement, which 
value can we calculate using the formula already 
known to us – the nominal future value or the real 
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future value? Подібні проблемні запитання 
можуть бути спрямованими на одного студента, 
який надає свою відповідь, а надалі ця відповідь 
обговорюється у загальногруповій дискусії з 
метою знаходження альтернативних відповідей 
та рішень. Але найчастіше студенти спочатку 
обговорюють свої відповіді в парах або малих 
групах, а потім різні варіанти таких відповідей 
та рішень зіставляються у загальногруповій 
дискусії з метою знаходження оптимальної 
відповіді або рішення. 

Проблемними за характером є і презентації, 
які готують студенти для семінарів. Завдання 
для презентації, заради підготовки якої студент 
має провести Інтернет-пошук, передбачає, що в 
своїй презентації він суттєво вийде за межі 
сказаного в лекції і прочитаного в обов’язкових 
для всієї групи навчальних текстах, тобто 
створить основу для подальшого 
загальногрупового обговорення. Найбільш чітко 
проблемний характер навчальних завдань 
проявляється у кейсах та практичних задачах, які 
студенти розв’язують у другій частині заняття. 
Наприклад, з теми Time Value of Money у другій 
частині заняття студенти виконували такі 
завдання: 1. An enterprise is going to buy some new 
equipment in five years. The equipment costs $12 
000. How much must you deposit now in order to 
have the possibility to purchase the equipment if the 
interest rate is: a)12 percent; b)13 percent (кейс). 
2. What is more preferable at nine percent interest 
rate: $1,000 in the present or $2.000 in eight years 
(практична задача)?  

Такі задачі та кейси розв’язуються 
студентами як у письмовій, так і в усній формах. 
Спочатку в парах або в малих групах у 
письмовій формі проводяться необхідні 
розрахунки, після чого кожна пара/мала група 
доповідає свої результати та висновки для 
обговорення всією групою. Цим завершується 
друге (останнє) аудиторне заняття у 
тематичному циклі і на цій основі студентам 
видається завдання для позааудиторного 
виконання. 

Г. Позааудиторна самостійна робота 
студентів після другого аудиторного заняття у 
тематичному циклі занять. Таке завдання 
полягає в індивідуальному письмовому 
розв’язанні кожним студентом практичної задачі 
або кейса (письмова робота здається викладачеві 
для перевірки, письмового коментування та 
оцінювання). Прикладом відповідного завдання 
(з теми Time Value of Money ) може бути: If the 
interest rates are 13% per year, what is the present 
value of $1,630.47 to be paid in four years? Discuss 
all the related factors. Як видно з прикладу, 
завдання є комунікативним продуктивним з 
мінімальним керуванням та таким, яке 
виконується індивідуально і без опор. 

До складу завдань, які виконуються 
протягом тематичного циклу занять, входить і 
проектне завдання, над яким студенти 
працюють впродовж усього мікрокурсу, а не 
тільки однієї теми. Наприклад, у мікрокурсі 
«Фінанси», з якого наводилися попередні 
приклади, виконувалося проектне завдання 
“Company Finance”. Студенти групи 
розподілялися на малі групи (3-5 осіб). Всі малі 
групи працювали на матеріалах різних компаній. 
Завдання полягало в тому, щоб протягом 36 
годин аудиторної та позааудиторної роботи в 
мікрокурсі зібрати всю доступну інформацію 
про фінансовий стан компанії, проаналізувати 
цю інформацію, зробити висновки про позитивні 
та негативні характеристики такого стану і 
надати рекомендації з цього приводу. 
Матеріальним результатом виконання 
проектного завдання є написання звіту (5-6 
сторінок) англійською мовою. Звіт доповідається 
усно (до 5 хв. на доповідь одній малій групі 
разом із запитаннями) на останньому занятті в 
мікрокурсі, а потім здається у письмовій формі 
викладачеві для перевірки та оцінювання. Така 
організація проектної роботи не тільки моделює 
проектні завдання, які часто використовуються у 
курсах фахових дисциплін, але й ще більше, ніж 
письмові роботи, що студенти пишуть 
наприкінці кожного тематичного циклу занять, 
моделює навчальну діяльність, пов’язану з 
виконанням курсових робот. 

Висновок. Таким чином, основним 
результатом даної статті є описання та аналіз з 
наведенням конкретних прикладів усіх видів 
завдань та вправ, які використовуються у 
програмі ППЗ: слухання лекцій та інтерактивна 
участь студентів у них, виконання лексичних 
вправ, робота з фаховими текстами з певної теми 
і знаходження та опрацювання англомовних 
джерел фахової інформації в Інтернеті, 
проведення семінарів з фахової тематики, 
презентації, вирішення практичних задач та 
кейсів, письмові роботи студентів тощо. 
Ефективність використання вищевказаних 
завдань і вправ перевірена шляхом 
експерименту, описання якого може бути темою 
окремих публікацій. 
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УДК 371.124 

ЕКСПЕРМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТВОРЧОЇ ПРОБЛЕМИ 
НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ 

Олена ГАНЖА (Жовті Води) 
В основу дослідно-експериментальної 

роботи покладено результати двох 
діагностичних зрізів розвитку особистості. За 
результатами другого діагностичного зрізу, 
листопад 2010 року, найвищий рівень соціально-
професійної зрілості мають студенти, які 
виявляють ініціативу стосовно розв’язання 
творчої проблеми у навчально-пізнавальній 
діяльності. Для порівняльного аналізу 
використовуємо дані нульового діагностичного 
зрізу 2008 року. 

Другий зріз показав, що узагальнений 
індекс соціально-професійної зрілості студентів, 
які виявляють ініціативу щодо розв’язання 
творчої проблеми у навчально-пізнавальній 
діяльності, зростає значно швидшими темпами 
порівняно зі студентами, які такої ініціативи не 
виявляють.  

З отриманих даних слідує висновок, що 
розв’язання творчої проблеми у навчально-
пізнавальній діяльності для майбутніх учителів 
історії є ефективною умовою формування їх 
соціально-професійної зрілості. 

Для виконання дослідно-експериментальної 
роботи було сформовано дві групи – 
експериментальна та контрольна. 
Експериментальна група – студенти, які 
виявляють ініціативу стосовно розв’язання 
творчої проблеми, контрольна – які такої 
ініціативи не виявляють. До експериментальної 
групи входили студенти, які виявили 
самостійність у процесі виконання курсової 
роботи, демонструють нестандартне мислення в 
ході підготовки завдань із самостійної роботи, 
виконують ініціативно різні нестандартні 
завдання. 

Для чистоти експерименту ми здійснили 
вирівнювання експериментальної та контрольної 

груп. В основу такого вирівнювання покладено 
місце народження, соціальний стан, курс 
навчання. 

Діагностичний зріз 2010 року зроблено в 
основному (75%) зі студентами, що входили до 
вибіркової сукупності 2008 року. 

Експериментальні значення показують, що 
отримані дані частотних розподілів соціально-
професійної зрілості майбутнього вчителя історії 
підлягають нормальному розподілу. 

У студентів, які виявляють ініціативу 
стосовно розв’язання творчої проблеми, 
вершина позитивних значень потрапляє в 
інтервал шкали вимірювань 3, 5 – 4, 0, а тих 
студентів, які не виявляють ініціативи стосовно 
розв’язання творчої проблеми у інтервал – 2, 0 – 
2, 5. Тобто, існує статистично значуща різниця в 
ступені вияву соціально-професійної зрілості 
студентів обох вибіркових сукупностей за 
допомогою ініціативи стосовно розв’язання 
творчої проблеми. 

Учитель сьогодення повинен бути для учнів 
орієнтиром на виявлення своєї індивідуальності 
у самореалізації, особистісному зростанні, 
досягненні при цьому суспільне корисного й 
особистісного результату. Від рівня розвитку 
вчителя залежить рівень сформованості 
особистості учня. Дитина від природи діяльна, 
внутрішньо активна істота, забезпечена 
необхідними задатками та стимулами для 
розвитку. 

Дані таблиці 3 дозволяють робити 
порівняння ступіню вияву соціального 
самовизначення експериментальної та 
контрольної груп студентів. Ступінь вияву 
соціального самовизначення студентів, які 
виявляють ініціативу стосовно розв’язання 
творчої проблеми, однаковий із ступенем 
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соціального самовизначення студентів, які не 
виявляють ініціативу стосовно розв’язання 
творчої проблеми. Для обох вибіркових 
сукупностей це проміжок шкали вимірювання 
2,5 – 3,0. Отже, соціальне самовизначення 
майбутнього вчителя історії формується 
незалежно від того виявляють чи ні студенти 
ініціативу стосовно розв’язання творчої 
проблеми. 

Це пояснюється тим, що основою 
соціального самовизначення є професійне 
спрямування життєдіяльності студента, яке 
ціннісне для усіх студентів. Головною функцією 
вчителя в організації навчально-пізнавальної 
діяльності своїх вихованців є уміння грамотно і 
переконливо перетворювати суспільне значущий 
зміст знань, залучаючи до них учнів у тій чи 
іншій педагогічній системі, в акт 
індивідуального пізнавання учня. Чим більша 
відповідність між рівнем знань у вчителя із 
загальною системою наукових знань за своєю 
спеціальністю, а також умінням логічно довести 
ці знання до учнів, тим більша ймовірність того, 
що вчитель виконає завдання трансформації 
знань в акт роздумів над цими завданнями й 
оволодіння ними учнями. 

Результати вияву соціальної активності 
свідчать, що соціальна активність значно вища у 
групи студентів, які виявляють ініціативу 
стосовно розв’язання творчої проблеми. Тобто, 
розв’язання творчої проблеми суттєво впливає 
на формування соціальної активності майбутніх 
учителів історії. Для студентів 
експериментальної групи індекс соціальної 
активності визначається інтервалом 4,0 – 4,5, а 
студентів контрольної групи – 2,0 – 2,5. 

Принципово нового розв’язання проблеми 
єдностi виховання та навчання можна досягти, 
зробивши значні змiни в системі освiти – її 
цiлях, характері органiзацiї навчальної 
дiяльностi та характері соцiальних взаємодiй i 
стосункiв мiж головними учасниками навчально-
виховної діяльності, вчителем та учнем. 

Головним у цьому напрямку є 
переусвідомлення учителем свого соцiального 
становища стосовно учня, виняткового права на 
знання iстини, на “насильницьке” втручання з 
позицiї цього права в життя учнiв, нав’язування 
своїх норм та уявлень, способу свiтосприймання 
i способу думок. 

Перед кожним учителем сьогоднi постає 
завдання формування такої особистостi своїх 
вихованцiв, яку потребує суспільство в 
найближчі роки. У науковiй лiтературi останнiх 
рокiв висловленi лише гiпотетичнi припущення 
щодо основних параметрiв особистостi, яку 
необхідно формувати з погляду на перехід 
України до ринкової економіки. З позиції 
педагогічної науки в ряду цих параметрів 

обов’язково повиннi бути: громадянська 
свiдомiсть i самосвiдомiсть, вiдповiдна їм 
мотивацiя, а iз більш загальних якостей – 
освiченiсть та iнтелiгентнiсть, гуманiзм та 
колективiзм, креативнiсть i пiдпрємництво у 
поєднаннi iз совiстю, вiдчуттям справедливостi, 
дiловитiсть i, звичайно, iндивiдуальна 
самобутнiсть. Виходячи iз соцiального 
замовлення, сучасному вчителевi також треба 
зорiєнтуватися, якi соцiально значущi якостi 
особистостi молодої людини конкретного 
регіону вiдповiдають сучасним потребам 
держави. 

Учитель сьогодення повинен бути для учнiв 
орiєнтиром на виявлення своєї iндивiдуальностi 
у самореалiзацiї, особистісному зростанні, 
досягненнi при цьому суспiльно корисного й 
особистісного результату. Вiд рiвня розвитку 
вчителя залежить рiвень сформованостi 
особистостi учня. 

Вияв соціальної відповідальності значно 
вищий у студентів, які виявляють ініціативу 
стосовно розв’язання творчої проблеми. Числове 
значення індексу соціальної відповідальності 
студентів експериментальної групи потрапляє у 
інтервал 4,5 – 5,0, а студентів контрольної групи 
– 2,5 – 3,0. Вчитель – не лише професiя, сутнiсть 
якої транслювати знання. Це висока мiсiя, 
призначення якої – «творення» особистостi, 
утвердження людини в людинi. 

Наш трансформаційний час вимагає 
яскравої, масштабної особистостi вчителя, яка 
глибоко володiє досягненнями наук про людину 
та закономiрностями її розвитку, новими 
педагогiчними технологiями та мистецтвом 
спiлкування, високою педагогічною 
майстерністю. Сучасний вчитель покликаний 
бути носiєм нагромаджених загальнолюдських 
цiнностей, всебiчно знати нацiональнi, 
культурнi, iсторичнi традицiї свого народу та 
людства в цiлому. Це означає, що ініціатива 
стосовно розв’язання творчої проблеми є 
значущим фактором формування соціальної 
відповідальності майбутнього вчителя історії. 
Тобто, як засвідчують результати експерименту, 
соціальна активність та соціальна 
відповідальність, як складові соціально-
професійної зрілості майбутнього вчителя історії 
ефективно формуються засобами розвитку 
творчої проблеми саме змістом активності та 
відповідальності. 

Для більш глибокого аналізу причин та 
особливостей впливу різноманітних видів 
діяльності на формування соціально-професійної 
зрілості майбутнього вчителя історії 
використовуємо ранговий аналіз змісту 
індикаторів складових соціально-професійної 
зрілості. Дані показують, що рангові ряди оцінок 
експериментальної та контрольної груп 
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студентів суттєво відрізняються. Це означає, що 
індикатори (види діяльності) студента, у його 
соціально-професійній підготовці по різному 
впливають на формування соціального 
самовизначення засобами виявлення ініціативи 
студентів-істориків стосовно розв'язання творчої 
проблеми.  

У студентів, які виявляють ініціативу 
стосовно розв’язання творчої 

проблеми, на першому ранговому місці 
знаходиться індикатор “Робота із самоосвіти”. 
Різні соціальні науки по-різному підходять до 
вивчення окремих явищ. У педагогіці окремі 
емпіричні явища аналізуються в рамках теорії 
виховання та навчання дітей та молоді. При 
осмисленні процесів переводу суспільно-
педагогічних цілей в індивідуально-професійні 
педагоги опираються на закономірності стану 
розвитку суспільства, розвитку суспільної 
свідомості, культури, освіти, закономірності 
соціального та професійного розвитку 
особистості. Тому в сучасній школі гостро 
постає проблема прогностики в розвитку 
особистості. Одним з першочергових завдань, 
що постають сьогодні перед педагогами – це 
активний пошук шляхів підвищення рівня 
соціальної зрілості своєї особистості, та своїх 
учнів. По суті справи мова повинна йти про 
інтегровану діяльність на основі самоосвіти, що 
включає в себе і пізнання, і спілкування, і гру, і 
посильну працю. 

Збагачуючи форми організіції діяльності 
учасників педагогічного процесу, значну увагу 
слід приділяти їх взаємостосункам. При цьому 
недостатньо, щоб педагог вступав у контакт з 
учнями з метою висвітлення для себе питання: 
яка ситуація в класі, взаємостосунки між дітьми, 
в кого особливо гострі проблеми особистісного 
розвитку і чому, кому і як подати допомогу 
тощо. Важливо, щоб педагог відпрацьовував 
уміння ставити себе на місце учня, хвилюватися, 
аналізувати і об’єктивно оцінювати плюси та 
мінуси у власних діях, бачив його роль і місце в 
колективі. 

Як вважають досвідчені педагогіги 
спілкуватися з дітьми необхідно не на рівні 
формально-ділових контактів, а на діалогічній 
основі, бо це дає співбесіднику відчуття обміну 
думками “на рівних”, є умовою виникнення 
взаємної довіри. Саме оволодівши технікою 
довірливого спілкування з дітьми, вчитель 
отримує можливість впливати на їх 
взаємостосунки, залучити їх у раніше 
спроектовані ситуації, формувати почуття, що 
пробуджують до певного типу поведінки. 
Внаслідок цього у педагогів з’являється реальна 
можливість крок за кроком просувати своїх 
вихованців до осмислення реальної дійсності і 
формування особистої активно 
перетворювальної позиції. У цьому разі 

спеціально утворені ситуації сприяють більш 
продуктивному впливу учня на самого себе, 
тобто інтенсифікують процес самореалізації. 
При цьому виявляється, що самореалізація, 
обумовлена самовпливом, здійснюється більш 
про продуктивно, якщо застосовуваний до 
особистості дитини, підлітка, юнака вплив (від 
“великої” й “малої” виховних систем або 
окремого педагога) припадає на зону 
найближчого розвитку особистості. 

Друге рангове місце у студентів, які 
виявляють ініціативу стосовно розв’язання 
творчої проблеми займає індикатор соціального 
самовизначення 

«Робота iз розв'язання науково-дослідної 
проблеми». Для соціально зрілого вчителя 
характерною є пізнавально-творча діяльність. В 
умовах сьогодення нашій країні потрібні мислячі 
люди, а в першу чергу ті, хто їх такими робить – 
вчителі. Тому активізація пізнавально-творчої 
діяльності вчителя, ефективне управління її 
формуванням і розвитком соціальної зрілості, 
методичне, організаційне і психологічне 
забезпечення цього – це не лише складна 
педагогічна проблема, але і важливе соціальне 
завдання. Сьогодні пізнавально-творча 
діяльність вчителя наповнюється новим змістом 
і стає різновидом його соціальної самореалізації, 
яка є критеріальною характеристикою соціальної 
зрілості. Оцінюючи особистісні якості, що 
необхідні в професійно-педагогічній діяльності 
вчителя, слід виділити якості, якими повинен він 
володіти. Однією з них є здатність до 
самостійного мислення. Вдумливий учитель 
завжди відзначається спроможністю аналізувати 
свої вчинки та дії довколишніх у залежності від 
певної ситуації. Щорічно реалізуючи вплив на 
вихованців, учитель зобов’язаний виявляти 
творчість у мисленні, яка необхідна для 
конструювання тих чи інших виховних ситуацій. 
Мислення має можливість конструювати себе як 
особливу самостійну діяльність. Воно 
зберігається відносно довільного виду діяльності 
взагалі, відтворюючи цілісну структуру 
діяльності шляхом внутрішньої диференціації 
власної форми. 

На останньому ранговому місці 
розміщується індикатор соціального 
самовизначення «Виконання суспiльно-корисної 
роботи, громадських доручень». Студенти, які 
виявляють творчу ініціативу, не вбачають 
корисним для ефективного формування 
соціального самовизначення зазначений вид 
діяльності, оскільки вони вважають, що 
принципово нового розв'язання проблеми 
єдності виховання та навчання можна досягти, 
зробивши значні зміни в системі освіти – її 
цілях, характері організації навчальної 
діяльності та характері соціальних взаємодій і 
стосунків між головними учасниками навчально-



НАУКОВI ЗАПИСКИ             Серія: Педагогічні науки                      Випуск 125 
 

 

 63 

виховної діяльності, вчителем та учнем. 
Головним у цьому напрямку є переусвідомлення 
учителем свого соціального становища стосовно 
учня, виняткового права на знання істини, на 
“насильницьке” втручання з позиції цього права 
в життя учнів, нав'язування своїх норм та 
уявлень, способу світосприймання і способу 
думок. 

Перше рангове місце серед індикаторів 
соціального самовизначення у групи студентів, 
які не виявляють ініціативи стосовно 
розв’язання творчої проблеми займає індикатор 
«Виконання обов’язків керівника». Вчитель 
сьогодення – безпосередня виробнича сила 
суспiльства. Вiн реалiзує важливу соцiальну 
функцiю – духовне вiдтворення людини, а отже, 
i суспiльства. Вчитель – не лише професiя, 
сутнiсть якої транслювати знання. Це висока 
мiсiя, призначення якої – «створення» 
особистостi, утвердження людини в людинi. 
Наш час вимагає яскравої, масштабної 
особистостi вчителя, яка глибоко володiє 
досягненнями наук про людину та 
закономiрностями її розвитку, новими 
педагогiчними технологiями та мистецтвом 
спiлкування, високою педагогічною 
майстерністю. Сучасний вчитель покликаний 
бути носiєм нагромаджених загальнолюдських 
цiнностей, всебiчно знати нацiональнi, 
культурнi, iсторичнi традицiї свого народу та 
людства в цiлому. 

Розвиток соцiальної зрiлостi особистостi 
вчителя вказує на процес iнтегрування 
педагогічних закономiрностей з цiлями, якi 
порушують перед собою система навчально-
виховної роботи школи та окремий учитель як її 
компонент. 

На практицi досягнення цiєї iнтеграції 
утворює одне iз головних завдань управлiння. А 
це значить, що модель соцiальної зрiлостi 
вчителя повинна iмiтувати i специфiчнi для 
цього процесу об’єктивнi закономiрностi та 
способи їх поєднання з цiлями i завданнями 
виховання особистості як учня так й вчителя. 
Отже, модель соцiальної зрiлостi особистостi 
вчителя як система покликана слугувати i 
засобом вiдображення, так й засобом впливу на 
навчально-виховну систему.  

На останньому ранговому місці у студентів 
контрольної групи розміщується індикатор 
соціального самовизначення «Виконання 
суспiльно-корисної роботи, громадських 
доручень». Тобто, студенти, які не виявляють 
ініціативи стосовно розв’язання творчої 
проблеми не вважають суспільно-корисну 
роботу ефективним чинником формування 
соціального самовизначення. 

Соціальна активність вища у тих студентів, 
які виявляють ініціативу стосовно розв’язання 

творчої проблеми. Як показують дані таблиці 7 
це зумовлено сформованим соціальним досвідом 
на основі вияву ініціативи щодо розв’язання 
творчої проблеми, який сприяє студентам в 
зазначених одинадцяти видах діяльності. 

На першому ранговому місці у студентів, 
які виявляють ініціативу стосовно розв’язання 
творчої проблеми, знаходиться індикатор 
соціальної активності «Робота i розв'язання 
науково-дослідної проблеми». Під час 
проведення роботи із розвитку науково-
дослідної проблеми майбутнім вчителем 
враховується досягнення високого 
професіоналізму в роботі, орієнтування у 
наукових дослідженнях з фаху, систематичне 
використання прогресивного педагогічного 
досвіду, участь у його поширенні, надання 
практичної допомоги у становленні інших колег, 
постійна робота над своїм фаховим 
самовдосконаленням. Розвиток науково-
дослідної проблеми майбутнім вчителем 
здійснюється у: навчальній роботі, реалізації 
творчого пошуку, участі у наукових 
дослідженнях, соціальній взаємодії. 

Існує пряма і обернена кореляція між 
розвитком науково-дослідної проблеми 
майбутнім вчителем і рівнем розвитку 
соціально-професійної зрілості його особистості. 
Зростає самореалізація та соціальна 
відповідальність майбутнього вчителя 
практично в усіх складових його діяльності. 

а) У навчальній роботі. Прагнення вчителя 
до наукового пошуку обов’язково в практиці 
реалізується через застосування проблемної 
ситуації. Роль проблемності у навчанні полягає у 
організації пізнавальної роботи учнів, 
формуванні знань високого рівня узагальнення. 
Проблемна ситуація виступає не лише умовою 
виникнення дійсного мислення, але і засобом 
його функціонування та розвитку. Вона слугує 
привідним показником сформованості 
пізнавальної діяльності учня: одним із чинників, 
що утворюють критерій його соціальної зрілості. 

Соціальне зростання особистості вихованця 
залежить від продуктивності його розумової 
діяльності, яка багато в чому зумовлена рівнем 
труднощів тих завдань, які він розв’язує. 
Виникнення, розвиток і розв’язання проблемної 
ситуації значною мірою залежить від 
пізнавальної активності вихованця, його 
особистісної зацікавленості у невідомому, 
новому. б) Реалізація творчого пошуку. Об’єкт 
та суб’єкт педагогічного впливу – учень – 
знаходиться в постійному духовному, 
інтелектуальному, моральному та соціальному 
русі. У швидко змінних ситуаціях виникає 
постійна необхідність приймати потрібні 
рішення, робити вибір, виявляти винахідливість. 



Випуск 125  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 64 

Неповторність ситуацій вимагає нестандартних 
дій. 

Л.С.Виготський зазначав: “Вище вираження 
творчості до цих пір доступне лише не багатьом 
вибраним геніям людства, але в щоденному 
оточуючому нас житті творчість є необхідна 
умова існування, все, що виходить за межі 
рутини і в чому міститься хоч дещо нове, 
зобов’язане своїм походженням творчому 
процесу” [1,С. 7]. в) Участь майбутнього вчителя 
у наукових дослідженнях. Вона сприяє 
розвиткові творчих здібностей у двох 
напрямках: теоретичному і практичному. 
Теоретичний напрямок передбачає роботу 
вчителя над науково-методичною літературою. 
Тут виокремлюються різноманітні сторони 
наукової проблеми, висвітлюються позиції 
різних авторів, виявляються нерозв’язані 
питання теорії й практики. Ця діяльність формує 
у вчителя певні погляди на ту чи іншу проблему, 
наукове бачення підходів до цих проблем, 
створює необхідні передумови .для 
поглибленого теоретичного аналізу більш 
вузького аспекту проблеми. 

Специфічною особливістю практичного 
напрямку є експериментальний. У процесі 
експериментальної роботи вчителі виробляють 
такі уміння та навички: аналізувати діяльність 
учня в системі педагогічного впливу; 
аналізувати різні сторони педагогічного процесу 
і діяльності вчителя, практично оволодівати 
окремими методиками психолого-педагогічних 
досліджень, орієнтацією в різних наукових 
методах; застосовувати до дослідження 
сукупності різних методів, які дають можливість 
одержати повнішу інформацію про педагогічні 
факти та явища. 

Вирішення науково-дослідної проблеми 
передбачає застосування до вчителя ряду вимог і 
тим самим здійснює вплив на рівень його 
соціальної зрілості. Постійне і багаторазове 
зіткнення вчителя з одними й тими ж питаннями 
удосконалює не лише професійний рівень, але і 
формує специфічні звички, відповідний склад 
мислення та спілкування. В цілому фахове 
зростання особистості вчителя відбувається за 
двома основними напрямками: з одного боку 
воно є ознакою педагогічної майстерності, а з 
іншого – умовою інтенсивного становлення його 
соціальної зрілост.. 

Аналіз сучасної підготовки вчителя, 
зокрема на етапі професійної освіти, свідчить 
про те, що основна увага приділяється 
оволодінню майбутнім вчителем певною сумою 
знань, умінь та навичок. Розвиток же 
особистості в найширшому розумінні слова, як 
передбачається, здійснюється паралельно, а отже 
спеціальні трати часу тут недоцільні. Більш того, 
під професійною спрямованістю у вчителя 
розуміють підготовку із спеціальних предметів, 

а зовсім не його психолого-педагогічну 
компетентність. Таким чином, говорячи про 
професійну підготовку, частіше мова йде про 
підготовку спеціаліста фізики, історика, 
філолога, але зовсім не спеціаліста педагога. 

Організатори управління системою освіти 
не враховують, що професійне зростання 
особистості вчителя можливе лише за умови 
задоволення ним потреби у персоналізації, що 
передбачає соціальне зростання особистості 
вчителя. 

У зв’язку з цим одним із головних завдань, 
що постають перед учителем сьогодення, є 
розвиток і реалізація своїх особистісних 
можливостей, а на цій основі соціально-
професійне зростання особистості. 

Основою зростання фахової досконалості 
вчителя є самоосвіта. Вона здійснюється на 
основі цілеспрямовано формуючої потреби 
особистості вчителя у постійному поповненні та 
оновленні знань за допомогою різноманітних 
джерел. Як відомо, самоосвіта є самопізнання 
людиною своїх сутнісних сил, свідоме 
прагнення доповнити свої знання, здобувати 
нові в процесі цілеспрямованої, самостійної, 
професійної діяльності. 

Самоосвіта має також й супутній характер, 
коли спрямовується навчальними інститутами, а 
людина самостійно виконує необхідні завдання, 
розширюючи та поглиблюючи одержані в 
процесі навчання знання. Для випадку вчителя 
самоосвіта є автономною. Вона пробуджується і 
регулюється внутрішніми потребами, інтересами 
особистості вчителя, коли самостійно 
визначаються цілі самоосвіти, обсяг та способи 
одержання знань, форми самоконтролю. 

Друге рангове місце у експериментальної 
групи студентів займає індикатор активності 
«Допомога слабкішим у навчаннi товаришам». У 
цьому виді діяльності студенти-майбутні учителі 
зреалізовують нестандартні дії вчителя щодо 
формування соціальної зрілості особистості 
своїм товаришам по навчанню через наявність 
протиріччя між рівнем розвитку практичної 
діяльності студентів та рівнем розвитку їх 
соціальної зрілості. В такій діяльності 
проявляються нахили та інтереси, імпульсивні 
спонукання та бажання. Також здійснює 
відбиток темперамент, спадкові генетичні 
особливості. Проявляються та формуються 
різноманітні стимули саморозвитку. Особистість 
від природи діяльна, внутрішньо активна істота, 
забезпечена необхідними задатками та 
стимулами для саморозвитку. 

Ми вважаємо, що будь-який майбутній 
вчитель, а тим більше соціально зрілий, має 
право до самовиявлення, самоствердження та 
професійне зростання. Залучення майбутнього 
вчителя з перших днів навчання у вищому 
педагогічному навчальному закладові до 
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самостійної роботи, яка передбачає на основі 
виконання ряду параметрів, обов’язково 
призводить до його соціального зростання. 
Тобто, підвищення активності майбутнього 
вчителя щодо надання допомоги у навчанні 
іншим студентам є дієвим стимулом 
становлення його соціально-професійної 
зрілості. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДГОТОВКА: СТИМУЛИ І ПЕРЕШКОДИ 

Ярослав ГАЛЕТА (Кіровоград) 
Становлення інформаційного суспільства і 

суспільства знань істотним чином актуалізували 
необхідність спеціальної підготовки людини в 
новому інформаційно-технологічному і 
освітньому середовищі. Про це свідчать 
ініціативи таких міжнародних організацій, як 
ЮНЕСКО (Програма "Інформація для усіх"; 
проведення дебатів по інформаційній 
грамотності) та ІФЛА (створення в 2002 р. секції 
по інформаційній грамотності з метою 
виявлення стандартів інформаційної 
грамотності, що сформувалися в різних країнах і 
розробки на цій основі міжнародного стандарту), 
а також факт проведення спеціалізованих 
міжнародних форумів – Світового саміту з 
інформаційного суспільства. 

Сама ідея інформаційної підготовки часто 
асоціюється переважно з ліквідацією 
комп'ютерної неграмотності і оволодінням 
навичками роботи з персональним комп'ютером. 
Негативним чинником є відсутність 
цілеспрямованого і систематичного підходу до 
організації навчання інформаційним знанням і 
умінням, порушення принципів цілісності, 
спадкоємності, технологічності. Це і служить 
спонукальним мотивом для розробки основ 
інформаційної підготовки підростаючого 
покоління. 

Першим кроком на шляху розробки 
концептуальних основ інформаційної підготовки 
підростаючого покоління безумовно є 
впорядкування понятійно-термінологічного 
апарату: вибір з безлічі умовно-синонімічних, 
багатозначних, "розмитих", не точних термінів, 
такого, який максимально повно, точно і ємко 
відбиває суть інформаційної підготовки особи. 
Виходячи з розуміння дослідниками суті цієї 
підготовки, можна сказати, що вона припускає 
надзвичайно широкий спектр знань і умінь по 

роботі з інформацією і технічними засобами, що 
полегшують цю роботу, включаючи бібліотечно-
бібліографічну грамотність, культуру читання, 
інформаційну грамотність, комп'ютерну 
грамотність, інтернет-грамотність та ін. 

Проведені нами дослідження показали, що 
найбільшою мірою цим вимогам відповідає 
термін "інформаційна культура особистості", яку 
асоціюють з результатом інформаційної 
підготовки. На цьому етапі за основу розуміння 
даного феномену, можна узяти визначення 
Н. Гєндіної, а саме: інформаційна культура 
особистості – одна із складових загальної 
культури людини; сукупність інформаційного 
світогляду і системи знань і умінь, що 
забезпечують цілеспрямовану самостійну 
діяльність з оптимального задоволенню 
індивідуальних інформаційних потреб з 
використанням як традиційних, так і нових 
інформаційних і технологій. Є найважливішим 
чинником успішної професійної і непрофесійної 
діяльності, а також соціальній захищеності 
особи в інформаційному суспільстві. 

Особливе місце в трактуванні поняття 
"Інформаційна культура" займає інформаційний 
світогляд, тобто система поглядів людини на 
світ інформації і місце людини у ньому. 
Інформаційний світогляд включає переконання, 
ідеали, принципи пізнання і діяльності. Ця 
система виражається в цінностях способу життя 
особи, соціальної групи і суспільства в цілому у 
вік інформації. Інформаційний світогляд тісно 
пов'язана з мотивацією діяльності людини, яка 
визначає успішність його інформаційної 
підготовки. 

Введення поняття інформаційний світогляд 
дозволяє забезпечити цілість традиційної 
книжкової і нової, комп'ютерної інформаційної 
культури. Використання поняття "Інформаційна 
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культура" дозволяє уникнути в інформаційному 
суспільстві конфронтації, як відмічає Н. Гєндіна, 
двох полярних культур – технократичної і 
гуманітарної. Важливо відмітити, що усі ці 
поняття не є терміни в звичному значенні 
слова – вони не пов'язані з кінцевими (лат. 
terminus – межа), тобто однозначними 
значеннями, але зберігають те, що М.Блок 
називав "таємничістю" простого слова [1]. Для їх 
розуміння важливий контекст, в якому вони 
сформувалися в систему. 

Також інформаційну підготовку пов'язують 
з готовністю вирішувати завдання 
інформаційного класу, що на мою не співпадає зі 
змістом поняття "Інформаційна культура 
особистості". Розвиток цієї готовності можна 
пов'язати з можливістю навчальної дисципліни 
"Інформатика", на що звертає увагу дослідниця 
Т. Китаєвська. 

Далі пропоную простежити еволюцію 
уявлень про предмет інформатики, що на мою 
думку, допоможе створити той контекст, який 
дозволить визначити основну лінію для 
побудови і реалізації системи інформаційної 
підготовки майбутнього фахівця. 

Термін "Інформатика" з'явився в науковій 
літературі на початку 60-х років минулого 
століття. Дискусії про предмет інформатики 
торкалися не лише технічної сторони, або, що 
більше важливо гуманітарної сторони наукової 
дисципліни. Прогнозувалося, що інформатика в 
майбутньому, повинна перетворитися на 
узагальнювальну наукову дисципліну усього 
комунікаційного циклу і стати новим науковим 
напрямом, який вивчатиме не лише науково-
технічну інформацію, але і усі інші види 
соціальної інформації і соціальної комунікації. 
Але далі прогнозу, у практичну площину дані 
висновки не були реалізовані. 

Наступний етап переосмислення змісту 
предмета інформатики слід віднести до періоду 
1978-1983 рр. Він був пов'язаний із стрімким 
розвитком обчислювальної техніки і електроніки 
та початком їх усе більш широкого поширення 
не лише в науковій і оборонній сферах, але 
також в промисловості, економіці, у сфері 
адміністративного управління і фінансової 
діяльності. 

У цей період розвитку інформатики на 
перший план висунулися її інструментально-
технологічні аспекти, тоді як соціально-
економічні і теоретичні аспекти цієї науки ще не 
були належним чином усвідомлені і знаходилися 
в початковій стадії розробки. Свідоцтвом цього 
може служити визначення інформатики, яке 
було вироблено на вказаному вище 
Міжнародному конгресі в Японії: "Поняття 
інформатики охоплює області, пов'язані з 
розробкою, створенням, використанням і 
матеріально-технічним обслуговуванням систем 

обробки інформації, включаючи машини, 
устаткування, математичне забезпечення, 
організаційні аспекти, а також комплекс 
промислової, комерційної, адміністративної, 
соціальної і політичної дії ". 

Відмічу, що багато провідних вітчизняні 
учених, таких як академіки Веліхов, Глушков, 
Єршов і деякі інші, віддаючи належне 
актуальності інструментально-технологічним 
аспектам розвитку інформатики, добре розуміли, 
що її проблематика не обмежується лише цими 
аспектами, а набагато ширша. Так, наприклад, 
віце-президент АН СРСР Веліхов, виступаючи з 
доповіддю на Загальних зборах АН у березні 
1983 р., спеціально підкреслював, що 
"Інформатика охоплює дуже широку область 
обробки інформації, набагато більшу, ніж 
створення обчислювальних машин і 
математичного забезпечення"[2]. 

Академік Єршов у своїй статті 
"Інформатика: предмет і поняття"[3] спеціально 
відмітив, що "термін "Інформатика" вже утретє 
вводиться в російську мову в новому, куди 
ширшому значенні – як назву фундаментальної 
природничої науки, що вивчає процеси передачі 
і обробки інформації. При такому тлумаченні 
інформатика виявляється більше безпосередньо 
пов'язаною з філософськими і 
загальнонауковими категоріями, вияснюється і її 
місце в колі "традиційних" академічних 
дисциплін". 

Наведені вище визначення предмета 
інформатики, запропоновані російськими 
ученими ще 20 років тому, характеризують 
інформатику як фундаментальну природничу 
науку, що має первинне значення для розвитку 
усього комплексу наукових досліджень, 
пов'язаних з вивченням властивостей інформації 
та інформаційних процесів в природі і 
суспільстві, а також способів і засобів реалізації 
цих процесів. 

Нині в науковому і освітньому 
співтовариствах існують дві основні точки зору 
на предмет інформатики як наукової дисципліни. 
Відповідно до першої з них інформатика все ще 
кваліфікується як комплексна технічна 
дисципліна, що вивчає методи і засоби 
автоматизованої обробки і передачі інформації 
за допомогою сучасних засобів інформатизації і, 
в першу чергу, за допомогою ЕОМ і 
телекомунікаційних мереж. 

Ця точка зору сформувалася значною мірою 
завдяки позиції таких авторитетних учених, як 
академіки Дородніцин, Самарський, Моісєєв, 
Сіфоров, Глушков, Наумов. Саме ця точка зору і 
визначала аж до 1995 р. відношення до 
інформатики як у вітчизняній науці, так і в 
системі освіти. З цих же уявлень, найімовірніше, 
виходили дослідники і при формулюванні змісту 
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поняття "Інформаційна культура особистості", 
"інформаційна підготовка". 

Що ж до зарубіжної науки, то в США, 
Канаді і багатьох інших англомовних країнах 
терміну "Інформатика " відповідає термін 
"Computer science", сам зміст якого підкреслює 
комп'ютерну орієнтацію цієї області досліджень. 
При цьому основна увага приділяється 
інструментально-технічним аспектам, а не 
вивченню власне інформаційних процесів, 
якими займається інша наука, що дістала на 
заході назву "Information science". На 
вітчизняному просторі ця наука так і не 
сформувалася як цілісний самостійний науковий 
напрям. Нині наукову проблематику цього 
напряму вивчає цілий ряд різних наукових 
дисциплін інформаційного циклу (семіотика, 
семантика, математична лінгвістика та ін.). 

Друга точка зору пов'язана з роботами саме 
російських учених. Пріоритет тут належить 
Урсулу, Єршову, Шемакину і Шрейдеру, які ще 
20 років тому розглядали інформатику як нову 
фундаментальну науку, що формується, яка 
матиме первинне значення не лише для 
природничих, але і для гуманітарних наук. Цей 
прогноз базувався на визнанні ученими 
фундаментальності самого феномену інформації, 
яка власне і є найважливішим об'єктом вивчення 
інформатики як фундаментальної науки, а також 
на концепції, згідно якої інформаційні 
закономірності повинні мати загальну основу 
для свого прояву як в живій, так і в неживій 
природі, у тому числі – і в штучно створених 
людиною технічних системах. 

Практично в усіх сучасних 
енциклопедичних словниках інформатика 
визначається як комплексний між-
дисциплінарний науковий напрям, який є однією 
з найбільш перспективних "точок росту" 
сучасної науки. Вона робить великий вплив на 
багато інших областей наукових досліджень, 
передаючи їм свою наукову методологію, 
головними досягненнями якої сьогодні слід 

рахувати методологію інформаційного 
моделювання, а також інформаційний підхід до 
аналізу різних об'єктів, процесів і явищ в 
природі і суспільстві. 

Як підсумок зазначу таке: 
1. Інформаційна культура та комп'ютерна 

культура, два різні поняття, які не є 
підмножинами одне одного але мають спільне. 

2. Готовність до розв'язання задач 
інформаційного класу – це практичне 
відображення рівня інформаційної та 
комп'ютерної культур. 
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ВПЛИВ НАРОДНОЇ МУЗИКИ НА МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

Галина ДІДИЧ (Кіровоград) 
Постановка проблеми. В останні роки в 

Україні розробляється принципово новий підхід 
до проблеми розвитку особистості у площині 
парадигми гуманізації освіти. На відміну від 
традиційної освіти, яка недостатньо 
актуалізувала морально-етичний та естетичний 
складники виховання, гуманістично-орієнтована 
освіта веде до розкриття сутнісних якостей 

людини, її внутрішнього багатства та творчого 
потенціалу. 

У процесі багатовікової життєвої практики 
українського народу викристалізувались 
провідні принципи морально-естетичного 
виховання дітей засобами українського 
музичного фольклору, що репрезентують 
сукупність основних смислово-ціннісних 
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положень і визначають принципове 
спрямування, зміст, організацію виховних дій.   

Ідею морально-естетичного виховання на 
основі народності з використанням 
різноманітних творів фольклору відстоювали 
видатні педагоги, письменники, прогресивні 
діячі освіти та мистецтва. Це – Х. Алчевська, 
Б.Грінченко, М.Драгоманов, О.Духнович, 
В.Карамзін, М.Костомаров, І.Котляревський, 
М.Максимович, Г.Сковорода, Л.Українка, 
І.Франко та ін. Високо цінували роль народної 
творчості в морально-естетичному вихованні 
учнів П.Блонський, А.Макаренко, 
В.Сухомлинський, К.Ушинський. 

Теоретичні основи формування морально-
естетичних почуттів та високогуманної 
особистості в шкільному віці розкриті в працях 
психологів (Л.Божович, Л.Виготський, В.Ільїн, 
О.Киричук, Г.Костюк), педагогів 
(В.Галузинський, Є.Кузнєцов, О.Матвієнко, 
І.Марьєнко, О.Савченко, Ю.Сокольников та ін.).   

Особливості формування емоційно-
почуттєвої сфери школярів досліджують 
українські вчені-педагоги В.Киричок, 
В.Клименко, О.Кононко, К.Чорна та ін. 

Ідеї щодо морально-естетичного виховання 
дітей на засадах народної педагогіки, 
українського фольклору представлені у роботах 
О.Воропая, Г.Довженок, П.Ігнатенка, В.Ликова, 
Т.Мацейків, Н.Миропольської, В.Поплужного, 
Ю.Руденка, Н.Сивачук, В.Скуратівського, 
М.Стельмаховича, Є.Сявавко та ін. 

Як стверджували дослідники В.Даль, 
В.Сухомлинський, М.Чумарна, за допомогою 
музичного фольклору у дитини формуються 
морально-естетичні почуття. Її потенціал 
містить у собі джерело моралі і водночас є 
народним засобом виховання. На жаль сфера 
морально-естетичного виховання на даному 
етапі реформування освіти не в повному обсязі 
забезпечена методичною та педагогічною 
літературою, хоча до цього питання зверталося 
багато видатних учених. 

Мета дослідження полягає в аналізі стану 
проблеми впливу народної музики на морально-
естетичне виховання школярів у психолого-
педагогічній теорії та виховній практиці. 

Аналіз матеріалів з проблеми 
дослідження. Моральне виховання школярів 
засобами української народної музики – 
невід’ємна частина національного виховання, 
визначальним чинником якого є успадкування 
підростаючим поколінням багатства духовної 
скарбниці народу, його самобутньої 
ментальності. Моральне виховання в 
етнопедагогіці та практиці тісно пов’язане з 
естетичним. Саме в народних творах знаходимо 
переплетіння почуттєвого (емоційного) та 
словесного (раціонально-логічного) впливів на 
дитину. Люди, особливо діти, включені в 

систему народно-пісенної традиції, обрядів і 
звичаїв, виховуються у відповідності з 
внутрішніми їхніми потребами непомітно, 
природно й просто. 

Високо цінували усну народну творчість як 
важливий фактор виховання і всебічного 
розвитку особистості відомі діячі української 
культури Г.Сковорода, Т.Шевченко, І.Франко, 
Л.Українка та ін. Вагомий вклад у теорію і 
практику морально-естетичного виховання 
засобами музичного мистецтва внесли 
М.Лисенко, Б.Яворський, М.Леонтович, 
Я.Степовий, П.Козицький та інші, які вважали 
народну музику ефективним морально-виховним 
засобом та засобом загальноестетичного 
розвитку особистості, її залучення до мистецтва 
і дійсності. 

Велика увага вихованню моральних якостей 
особистості у зв’язку з естетичними надана 
сучасними філософами (І.А.Зязюн, М.С.Каган та 
ін.), психологами (Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, 
Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, 
С.Г.Якобсон та ін.), педагогами 
(В.А.Сухомлинський, М.А.Верб, І.Ф.Харламов, 
Т.І.Цвелих, Г.І.Щукіна та ін.). 

За останні десятиліття проведена значна 
дослідницька робота з проблеми єдності 
морального та естетичного виховання, як у 
філософії (А.І.Буров, М.С.Каган, В.І.Толстих), 
так і в педагогіці (Н.К.Гончаров, І.С.Мар’єнко, 
А.О.Пінт, В.О.Сухомлинський). 

У працях Н.А.Ветлугіної [3], М.Я.Басова 
[2], Л.С.Виготського [4], Н.С.Лейтеса [7] та 
інших доведено, що риси духовного світу 
дитини формуються в молодшому шкільному 
віці. Саме в цей період життя дитина засвоює 
основи систематичних знань, формується її 
характер, воля, світогляд, ідеали, моральні 
погляди та переконання. 

Водночас саме школа покликана 
сформувати особистість майбутнього 
громадянина, готового правильно співвіднести 
цінності й ідеали навколишнього світу. Готуючи 
дітей до життя, праці, вчителі вчать їх бути 
скромними, чесними, принциповими, любити 
свою Батьківщину, відчувати гордість за свою 
націю і поважати інші нації і народи, вміти 
трудитись, бути добрим, турботливим по 
відношенню до людей. Всі ці та інші моральні 
якості характеризують морально виховану 
людину. На виховання такої особистості і 
спрямована спеціальна виховна діяльність 
школи. Вільчанська Р.В. [5, 14] висуває основні, 
на нашу думку, завдання морального виховання, 
які можуть бути розв’язані засобами музики у 
роботі з учнями: 

 розширювати, поглиблювати і 
систематизувати знання дітей про моральні 
норми і правила культурної поведінки, прийняті 
в суспільстві; 
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 викликати у школярів активне бажання 
культурно поводитися, дотримуватися правил 
для учнів та інших морально-етичних норм, 
виробляти негативне, неприязне ставлення до 
антигромадських виявів у навколишньому житті;  

 формувати практичні вміння і навички, 
звички культурної поведінки, турботливого 
ставлення до оточуючих людей, до природи, до 
громадського майна; 

 розвивати вміння школярів справедливо 
оцінювати свої і чужі вчинки, узагальнювати і 
нагромаджувати досвід моральної поведінки; 

 формувати відповідальне ставлення до 
своєї праці, наполегливість та досконалість в 
роботі, дисциплінованість; 

 формувати вміння та навички жити й 
трудитись в колективі, працювати в повну міру 
сил і вважати це справою честі та обов’язку;  

 виховувати любов до рідного краю, 
людей які живуть у ньому, повагу до своєї нації 
та всіх інших. 

Метою естетичного виховання є 
формування духовно багатої людини, яка 
глибоко розуміє твори мистецтва, має високо 
розвинуті естетичні смаки, відчуває красу 
навколишнього світу і прагне до творчого 
перетворення дійсності за законами 
прекрасного. Отже, естетичне ставлення до світу 
передбачає насамперед збудження позитивних 
почуттів у дитини, які поступово 
трансформуються у властивості особистості. Це 
характерно для молодшого шкільного віку, у 
період активного розвитку мислення. Урок 
музики покликаний виховувати музичну 
культуру учнів, як необхідну частину їхньої 
духовної культури. 

Для всебічного розвитку дуже важливе 
формування особистості в морально-
естетичному напрямку, активізація як розумової 
діяльності, так і естетичної чутливості. 

Специфічну функцію в здійсненні 
глибинних особистісних зв’язків моральних та 
естетичних впливів виконує музика. Саме 
музична культура особистості уявляється тим 
перетином морального та естетичного її 
розвитку, який зливається в цілісні морально-
естетичні якості. 

Л.Б.Дробатюк [6] розкриває поняття 
«музична культура», як єдність двох складових 
частин: 

а) морально-естетичне почуття і 
переконання, музичні смаки і потреби; 

б) знання, навички, вміння без яких 
неможливе засвоєння музичного мистецтва 
(сприйняття, виконання); музичні творчі 
здібності, які визначають успіх музичної 
діяльності. 

Отже, музична діяльність створює необхідні 
умови для формування моральних якостей 

особистості дитини, закладає початкові основи 
загальної культури майбутньої людини. 

Морально-виховні можливості музики 
вперше були усвідомлені і привернули до себе 
увагу суспільства багато віків тому. Ще в 
древньому Китаї музика називалась 
«благоуханным цветком добродетели» і була 
важливим і могутнім засобом виховання 
громадян держави. 

Вже у давні часи було відмічено, що 
музика, і насамперед її основні компоненти – 
мелодія і ритм, лад і темп змінюють настрій 
людини, перебудовують її внутрішній стан. В 
класичній Греції музика сприймалась як 
триєдність «музичних мистецтв» – поезії, танцю 
і особливо музики, яка вважалась одним і з 
наймогутніших засобів впливу на духовний світ 
людини. 

Однією з важливих умов успішного 
розвитку моральних почуттів школяра є 
створення дорослими естетичної обстановки 
навколо неї. На це багаторазово вказував 
Е.А.Аркін, підкреслюючи, що дитина повинна 
віддаватись радості із всією дитячою 
безпосередністю [1]. 

Необхідно звертати увагу школярів саме на 
ті сторони дійсності, які укріплювали б в них 
віру в перевагу добра і справедливості. Саме 
музика, морально-естетичне виховання засобами 
музики і допомагає розв’язати ці завдання. Адже 
музика створює атмосферу добра, радості, 
співпереживання, підіймає настрій, є тим 
стимулятором активності, який найефективніше 
може бути використаний у навчанні та 
вихованні. 

Народна пісня, що пережила віки, є 
основою усієї української культури. Це 
неоціненна класична спадщина, яку потрібно 
дбайливо зберігати і розвивати. Українській 
народній пісні властиві багатство слова, 
мелодика, точність слововживання, емоційність, 
історична достовірність. У пісні розкривається 
душа народу, характер, його естетичні смаки, 
моральні переконання, ставлення до об’єктивної 
дійсності і суспільних явищ. Пісня надзвичайно 
вагома частка світогляду народу, його 
освіченості, моралі. Тисячі народних пісень, які 
дістались нам у спадщину – це результат 
творчості багатьох поколінь народу, про якого 
видатний російський композитор 
П.І.Чайковський сказав, що бувають щасливими 
обдаровані натури. Я ж бачив народ, народ-
музикант – це українці [8, 59].  Саме це спонукує 
школярів за допомогою вчителів пізнавати і 
цінувати пісню як невичерпне джерело народної 
педагогіки, Обробки народних пісень 
українських композиторів, пронесені через роки, 
нині є цінним знаряддям духовного 
відродження. Використання їх значною мірою 
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впливатиме на світоглядне моральне та 
естетичне виховання підростаючого покоління.  

Процеси становлення освіти і виховання в 
Україні породжують нові умови розвитку 
національної культури, зокрема українського 
музичного фольклору як її джерела. Будучи 
важливим засобом надбання й передачі 
соціального досвіду, народна музика входить 
сьогодні у всі сфери виховної роботи, 
збагачуючи особистість емоційно-оцінним 
ставленням, викликаючи потребу до художньо-
творчої діяльності. 

Безпосереднє знайомство школярів з 
народною творчістю, спостереження за її живим 
побутуванням надзвичайно збагачують творчу 
фантазію, розвивають уяву, сприяють 
вихованню національної самосвідомості та 
патріотичних почуттів. Твори народного 
мистецтва вчать бачити красу рідної землі, 
виховують повагу до людей, які створюють її 
матеріальні й духовні цінності. 

Видатні діячі українського народу у 
фольклорі, а саме у народній пісні, вбачали 
виховний потенціал. Г.С.Сковорода, І.П.Котля-
ревський, А.В.Духнович, наголошували на 
необхідності використання фольклору – одного з 
впливових засобів морального та естетичного 
становлення молоді. Високо цінував народну 
творчість як педагогічний розум і виховний засіб 
трудового народу І.Я.Франко. Він цікавився як 
народними піснями, так і переказами, легендами, 
звичаями тощо. Народні пісні та думи 
І.Я.Франко називав одним з найцінніших наших 
національних надбань і одним із предметів 
оправданої нашої гордості. Надзвичайно важливі 
положення, які мають значний вплив на 
подальшу розробку проблеми морально-
естетичного виховання засобами народної пісні, 
черпаємо з творчої спадщини Л.Українки. 

Музично-пісенна спадщина українського 
народу високохудожня за змістом, 
глибокоемоційна і різнобічна за засобами 
виразності, здатна викликати співпереживання, 
радість і смуток, гнів і непримиренність. Тому 
українську народну музику потрібно розглядати 
не тільки як джерело емоційної насолоди, але і 
як засіб естетичного і морального виховання. 
Будь-який високохудожній твір являє собою 
нероздільну єдність двох начал – естетичного і 
морального. Гуманність, працелюбність, 
доброта, увага до людей, любов до Батьківщини, 
до рідного дому, до природи – це якості які 
головним чином є почуттями.  

Висока художність і доступність надають 
українській народній музиці великого 
педагогічного значення. Найкращі її зразки 
допомагають виховувати в особистості високі 
моральні, естетичні, світоглядні, художньо-
естетичні якості, розвивати інтерес до самого 
музичного фольклору, художній смак, фантазію, 

природні обдарування, формують музично-
педагогічну освіту. Володіючи важливими 
виховними якостями, високою художністю і 
простотою, народна пісня легко сприймається і 
засвоюється найбільш повноцінно у 
педагогічному розумінні, впливає на 
формування професійно-педагогічного інтересу 
вчителів музики та естетичного інтересу 
школярів. 

Таким чином, народна пісня слугує 
ефективним засобом морально-естетичного 
виховання особистості. Нею передаються 
моральні, соціальні, світоглядні позиції, тому 
вона завжди виконувала виховні функції. 

Основними компонентами педагогічного 
потенціалу української народної музики є 
інтонаційна особливість, наспівність, простота 
мелодії і ритмічної структури, виразність і 
багатство мелодії, гармонії, тісний зв’язок 
поетичного і музичного текстів, глибока 
емоційність, достовірність, глибокий виклад 
думки, поетичність, чистота образу, глибокий 
високохудожній і правдивий зміст, відбиття 
історії життя народу, його думок, почуттів.  

Отже можна зробити висновок, що музичне 
виховання на матеріалі фольклору завжди було і 
є одним з найпотужніших засобів морально-
естетичного виховання, оскільки сила впливу 
народної музики на людину випробувана 
століттями.                
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УДК 37. 042 

УМІННЯ ВЧИТИСЬ У СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
ОСОБИСТОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВНЕ ОСМИСЛЕННЯ  

Тетяна ДОВГА (Кіровоград) 
Постановка проблеми. В структурі 

людської діяльності важливе місце посідають 
ціннісні орієнтації особистості, які формуються 
під час засвоєння соціального досвіду і 
знаходять свій прояв у цілях, ідеалах, 
переконаннях, інтересах, потребах, устремліннях 
та інших проявах особистості.  

Як зазначає академік І.Д.Бех, у молодшому 
шкільному віці розвивається потреба в пізнанні. 
Своєчасне її формування значно впливає на 
подальшу долю дитини. Виховання устремління 
до знань – найважливіше завдання початкового 
навчання. Необхідно підтримати розвиток 
потреб, які найбільше сприяють удосконаленню 
особистості у різних видах діяльності [2, с.99].  

Аналіз досліджень і публікацій. Ціннісна 
сфера особистості досліджувалась вітчизняними 
(Б.Г. Ананьєв, Л.Н. Антілогова, В.М. Мясищев, 
В.П. Тугарінов, В.Г. Алєксєєва, А.А. Кавалєров, 
А.І. Титаренко та ін.) та зарубіжними 
науковцями (Дж. Беррі, У. Кім, Р. Когделл, 
А. Маслоу, К. Сітарам, Г. Трайандіс, Е. Фромм 
та ін.). 

Метою даної статті є аналіз розвитку і 
становлення вміння вчитись як ціннісної 
орієнтації особистості. 

Виклад основного матеріалу. Ціннісні 
орієнтації особистості, насамперед, пов’язані з 
пізнавальними й вольовими сторонами її 
діяльності. Пріоритетного значення для сучасної 
молодої людини  набувають загальнолюдські 
моральні цінності: освіта, родина, професія, 
здоровий спосіб життя тощо. Російський 
академік Д.С. Ліхачов у своїх листах звертався 
до молоді: "Учіння – ось що зараз потрібно 
молодій людині з наймолодшого віку. Вчитися 
треба завжди. До кінця життя не лише вчили, але 
й учились усі видатні вчені. Припиниш учитися 
– не зможеш і вчити. Бо знання повсякчас 
зростають і ускладнюються" [3, с.107]. 

В молодшому шкільному віці навчальна 
діяльність поступово стає провідною, а вміння 
вчитися поповнює перелік моральних цінностей, 
орієнтування на які забезпечує подальшу 
соціалізацію школяра, сприяє вдосконаленню 
його особистості в різних видах діяльності.   

Виокремити та науково обґрунтувати 
вміння, які б допомогли учням долати труднощі 
та досягати успіхів у навчанні, в усі часи 
намагались відомі представники зарубіжної та 
вітчизняної педагогіки ще задовго до того, як  

уміння вчитися набуло статусу наукової 
проблеми.  

Відомо, що це питання  цікавило визначних 
учених античної пори. Так, на необхідність 
формування вмінь слухати, відповідати на 
запитання, висловлювати свою думку, робити 
висновки, вести дискусію вказували   
давньогрецькі філософи Соломон, Анемон, 
Сократ та давньоримський оратор М.Квінтіліан. 

На важливість формування в дітей 
шкільного віку вмінь самостійно, логічно й 
образно мислити, спостерігати, зіставляти, 
робити висновки, використовувати знання на 
практиці неодноразово звертали увагу зарубіжні 
й вітчизняні педагоги ХІІ–ХVІІІ ст.: Г.Гуаріні, 
М.Монтень, Я.А.Коменський, Г.С.Сковорода та 
ін. Оволодіння цими вміннями вони справедливо 
вважали запорукою міцних знань.  

Засновник дидактики, чеський педагог 
Я.А.Коменський (1592–1670) пропагував 
використання в навчанні активних методів , які 
сприяють розвитку самостійного мислення 
школярів. У своїх працях «Закони добре 
організованої школи», «Похвала іншому 
методу» та ін. він наголошував, що вміння 
читати, писати, самостійно мислити, працювати 
з книгою, вести діалог, робити висновки 
забезпечать «легке», «жваве», «успішне», 
«доступне» та «цікаве» навчання. Він зазначав 
також, що оволодіння цими вміннями та 
навичками досягається розумним, поступовим, 
систематичним тренуванням учнів, виробленням 
у них свідомого ставлення до знань, наданням їм 
можливостей застосовувати здобуті знання в 
корисних і добрих справах. Пізніше ці ідеї 
знайшли своє вдосконалення й подальший 
розвиток у працях, Й.Гербарта, Й.Песталоцці та 
А.Дістервега.  

Український просвітитель, філософ і 
педагог Г.Сковорода (1722 – 1794) залишив 
нащадкам цінні настанови щодо роботи з 
книгою, опрацювання тексту, мистецтва 
красномовства. Він звертав увагу на вміння 
вести дискусію, робити виписки з книг та 
самостійні висновки з прочитаного, вважав це 
необхідною умовою «самовольного» і 
«доброхотного» навчання. 

Швейцарський педагог-демократ, автор 
теорії елементарної освіти І.Г.Песталоцці (1746–
1827) пропонував формувати в учнів певні 
вмінння (як прості, так і складні), щоб 
полегшити їх навчання на першому ступені 



Випуск 125  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 72 

Німецький педагог-демократ А. Дістервег 
(1790 – 1866) пропагував питально-розвиваюче 
викладання як один із засобів розвитку 
самодіяльності учнів та надання їм можливості 
самостійно здобувати знання. Вчений-педагог 
був переконаний, що знання, не підкріплені 
вміннями, втрачають свою значимість. З цього 
приводу він писав: «Сумне явище, коли голова 
учня наповнена великою або малою кількістю 
знань, але він не навчився їх застосовувати; як 
наслідок, про нього можна сказати: хоча він 
дещо знає, але нічого не вміє».  

Вагомий внесок у розробку вміння вчитися 
зробили вітчизняні педагоги ХІХ – першої 
половини ХХ століття.  

У педагогічних працях М.Пирогова (1810 – 
1881) – «Питання життя», «Про предмети 
міркувань та дискусії педагогічних рад гімназій» 
та ін. – простежується прагнення вченого до 
формування в учнів активності та самостійності, 
що стає можливим тільки завдяки оволодінню 
ними вміннями самостійно працювати, мислити, 
проводити дослідження, робити узагальнення, 
висновки тощо. 

Російський та український педагог-класик 
К.Д.Ушинський (1824–1870/71) у своїх працях 
«Про моральний елемент у вихованні», 
«Питання про народні школи» та ін. нагадував, 
щоб дітям під час навчання в школі обов’язково 
прищеплювались навички самостійності в роботі 
та звички організованої поведінки. Він 
запропонував розподілити й організувати працю 
вчителя й учнів у школі, а саме: діти повинні по 
можливості працювати самостійно, а вчитель 
має керувати цією самостійною роботою та 
давати для неї матеріал. У передмові до 
підручника "Рідне слово" К.Д. Ушинський 
звертав увагу вчителів на те, що діти, які тільки 
починають навчатися, "повинні виконувати всі 
свої уроки в класі під наглядом і керівництвом 
навчаючих, котрі спочатку повинні навчити 
дитину вчитися, а потім уже доручити цю справу 
їй самій". Педагог вбачав у цьому корисні 
наслідки: "дитя навчається вчитись під 
керівництвом наставника, а це в первинному 
навчанні важливіше від самого учіння. … Та 
головне – дитина принесе з собою до школи 
уміння й охоту вчитися" [7, c. 32-33].  

Дослідниця дошкільної та початкової освіти 
С.Ф. Русова (1856 – 1940) наголошувала на 
тому, що «на всяке навчання треба дивитися як 
на процес самонавчання, бо лише ті знання 
чогось варті, які здобуті самостійною, 
наполегливою працею того, хто їх здобуває». 
Педагог прагнула до того,  "аби збудити у дітей 
бажання до самонавчання", покладала на школу 
таке важливе завдання як "зацікавлення наукою, 
працею, спонукання розвитку усіх творчих і 
активних сил дитини" і вважала, що процес 
навчання повинен перейти на певному етапі у 

самоосвіту, а процес виховання – у 
самовиховання [4, с. 114 – 115]. 

Український педагог і методист Я.Ф. Чепіга 
(1875 – 1938) надавав великого значення 
розумовому вихованню, рекомендував учителям 
цілеспрямовано розвивати в дитини розум, 
пізнавальні здібності, пробуджувати інтерес до 
інтелектуальної діяльності, прищеплювати 
культуру розумової праці.  

Російський психолог П.П. Блонський (1884 – 
1941) встановив чотири основні причини 
шкільної неуспішності: це явище низької 
працездатності школярів, пов’язане зі станом 
їхнього здоров’я; відсутність інтересу до знань, 
бажання вчитись; слабкий розвиток школярів і 
невміння правильно організувати свою працю 
("невміння працювати"). На його думку, остання 
причина перетворює учня на "поганого 
працівника", що, зрештою, приводить до 
незадовільних результатів – у навчанні та 
подальшій роботі. 

Вітчизняний педагог, державний і 
громадський діяч Г.Г. Ващенко (1878 – 1967) 
високо цінував українську освіту, пріоритетом 
якої вважав розвиток інтелекту. На його думку, 
одне з  головних завдань розумового виховання 
в українській школі – "розвинути у молоді 
формальні здібності інтелекту – 
спостережливість, пам’ять, творчу уяву й 
логічне мислення" .  

У 60-і роки ХХ століття вченими було 
висловлено ідею про такі вміння, які б 
забезпечили успішність навчання і, водночас, 
стали підґрунтям для вироблення спеціальних та 
професійних умінь. Ці вміння отримали назву 
"вміння вчитись", а найкращі можливості для 
оволодіння ними, на думку багатьох 
дослідників, створювались саме в початковій 
школі. 

Видатний український педагог 
В.О.Сухомлинський (1918–1970) надавав 
особливого значення вмінню вчитися: "...є 
знання й уміння, необхідні дитині для того, щоб 
учитися. Головне завдання початкової школи – 
навчити дітей користуватися інструментом, за 
допомогою якого людина все життя оволодіває 
знаннями. Основна мета початкових класів – це 
навчити дитину вчитися. Навчити її 
користуватися тим інструментом, без якого їй з 
кожним роком все важче і важче оволодівати 
знаннями, без якого вона стає невстигаючою та 
нездатною гарно вчитися…". Своєрідним 
інструментом педагог називав п’ять умінь: 
спостерігати явища навколишнього світу, 
думати, висловлювати думку про те, що я бачу, 
роблю, думаю, спостерігаю, читати, писати [5, 
с. 407 – 412].  

Спеціальні дослідження, проведені 
педагогами А.В. Усовою, Д.І. Пеннером, 
І.П. Раченком та ін., переконливо довели, що 
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перевантаження учнів навчальними заняттями 
найчастіше виникає внаслідок несформованості 
навичок раціональної організації навчальної 
праці, повільного темпу читання й письма, 
швидкої втомлюваності, відсутності 
наполегливості в учінні. Формування уміння 
вчитися мало велике виховне значення. На 
думку провідних педагогів і психологів, воно 
сприяло виробленню працелюбності, 
сумлінності, відповідальності, точності, 
самостійності, дисциплінованості, 
організованості, наполегливості та інших цінних 
якостей особистості.  

Вже в 70-х роках минулого століття почали 
розроблятись підходи до системного осмислення 
таких умінь, а на початку 80-х р.р. ХХ ст. 
активізувались наукові пошуки в цій галузі 
(Ю. К. Бабанський, І.Я. Лернер, М.Н. Скаткін, 
В. М. Коротов, Н. О. Лошкарьова, О.Я. Савченко 
А. В. Усова В.Ф. Паламарчук та ін.). В ході 
тривалих досліджень педагоги звернули увагу на 
вміння, якими забезпечувалися способи 
організації індивідом власної діяльності з метою 
засвоєння певних понять, нових знань тощо. Ці 
вміння отримали назву навчальних умінь або 
вмінь учитися. Формування таких умінь та 
навичок у школярів мало особливе значення для 
початкової школи, тому суттєвим 
загальновизнаним засобом підвищення якості 
навчання стало включення їх до змісту 
початкової освіти [6, c. 276-277].  

В науковій літературі того періоду можна 
зустріти різноманітні назви умінь, яких 
потребували учні в процесі навчання: уміння й 
навички навчальної праці, загальні навчальні 
уміння й навички, організаційно-режимні 
вміння, навчально-інтелектуальні вміння тощо. 
Педагогічна теорія й шкільна практика 
збагатилась термінами та абревіатурами, 
запозиченими з науково-виробничої сфери та  
безпосередньо пов’язаними з уміннями вчитися: 
НОП (наукова організація праці), НОПП 
(наукова організація педагогічної праці), 
оптимізація навчального процесу, раціоналізація 
навчальної праці, способи організації 
пізнавальної діяльності, культура мислення, 
культура розумової праці, стиль наукової 
діяльності та ін.  

Вченими було зроблено спроби розподілити  
уміння вчитися на групи за їх призначенням, 
хоча цей поділ був досить умовним. 

Дослідник Ю. К. Бабанський свого часу 
розділив ці вміння на загальні навчальні  
(стосуються всіх навчальних предметів: робота з 
книгою, читання, письмо, тощо) та спеціальні 
(характерні для конкретного предмета) вміння. 
Оволодіння сукупністю основних навчальних 
умінь і навичок педагог визначив як уміння 
вчитися [1, c. 8].  

На початку 80-х років ХХ століття перед 
школами країни постало завдання "навчити 
учнів вчитися". Проте, як зазначали дослідники, 
значних результатів у цій справі досягти не 
вдалось – багато учнів не володіли важливими 
навчальними уміннями й навичками, що суттєво 
впливало на успішність. Учені змушені були 
констатувати, що суттєвим недоліком у 
вирішенні даної проблеми було те, що деякий 
час враховувалися лише практичні умови 
засвоєння навчального матеріалу (швидкість 
читання, уміння складати бібліографічний опис, 
писати тощо). Багаторічний досвід показав, що 
ці умови є недостатніми для повноцінної 
підготовки учнів до організації власної 
навчальної діяльності на належному рівні. 
Вчителі часто скаржились на те, що незважаючи 
на великі зусилля у формуванні практичних 
умінь, більшість учнів не вміла працювати, 
тобто вчитися. Натомість, розумовим та 
організаційним умінням увага не приділялася 
взагалі. Як наслідок, вони не були виокремлені 
та системно розроблені [6]. 

Слід відзначити, що в діючих на той час  
шкільних програмах не було навіть згадки про 
такі вміння й навички. Питання гігієни 
навчальної праці, пошук найбільш ефективних 
способів організації пізнавальної діяльності – 
все те, що складало поняття наукової організації 
праці школярів, повністю знаходилось у 
розпорядженні вчителя чи окремих педагогічних 
колективів. Не вирішувалось це питання і в 
проектах навчальних програм, де були відсутні 
навіть фрагментарні звернення до нього. 
Більшість умінь і навичок, які формувались у 
межах окремих навчальних предметів, належали 
до спеціальних умінь і не могли широко 
використовуватись у системі інших навчальних 
предметів, до того ж, учні опановували ці вміння 
стихійно, без їх усвідомлення. Тому вчені 
опинились перед необхідністю виділити в 
окрему групу і ввести до шкільних програм саме 
такі загальні уміння, які могли формуватись під 
час вивчення різних предметів, а потім з успіхом 
використовуватись у навчальному процесі та 
переноситись на інші види діяльності.  

Зважаючи на це, до основних напрямів 
вдосконалення змісту шкільної освіти  була 
віднесена підготовка учнів до самостійного 
здобуття й переробки нової інформації з метою 
подальшої самоосвіти впродовж життя.  
Наголошувалось на необхідності відображення в 
програмах, підручниках та формування в 
реальному навчальному процесі  навчальних 
умінь з урахуванням віку учнів. Відзначалось, 
що навчальні вміння покликані озброїти учнів 
здатністю й готовністю до самоорганізації, 
реалізації своїх можливостей і самоконтролю 
[Так само].  
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Вибірковий аналіз навчальної літератури 
тих років дозволяє стверджувати, що в 
підручниках і посібниках з педагогіки та 
психології зустрічались фрагментарні звернення 
до проблеми вміння вчитися. Зокрема, 
говорилось про необхідність оволодіння 
різноманітними способами дій як засобом 
самостійного навчання, називались розрізнені 
елементи вміння вчитись, наголошувалось на 
їхній ролі для засвоєння знань та необхідності 
використання в навчальному процесі, але тільки 
деякі автори пропонували практичні шляхи  
вирішення проблеми, які вони пов’язували з 
окремими видами навчальної роботи учнів 
(виконання домашніх завдань, роботи з книгою, 
самостійної роботи  і т.п.), організаційними та 
розвивальними аспектами навчання. Наведемо 
фрагменти з посібників, за якими навчалися  
майбутні педагоги.  

"Необхідно володіти узагальненими 
вміннями (читати книги, вирішувати 
різноманітні пізнавальні та практичні задачі, 
раціонально будувати процес діяльності від 
постановки мети до завершення її реальним 
результатом і т.д.), які сприяють швидкості, 
легкості протікання діяльності і її 
продуктивності" (Г.І. Щукіна, 1977). 

"У процесі навчання формуються також 
загальнонавчальні інтелектуальні вміння, 
пов'язані з оволодінням способами роботи з 
різними джерелами отримання знань, веденням 
записів, прийомами запам'ятовування 
навчального матеріалу і т.д." І далі: "У дидактиці 
розглядаються навички: ... загальнонавчальні 
(робота з книгою, складання плану, темп 
читання і письма, самоконтроль та ін). 
(Ю.К. Бабанський, 1983). 

"Особливу роль в оволодінні знаннями 
відіграють деякі навчальні вміння – вміння 
вчитися. Недостатня сформованість таких умінь 
– "невміння вчитися" – одна з головних причин 
падіння інтересу до занять, що спостерігається 
на шляху просування від молодших класів до 
старших, появи відставання в знаннях" 
(Т.О. Ільїна, 1984).  

На початку 80-х років ХХ ст. радянські 
вчені й практики активно долучились до 
розробки проектів нових навчальних програм. У 
процесі цієї роботи було уточнено назви та 
розподіл навчальних умінь і навичок. Умовно їх 
поділили на дві великі групи: спеціальні 
(предметні), потрібні для вивчення конкретної 
навчальної дисципліни та загальнонавчальні 
(міжпредметні) – необхідні для вивчення будь 
якої-навчальної дисципліни, а також для 
здійснення раціональної навчально-пізнавальної 

діяльності взагалі. В той же час до наукового 
обігу ввійшла абревіатура  ЗНУН. 

Суттєвим доробком в напрямі оновлення 
змісту шкільної освіти було створення 
спеціальних програм, які безпосередньо 
націлювали вчителя на формування 
загальнонавчальних умінь і навичок у 
навчальному процесі. На державному рівні 
набули чинності такі з них: для російських шкіл 
– "Программа развития общих учебных умений 
и навыков школьников. І–Х классы" 
(Н.О.Лошкарьова, 1982р.); для українських – 
"Формування загальнонавчальних умінь і 
навичок" ("Програми середньої 
загальноосвітньої школи 1–4 класи"). 
(О.Я. Савченко, 1986р.). 

Висновок. Отже, 80-і роки ХХ століття 
було відзначено результативними науковими 
пошуками в напрямі вирішення проблеми 
"навчити учнів учитися". Протягом усього 
наступного десятиліття формування вміння 
вчитися розглядалося як одне з головних завдань 
загальноосвітньої школи та стало запорукою 
успішного самонавчання й саморозвитку 
особистості. 
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УДК 378.015.311 

THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF THE CREATIVE 
PERSONALITY DURING THE UNIVERSITY STUDYING 

Mykola DUBINKA (Kirovograd) 
Formulation of the problem. Reproduction of 

intellectual and spiritual potential of people, 
advancement of national science, technology and 
culture to the global level, national revival, 
statehood and democratization of society in Ukraine 
is largely dependent on how efficiently in high 
school formed the creative potential of future 
specialist. That is why the current realities of higher 
education require consideration of such important 
educational problem as the problem of the creative 
personality of the student. Because largely of this 
depends the quality of efficiency of the educational 
process in general. 

Modern research confirms cogency statement 
that any creativity begins with a deep understanding 
of individual nature of own actions in terms of a 
holistic educational process, and on this basis 
stimulate the development of other creative 
personality. 

So, the object of an article is to show the 
importance of the problem of creative individual of 
student, to reveal peculiarities of forming the 
creation, pointing to the top qualities and properties 
that can promote creativity. 

Analysis of current research. After analyzing 
a number of psychological and educational research 
we can confidently state of the problem of the 
validity of a creative personality in the writings of 
D.B. Bogoyavlenska, V.M. Druzhinіn, Y.P. Ilin, 
O.M. Matyushkіn, V.O. Moliako [6], 
Y.O. Ponomarov [9], O.L. Yakovleva, V.І. Andreev 
[1], S.M. Vergasov [2], O.I. Kulchitska [4], 
V.F. Palamarchuck [8], S. Rudakіvska [8], 
S.O. Sisoiva [10]. 

The main material of the research. 
Hereinafter r called a short analysis of its initial 
definitions, such as creativity – creative work – a 
creative person. 

As we know, the creativity is «an activity that 
on the basis of the experience of reorganization and 
formation of new combinations of knowledge 
generates something new» [3, p. 212]. The same 
opinion approves the Ukrainian psychologist 
V. Moliako who understands the creativity as the 
process of creating something new for a particular 
subject [6]. 

An expert in psychology of creativity 
Y. Ponomarov says: creativity – is a mechanism for 
productive development [9, p. 12]. We could adopt 
that creativity is a way of «personal» life. 

Creativity is productive human activity, which 
is able to continue new quality material and spiritual 

values of public interest [12, p. 266]. As a proof of 
this statement we should recalled L. Vygotsky, who 
take up the position that the creativity we call such 
creative activity that creates something new [11, 
p. 77]. 

To take a philosophical point of view, any 
human activity is a creative act, because the subject 
and object of the act comes from activity of others 
people with help of which they entered it. according 
to A. Spirkin: creativity – brainwork and practical 
activities, results of which is the creation of original, 
unique trait, the discovery of new facts, properties, 
patterns, and methods of research and the 
transformation of the material world or the spiritual 
culture; but if the results is new only of the author, 
this novelty is subjective and has no social value 
[11, p. 77]. 

In terms of modern vision and problem solving 
can be argued that the vast majority of scholars 
followed this interpretation that a creative person is 
an individual who has a high level of knowledge, a 
desire for a new, original [7, р. 113]. 

Generally, a creative person, according to 
V. Andreeva – is a personality type, characterized 
by stable, high level of focus on creativity, 
motivational and creative activity, as reflected in the 
organic unity with a high level of creative abilities 
in one or more activities [1]. 

The creative personality is a person who can 
penetrate into the essence of the ideas and 
implement them in spite of all obstacles until 
obtaining practical results. in this case creative 
person could see the results, which are fundamental 
novelty but non-creative – see only the results for 
effectuation, so-called relevant results [3, p. 212-
213]. 

In general, for a creative individual creative 
activity is a necessity of life and the most typical is 
creative behavior. 

Many researchers have tried to formulate the 
main quality of any creative person, which is the 
basis of ability to creative work. Despite the 
diversity of specific formulations, most researchers 
say almost the same thing: a creative person – is a 
free person, free person is a person is able to be 
itself, to hear his «I» (as defined by J. Rogers). 

In this research scientists distinguish following 
main characteristics of the creative person: courage 
of view, fantasy, ideas and imagination, vision 
problem, the ability to overcome the inertia of 
thinking, identify inconsistencies, transfer of 
knowledge and experience in new situations, 
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independent, alternative, flexible thinking ability to 
self-government. 

Several major foreign sources of quality 
creative person are often called a sense of identity. 
Creative person should appreciate their unique (and 
all others) personality, «not ashamed» of it. So any 
creative act is a form of spiritual self-disclosure, 
which is not particularly easy to implement. The 
ability «to create» in front of other people belongs 
to the essential qualities of any individual. 

O. Kulchitska determines following properties 
of the creative person: the emergence of directional 
interest in a particular field of knowledge, focusing 
on creative work, focus on the chosen way of 
activity, high efficiency, creativity subordination 
spiritual motivation, stability, uncompromising in 
his work, even stubbornness, capture [4]. 

Some experts subsume visual closure, 
convergence concepts, the capacity for foresight 
(logic, creative thinking, and critical imagination), 
mobility, speech, tendency to play, intuition, 
subconscious information processing, wit and more 
to creative personality. 

V. Moliako believes that one of the most 
important characteristics of the creative person is 
the desire for originality, to the new, the familiar 
objections, and the high level of knowledge, ability 
to analyze phenomena, compare and stable interest a 
job relatively quick and easy assimilation of 
theoretical knowledge and methods activities, 
regularity and independence in work [6, p. 4]. 

Among all existing personality traits that 
contribute to the development of creative 
personality, are the following: self-confidence, 
dominance emotions of joy and even some extent 
overbearing, risk appetite, lack of fear seem strange 
and unusual, the lack of conformity, well-developed 
sense of humor, a rich within the meaning of the 
subconscious (see varied content of dreams, has 
subliminal sensitivity, experiencing the phenomena 
of synesthesia, etc.), the love of fantasy and building 
plans for the future and so on. 

It is possible to single out a number of 
psychological barriers. Among them 
I.M. Dychkivska separate: fear of foreign 
intervention in the sector generated a narrow 
specialization, fear to be incompetent that 
generating fear of criticism, fear of authority, fear of 
ideal as something unattainable, unrealistic, inability 
to perceive an object in an unusual feature that is 
creative blindness. 

To removal these barriers must adhere to the 
basic principles of stimulating creative activities that 
include: 1) creating safe psychological base for the 
individual to which it would return, as «surprised» 
his own discoveries in the search for innovative 
solutions; 2) the ability to maintain individual 
creativity, evaluation of inadmissibility visiting 
creative attempts; 3) tolerance for unusual ideas and 

questions the need to answer all the questions, etc 
[3, p. 214]. 

The most important feature of the creative 
person considers having creative abilities, which are 
considered as individual psychological abilities, that 
conform the requirements of creativity and it is a 
condition for successful learning [7, p. 113]. Among 
them we can highlight: 

– organizational and pedagogical skills 
(organizing teaching and learning activities, general 
and professional self-improvement); 

– teaching skills (preparation of training 
materials, availability, precision, persuasiveness in 
explaining educational material exercise motivation 
activities); 

– perceptual skills (objective evaluation of 
emotional state and its incorporation in educational 
activities); 

– communication skills (setting educationally 
purposeful relationships through training and 
educational activities); 

– suggestive skills (ability emotional and 
volitional human exposure); 

– epistemologically and research skills 
(manifested in the ability to understand and 
objectively evaluate pedagogical phenomena and 
processes, and their level depends on the research 
culture of the teacher, his methodological 
knowledge and research skills); 

– scientific and cognitive abilities (possession 
of scientific knowledge and understanding of the 
linkages between sciences) [10]. 

In a general sense, the creativity of the 
individual is a synthesis of his properties and 
features, which characterize thedegree of 
correspondence to the demands of a certain type of 
educational and creative activities and determine the 
level of effectiveness of these activities. 

The important role in revealing of creative 
abilities of students and transforming them into 
creative work refers to motive and will. Therefore, 
higher school educational activity should 
alwaysform and enrich the creative motives of the 
future specialist. Educational impact of teacher, 
staff, social organizations, as noted by 
Z.I. Slyepkan, stimulate awareness of the 
ideological and moral motives that emerged, 
expandemental and physical possibility to reach the 
target and certain results [11, p. 79]. 

The training of initiative, able to think 
creatively professionals should be based on the real 
unity of the educational process, scientific 
researches and social activities of students. 

No one can become a creator, without 
mastering the knowledge and standards of 
professional excellence. If students have not 
developed adequate working style, if they do not 
possess professional knowledge, technique, skills 
and abilities, did not learn the rules of everyday 
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human life, their creativity cannot be successfully 
realized [8]. 

Creativity is not some special characteristics of 
cognitive processes, but one of the most profound 
characteristics of the individual. 

Thus it is appropriate to point out some 
characteristics that define some creativity in work: 
1. The creative is such an activity that leads to 
obtaining new results, new effects. 2. Availability of 
product and process innovations, through which the 
product was obtained (the new method, mode of 
action). 3. Mental activity is regarded as a true 
creative act where irrational start, intuitionis 
important. 4. Creative thinking is usually not 
connected with the solution of the problem, assigned 
by somebody, but with ability to see and formulate 
your own problem. 5. For creative thinking it is 
important to have a distinct emotional feeling 
preceding the moment of finding the decision. 
6. The creative act of thinking usually requires a 
different kind of motivation. 

The formation and development of the creative 
activity of the future expert requires the adequate 
system of student and teacher relationship (for a 
creative person can be formed only by a creative 
person), the style of work of all the subjects of the 
educational process and the special connections 
between the High School and society. An important 
factor in shaping of the creative person is to develop 
student’s independence and responsibility in 
addressing cognitive, social, political, labor and 
moral problems [11, p. 80]. 

Usually student’s creative activity is associated 
with the development of cognitive activity, 
scientific creativity, social activity and forms of its 
expression. Thus, the analysis of creative activity 
should begin with the problem of lifeposition. It can 
be active and passive, constructive and non-
constructive on social values, events and issues, 
negative and positive, selfish and collectivist, 
humanist and mindlessly functional, moral and 
immoral, etc... 

The task of teaching staff and student 
organizations is to form and secure an active civic 
life philosophy according to the needs of society and 
the personality of the student. 

Autonomy, responsibility, activity are 
connected with the life philosophy in general and 
creative personality in particular. You must 
consciously and deliberatelytake into account the 
individual characteristics of each student and the 
student group as a whole. 

An important prerequisite for the development 
of the creative person is to develop student interest 
in his future professional activities. Noteworthy is 
the experience of higher education institutions (and 
our university in particular) that carry diverse work 
to attract young people to study in high school, 
working with students, showing them the creative 

personality under professional guidance. The 
creative contests, competitions, organization of 
schools for young professionals, the involvement of 
able to work creatively graduate students, creation 
of institutions of schools and colleges connected 
with universities, and other forms of work make a 
great contribution in it. 

The development of professional interest and 
creative activity of students is supported with the 
implementation of professional orientation training 
of every discipline, proper organization of 
educational and practical training, writing of term 
papers and dissertations [2]. 

We cannot ignore the role of educational 
requirements for students. Any reduction in 
requirements for the scope and process of mastering 
the essential knowledge reduces their cognitive and 
creative activity, creates a false picture of the future 
professional activity. However, excessive demands 
may eventually lead to the emergence of a student’s 
inferiority complex. The contradiction between the 
objective and subjective requirements of 
possibilities is a source of development of student’s 
personality. It can be solved by differentiating 
common content tasks, diversifying the types and 
means of educational leadership, providing 
methodological high quality learning of students and 
monitoringtheir progress [11]. 

The research work of students, which is now an 
integral part of their cognitive activity become 
increasingly important in shaping of the professional 
future of the creative person. In this regard, there is 
need to improve organizational forms of scientific 
work as a means of developing the creative potential 
of the student, consolidation among the students 
thought about the priority of research in training of 
highly qualified specialists. 

The analysis of the activity of high school can 
show that the main effective means in forming of 
creative individual is a solving of creative problems, 
in which the creative task is completely new 
(unfamiliar to the individual), or at least contain a 
significant element of novelty, that determines 
mental effort, a special search and resolution of the 
new way of solving. 

In fact, creativity – this is a common natural 
function of the brain, resulting in activity in the 
presence of specific conditions and opportunities to 
a particular activity [5]. The separation conditions or 
factors that influence the course of creative 
activityare very important in this case. 

Generally, they are classified into two types: 
situational and personal, where the persistent 
properties, personality traits of human nature may 
affect the conditions caused by one or another 
situation. 

The situational factors that affect the creativity 
of man include the time limit, the state of stress, a 
state of high anxiety, the desire to find a solution 
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quickly, very strong or very weak motivation, the 
presence of a fixed installation on concrete 
solutions, uncertainty in the forces that caused 
previous failure, fear, increased self-censorship, the 
way of presentation of the problem that provokes 
the wrong path solutions, etc... 

The personal factors that affect the creative 
process include conformity, self-distrust (often 
contributes to the overall low self-esteem), and very 
strong confidence (arrogance), emotional depression 
and persistent dominance of negative emotions, lack 
of desireto risk; dominance of motivation to avoid 
failure over the motivation to succeed, high anxiety 
as apersonal limit, strong mechanisms of personal 
protection, etc... 

It is important for any person to followthe 
«commandments» of creative personality of 
рrofessor K. Vayntsvanh: 1) be a master of your 
fate; 2) succeed in what you like; 3) make a 
constructive contribution to the common work; 
4) build your relations with the people on trust; 
5) develop your creative abilities; 6) cultivate your 
courage; 7) take care of your health; 8) do not lose 
faith in yourself; 9) try to think positively; 
10) combine the material wealth with spiritual 
satisfaction [3, p. 214-215]. 

Summarizing the experience of educators and 
psychologists we can offer a number of 
recommendations that could be useful in the context 
of the development of the creative person: do not 
suppress individual intuition, promote confidence in 
your own abilities, keep faith in the ability to solve 
the task, cultivate positive emotions (feelings of 
success, surprise, etc.), encourage the pursuit of 
personal choice, goals, tasks and means to solve 
them, enhance and encourage the expression of your 
own thoughts, prevent the formation of common 
thinking (the targeting to follow the opinion of the 
majority should not be determining),develop 
imagination, form the ability to identify 
inconsistencies and seek to how to solve them, use 
in learning more tasks of open type, more widely 
use problematical methods of teaching, use a variety 
of heuristic techniques to solve educational 
problems, ensure, where it is possible, the 
realization of research activities with the teacher, be 
yourself, develop the ability to listen to personal 
thoughts and act in concert with them. 

Conclusions. Thus, the development of 
creative personality of future specialist necessitates 
the organic unity of education, training, upbringing, 
integration, training, research and educational work 
within a holistic educational process where the main 

condition for the emergence of the creative person 
is, of course, a proper system of training and 
education. We should consider the guidance of 
prominent educationist V.O. Sukhomlynsky, who 
noted that work is an activity which develops the 
spiritual world of the individual, a kind of magnet 
that draws man to man, the one factor that will help 
to better learn and understand the other person, 
identify his potential and on this basis completely 
and effectively organize the educational process. It 
can serve as a guide to the implementation of the 
specific problem. 
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УДК 377.8 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’Я- І КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
КРАЄЗНАВЧОГО ТУРИЗМУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

Оксана ЗАХАРОВА (Кіровоград) 
Соціально-економічні перетворення в 

сучасному українському суспільстві, духовне 
відродження нації потребує активізації процесу 
розвитку особистості. Пріоритетна роль при 
цьому належить системі освіти.  Адже 
загальновідоме її стратегічне значення у 
формуванні людського капіталу, який є 
рушійною силою в розбудові суспільства. 
Удосконалення якості навчання і виховання 
дітей і молоді значною мірою зумовлене 
впровадженням відповідних концептуальних 
ідей, ефективних підходів. В останні десятиліття 
в Україні актуалізувалася проблематика 
методології освіти. В умовах гуманізації освіти 
значно зросла роль людинознавства як 
методології педагогічної діяльності і соціальної 
роботи. Однак доводиться констатувати, що 
диференціація сучасної педагогіки на багато 
видів (педагогіка співпраці, педагогіка 
ненасилля , педагогіка успіху тощо) призвела до 
того, що педагоги-практики (вчителі, викладачі) 
розгубилися у цьому розмаїтті методик, їм 
доводиться на практиці розробляти власні 
педагогічні системи, які, зазвичай, не 
забезпечують системності і знижують 
результативність їхньої діяльності. До того ж 
зміна освітньої парадигми з суб’єкт-об’єктної на 
суб’єкт-суб’єктну вимагає не стільки викладача-
предметника, скільки фахівця з розвитку 
особистості, що неможливо без інтеграції знань з 
педагогіки і психології у нових концептуальних 
моделях навчання й виховання. Така модель 
навчання, актуальна і перспективна, вважаємо, 
може бути розроблена на основі холістичного 
підходу, інтегративної філософсько-психолого-
педагогічної галузі наукових знань – холістичної 
освіти, над розбудовою якої активно і плідно 
працює проф. К. Денек.  

Предмет холістичної освіти – 
закономірності, умови та чинники самореалізації 
творчого потенціалу людини (і фахівця будь-
якого фаху) на шляху досягнення нею 
(суб’єктом діяльності) найвищих показників у 
діяльності і творчості. Серед чинників саморуху 
до вершин досконалості (в тому числі 
професійної майстерності) проф. К. Денек 
виділяє суб’єктивні (мотиви, спрямованість, 
здібності, професійні дії й уміння); об’єктивні 
(середовище, що сприяє продуктивності); 
суб’єктивно-об’єктивні (пов’язані з іншими 
людьми). Провідна роль при цьому відводиться 

суб’єктивним чинникам, зокрема, вмінню 
вибрати власний шлях. 

У кожної людини (фахівця) кінцевий 
результат залежить від уміння подолати певні, 
здавалось би нездоланні бар’єри на шляху 
творчого зростання (трансгресія) – тобто досягти 
поставленої мети. З цим пов’язаний вибір 
напрямків саморозвитку у професійній 
діяльності, суспільному, духовному житті. 
Актуальним і перспективним є вміння 
спроектувати свій життєвий шлях, окреслити 
власну філософію життя, суть якої, за 
визначенням проф. К. Денека, така: рух у 
часопросторі життя людини від народження до 
смерті, в якому здійснюються становлення, 
зміни, розвиток особистості, її самореалізація, 
організація життя власним індивідуальним 
способом і реалізація відповідної стратегії [1, 
s. 271]. 

Саморозвиток, самореалізація особистості 
сьогодні істотно ускладнюються зростанням 
ритму життя, інформаційними і 
психоемоційними перевантаженнями, 
руйнуванням гармонійного зв’язку людини з 
природою, наростанням екологічної 
забрудненості, зміною характеру харчування 
тощо. 

Спостерігаються кризи: 
- фізичного, морального і психічного 

здоров’я практично усіх вікових груп: дуже 
висока захворюваність, смертність, скоротилася 
тривалість життя, знижується частка 
працездатного населення; 

- сім’ї і репродуктивного здоров’я, що 
виявляється у різкому падінні народжуваності, 
збільшенні кількості розлучень, неповних і 
неблагополучних сімей. У більшості випадків 
ускладненнями супроводжується вагітність і 
розвиток дитини у ранньому віці, висока дитяча 
смертність; 

- екологічна, що виявляється у високому 
рівні забруднення довкілля, погіршенні якості 
продуктів харчування і води. 

Стан здоров’я громадян, – в широкому 
розумінні: як фізичний, так і моральний – 
входить в суперечність з потребами якісної 
трансформації суспільства. Адже для 
розвиненого постіндустріального, 
інформаційного суспільства потрібна соціально і 
професійно мобільна особа, здатна адаптуватися 
до реального життя у складному, динамічному 
світі, здатна взяти на себе відповідальність за 
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свої рішення в умовах свободи вибору, творчо 
виконувати роботу, спілкуватися в групі, і, що 
важливо, – бути морально, психічно і фізично 
здоровою. 

У своїй оздоровчій діяльності навчальні 
заклади повинні спиратися на методичні і 
практичні розробки здоров’язберігаючих 
освітніх технологій. 

Поняття «здоров’я» неможливо визначити 
без врахування основних функцій, що 
виконуються людиною. 

Здоров’я, за визначенням Світової 
організації охорони здоров’я, – це «стан повного 
фізичного, душевного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і 
фізичних недоліків» (Цит. за: [7]). 

Стан здоров’я вивчають на трьох рівнях: 
Громадське здоров’я – це здоров’я усього 

населення країни, регіону, області, міста. Воно 
характеризується сукупністю індивідуальних 
характеристик здоров’я населення, виражених у 
вигляді статистичних і демографічних 
показників. 

Групове здоров’я – це усереднені показники 
здоров’я малих груп (соціальних, етнічних, 
сімейних, навчальних, молодіжних колективів 
тощо) 

Індивідуальне здоров’я – це показники, що 
характеризують здоров’я кожної конкретної 
людини. 

На кожному з цих рівнів виокремлюють 
кілька видів здоров’я:  

- фізичне здоров’я. Характеризує стан 
органів і систем людини, рівень їх розвитку і 
наявність резервних можливостей. 

- психічне здоров’я. Характеризується 
станом пам’яті, особливостями вольових 
якостей, характеру, розвиненим логічним 
мисленням, позитивною емоційною 
енергетикою, врівноваженою психікою, 
здатністю до саморегуляції, управління своїм 
психоемоційним станом, контролю над 
розумовою діяльністю. 

- моральне (або духовне) здоров’я – 
відбиває систему цінностей, і мотивів поведінки 
людини в її взаємовідносинах із зовнішнім 
світом. Характеризується наявністю свідомості і 
волі, що дозволяє здолати примітивні інстинкти, 
потяги та егоїзм. Проявляється у визнанні 
загальнолюдських і вітчизняних цінностей, у 
повазі до інших точок зору і результатів чужої 
праці. Це норми поведінки і взаємовідносин з 
оточенням. Це стратегія життя людини, 
зорієнтована на загальнолюдські і вітчизняні 
духовні цінності. 

- соціальне здоров’я – тобто діяльнісне 
ставлення до світу, активна життєва позиція 
(міра працездатності і соціальної активності; 
наявність сприятливих умов життя людини, її 

праці, відпочинку, харчування, житла, виховання 
тощо) [2, s.77]. 

Краєзнавчий туризм має величезний 
соціально-культурний потенціал і є, насамперед, 
важливим елементом не лише фізичної, але й 
моральної, естетичної, інтелектуальної, 
екологічної та інших сфер культури. Водночас 
краєзнавчий туризм є своєрідним видом спорту, 
займаючись яким людина гармонійно 
розвивається як фізично, так і духовно. 

Однак розвиткові краєзнавчого туризму в 
Україні у нинішніх умовах стають на заваді: 

6. кадрові проблеми – 47,8%, у тому числі:  
1. відсутність кваліфікованих кадрів – 

26,1%; 
2. необхідність підвищення кваліфікації 

працівників – 17,4%. 
7. неналежне науково-методичне 

забезпечення навчального процесу – 25,8%, у 
тому числі: 

- відсутність інноваційних педагогічних 
технологій і науково- методичного забезпечення 
педагогічного процесу в системі освіти – 8,6%; 

- відсутність необхідних освітніх програм 
– 8,6%; 

- відсутність літератури – 4,3% [8, s.93]. 
На наш погляд, усі ці показники свідчать 

про загальні тенденції і очікування, пов’язані з 
нормативно-правовим забезпеченням і статусом 
краєзнавчого туризму. 

Питання про краєзнавчий туризм, який 
забезпечує молодій людині можливість 
самореалізації в адекватніших (ніж в умовах 
навчального закладу) умовах, її особистісні 
запити, можливості і здібності, було актуальним 
в усі часи. Останнім часом проблема 
загострилася, і на це є кілька причин. 

По-перше, виникли нові системи цінностей 
на тлі прогресуючої деідеологізації суспільства і 
освіти, а також кризи колишніх систем 
цінностей. 

По-друге, здійснюється послідовний і 
безповоротний перехід від одноманітності 
навчальних програм, підручників, навчальних 
закладів до їх багатоманітності. 

По-третє, посилюються процеси 
регіоналізації освітніх систем, повніше стали 
враховуватися особливості регіону, його 
матеріальні і соціальні можливості. 

По-четверте, у процесі формування ринку 
освітніх послуг поступово втрачається державна 
монополія. 

На сьогодні немає єдиної системи 
управління краєзнавчим туризмом як 
громадської ініціативи, що реально здійснюється 
на місцях. Діяльність у цьому напрямку 
відбувається стихійно, часом громадська 
ініціатива в цій сфері навіть не усвідомлює те, 
що бере на себе певну виховну місію від імені 
громадянського суспільства, інтуїтивно діючи, 
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як його вимогливий і повноправний 
представник. Необхідна розробка координуючої 
програми – спільно зацікавленими сторонами – 
державними органами і громадськими рухами та 
організаціями, чіткіше визначення змісту і форм 
цього виду громадської ініціативи. 

Проблемою розвитку краєзнавчого туризму 
є необхідність створення централізованої 
методичної координації цієї громадської 
ініціативи. Нині відсутнє чітке уявлення про 
масштаби і зміст цієї громадської ініціативи. 

Проф. К. Денек значення і місце 
краєзнавчого туризму у рамках освітніх програм 
розуміє таким чином: «Краєзнавчий туризм – це 
теорія і практика екскурсій, подорожей, походів 
з метою освіти і виховання, розвитку 
спортивного (змагального) духу і активного 
відпочинку. Туризм – складова частина фізичної 
культури і спорту, оскільки він слугує 
формуванню здорового способу життя, 
розвиткові, вдосконаленню і збереженню 
працездатності і різнобічної підготовки людини. 
Крім того, туризм, а особливо краєзнавчий 
туризм, тісно пов’язаний з культурними 
цінностями» [3, s. 7].  

На підставі аналізу теоретичної і практичної 
діяльності проф. К. Денека ми можемо 
виокремити три основні педагогічні складові 
краєзнавчого туризму: 

 виховна цінність. Краєзнавчо-
туристична діяльність відбувається переважно в 
колективі, коли один залежить від іншого, коли 
власні інтереси не можна ставити вище інтересів 
колективу. Успіх виховання залежить від того, 
наскільки глибокий слід залишила подія 
(переживання) і наскільки складним був похід; 

 оздоровча цінність. Регулярна 
краєзнавчо-туристична діяльність є ефективною 
компенсацією праці (в тому числі – навчальної), 
викликає у людини відчуття радості, повноти 
життя, загартовує і сприяє в цілому поліпшенню 
показників життєдіяльності організму; 

 освітня (пізнавальна) цінність. Походи і 
подорожі розширюють і поглиблюють знання 
географії, історії, ботаніки, зоології, геології, 
метеорології, астрономії тощо, знайомлять з 
національною культурою. Завдяки постійному 
переміщенню місцевістю, умінню користуватися 
картою і компасом, активній участі в різних 
заходах, розширюється кругозір кожного 
учасника. 

Заняття краєзнавчим туризмом сприяє 
вирішенню соціально обумовлених завдань: 
різнобічному і гармонійному розвиткові 
особистості, досягненню високої стійкості 
організму до соціально-екологічних умов, 
підвищенню адаптивних властивостей 
організму, фізичній і розумовій працездатності, 

реалізації творчих сил людини в інтересах 
суспільства. 

Усі туристи відзначають зв’язок туризму і 
культури в усіх її багатогранних виявах, а також 
позитивний вплив занять туризмом не лише на 
фізичний, але й на культурний, духовний, 
емоційний і моральний розвиток людини. Так, 
наприклад, заняття краєзнавчим туризмом, 
зазвичай, пов’язані з певним видом мистецтва 
або навіть з кількома: хтось складає вірші, хтось 
співає пісень, хтось малює або збирає колекції, 
хтось фотографує або фільмує – і все це або під 
час походу, або після його закінчення, під 
враженням побаченого, пережитого. Усі ці 
заняття є невід’ємною частиною будь-якого 
туристичного походу. 

З викладеного вище випливає, що туризм (у 
першу чергу краєзнавчий) є не лише важливою 
складовою частиною в системі виховання 
молоді, але й потужним чинником фізичного і 
культурного розвитку людей; ним займаються 
незалежно від віку і професії. Заняття 
краєзнавчим туризмом сприяє різнобічному і 
гармонійному розвитку людини, що підтверджує 
необхідність поширення краєзнавчого туризму і 
використання не лише традиційних, але й нових 
форм його організації [5, s. 39]. Форми 
проведення краєзнавчо-туристичної діяльності 
можуть бути різними: від одноденних походів до 
організації складних багатоаспектних 
туристично-культурних заходів. Практика 
свідчить, що інтерес у молоді до таких форм 
організації краєзнавчого туризму значний і має 
тенденцію до зростання [3, s. 9]. 

Краєзнавчий туризм – продукт довгого 
історичного розвитку. Його становлення і 
розвиток тісно пов’язані з історією суспільства 
[1, s. 272]. Чим вищий рівень розвитку 
суспільства, тим розвиненіші види і форми 
краєзнавчого туризму в ньому виникають, що, у 
свою чергу, дає можливість більшою мірою 
розкрити для людей його здоров’я- і 
культуротворчу цінність [4, s. 2]. 

Питання активізації використання засобів 
краєзнавчого туризму, що дозволяють не лише 
удосконалювати рухову сферу молодої людини, 
але й формувати її особистісні якості, а також 
розширювати інформацію про навколишнє 
життя, не зайняли ще належного місця у 
вихованні молоді. Ми вважаємо, що це 
пов’язано з тим, що не розроблена методика 
використання засобів краєзнавчого туризму, 
відсутні організаційно-методичні підходи, які 
дозволяють педагогам застосовувати їх в роботі 
з молоддю в умовах навчального закладу. 

Педагогічні чинники краєзнавчого туризму 
різноманітні. Основними педагогічними 
чинниками краєзнавчо-туристичної діяльності є 
такі: 
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1. емоційний вплив; 
2. спілкування; 
3. самодіяльність; 
4. рекреаційність [1;9]. 
Усне слово, друк, наочні засоби – головні 

«носії» емоційного впливу. Жоден з цих засобів 
не універсальний: в краєзнавчо-туристичній 
роботі вони використовуються в поєднанні. Слід 
зазначити, що в роботі краєзнавчо-туристичних 
гуртків і клубів в умовах навчальних закладів 
застосовуються добре відпрацьовані на практиці 
методичні розробки. 

Педагогічній корекції піддається організація 
і методика краєзнавчо-туристичної діяльності. 
Основний наголос робиться на використанні 
методів і методичних прийомів, які 
забезпечують активне включення молоді у 
навчально-виховний процес. 

При цьому виокремлюються дві групи 
прийомів управління виховним впливом. 

Перша група – це загально педагогічні 
прийоми, раціонально використовувані 
педагогом, такі як заохочення, підвищення 
відповідальності за особисту підготовленість, 
виховання турботи про успіхи своїх товаришів. 

Друга група складається з методичних 
прийомів і педагогічних ситуацій, характерних 
для краєзнавчо-туристичної діяльності. До цієї 
групи слід віднести насамперед методичні 
прийоми, які створюють можливості для 
самовираження особи, програвання певної ролі у 
взаємодії з іншими. 

Усі методи і методичні прийоми 
спрямовуються головним чином на вирішення 
виховних завдань і виконують певні функції, які 
органічно випливають з характеру краєзнавчо-
туристичної діяльності. 

Ці функції полягають у наступному. 
Формуються, уточнюються і закріплюються 

знання, уявлення і поняття про норми 
міжособистісних стосунків, безпосередньо 
пов’язані з вивченням і вдосконаленням дій 
стосовно колективу, навчальних завдань і 
доручень, партнерів, ситуацій, педагогів, 
матеріальних цінностей. 

Створюється позитивне емоційне 
налаштування перед вирішенням ситуацій 
підвищеної складності. 

Стимулюється подолання труднощів при 
виконанні завдань, пов’язаних з ускладненнями, 
елементами ризику. Схвалюються 
взаємодопомога і підтримка партнерів. 

Учасники привчаються до організованості, 
дисциплінованості як необхідних умов 
краєзнавчо-туристичної діяльності. 

Молоді люди залучаються до організованої 
колективної діяльності, привчаються до роботи в 
колективі, до взаємоповаги і поваги до старших. 

Таким чином, у поєднанні методів 
виховання із засобами краєзнавчого туризму 

визначаються такі форми педагогічного 
управління: 

(1) стимул до виконання завдань; 
(2) супровід виконання завдань; 
(3) контроль і рефлексія виконання 

відповідних завдань [6, s.157]. 
В усіх цих формах здійснюються емоційно-

стимулююча, навчально-виховна і діяльнісно-
контролююча функції. 

Позитивно оцінюючи виховну роль 
краєзнавчого туризму, слід проаналізувати і 
деякі специфічні особливості цього виду 
діяльності. Йдеться про вивчення форм 
краєзнавчого туризму з точки зору їх впливу на 
формування особистісних якостей молоді і 
вдосконалення міжособистісної взаємодії у 
молодіжних колективах. 

Серед численних форм краєзнавчого 
туризму виокремлюються такі як походи різних 
видів (піші, гірські тощо), різної тривалості, 
різних категорій складності, екскурсії місцеві і 
віддалені, експедиційні походи, заняття в 
гуртках, клубах; туристичні зльоти, збори, 
змагання різних видів, семінари, різні конкурси, 
виставки, вечори, табори, музеї. На підставі 
узагальнення й аналізу теоретичного і 
емпіричного доробку проф. К. Денека в галузі 
краєзнавчого туризму ми виявили значення 
кожної форми краєзнавчого туризму у 
виховному впливі на формування особистості 
молодої людини і міжособистісної взаємодії у 
молодіжних колективах. 

За даними досліджень К. Денека, в якості 
провідної форми, що найбільше впливає на 
розвиток міжособистісної взаємодії і 
спілкування, 56% молодих людей – учасників 
краєзнавчо-туристичної діяльності 
виокремлюють екскурсії (походи). 41% 
основною формою, яка найуспішніше вирішує 
згадані вище виховні завдання, вважають 
туристичні табори, зльоти, збори. І тільки 5% 
вважають найкращою формою змагання різних 
видів [9, s.145]. 

Мета туристичного спілкування – спільне 
освоєння учасниками цінностей туризму, обмін 
ними. У краєзнавчо-туристичній діяльності це 
виявляється у вибіркових і добровільних 
контактах, а саме: в регулярних заняттях клубів, 
гуртків і в нерегламентованих групових заняттях 
[6, s.159]. 

У педагогічній практиці є певний досвід 
використання засобів краєзнавчого туризму для 
оптимізації виховного впливу [7, s.274]. В той 
же час цей досвід має переважно емпіричний 
характер і не ґрунтується на результатах 
комплексних наукових досліджень. 

Туризм і особливо краєзнавчий туризм з 
його багатим змістом різних впливів 
(самообслуговування, подолання різних 
перешкод і життєвих труднощів, перевірка 
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знань, умінь, здібностей тощо), є досконалим 
засобом самовиховання, яке засноване на 
необхідності мобілізації вольових зусиль. 
Останні пов’язані з м’язовою напругою, 
концентрацією уваги, подоланням втоми, страху, 
невпевненості, дотриманням певного режиму в 
подорожі тощо. 

Одна з функцій туризму полягає в тому, 
щоб дати людині фізичну і психологічну 
розрядку, що сприяє відновленню і подальшому 
розвитку її фізичних і духовних сил. 
Використання засобів, методів і педагогічних 
прийомів краєзнавчого туризму сприяє 
ефективному зниженню психічної напруги, 
формуванню позитивного ставлення до 
соціально значущих видів діяльності. При цьому 
слід враховувати і чинники ширшого 
призначення, а саме: зміна занять 
(універсальний чинник відпочинку); 
невимушеність і не регламентованість 
спілкування; рух; суспільно-корисна робота на 
час туристичних заходів. Тут важливе те, що 
туристична робота досить різнобічна і поєднує в 
собі задоволення потреб людей у відпочинку і 
розвагах з навчальними і виховними завданнями. 

З врахуванням вищесказаного нами була 
висунута гіпотеза про те, що застосування 
принципів і засобів краєзнавчого туризму в 
основних формах організації виховання молоді 
сприятиме ефективнішому розвитку духовних і 
фізичних якостей молодої людини. Нами 
розроблена методика фізичного виховання, що 
містить активні форми краєзнавчого туризму, 
розкриває зміст навчання здорового способу 
життя. 

Призначення методики:  
1. є основою оновлення змісту освіти 

(навчальний план, навчальні програми); 
2. є основою об’єктивної оцінки рівня 

здоров’я- і культуротворчої освітньої діяльності 
(в тому числі – формування здоров’я- і 
культуротворчої грамотності педагогів і 
батьків); 

3. слугує орієнтиром у розробці і реалізації 
системи виховної роботи краєзнавчо-
туристичної спрямованості; 

Принципи побудови методики: 
актуальність, системність і комплексність, 
науковість і доступність, інтегративність, 
регіональність. 

Принцип актуальності означає відбір знань і 
умінь з опорою на соціальне замовлення: 
вирішення актуальної проблеми збереження 
здоров’я (в широкому розумінні – фізичного, 
психічного, духовного, соціального) 
підростаючого покоління. 

Принцип системності і комплексності 
передбачає формування комплексу знань і умінь, 
що забезпечує цілісне розуміння здоров’я 

людини у взаємозв’язку фізичного, психічного, 
духовного, соціального компонентів, а також 
освоєння системи засобів і методів з його 
збереження і зміцнення. 

Принцип науковості і доступності 
передбачає, з одного боку, включення знань і 
умінь зі збереження і зміцнення здоров’я, які 
ґрунтуються на багатовіковому колективному 
досвіді людства, що фіксується в поняттях, 
законах, теоріях базових наук, з іншого – 
методика повинна відповідати рівню освітніх 
можливостей молоді. 

Принцип інтегративності побудови 
методики обумовлений специфікою 
здоров’язберігаючої технології. 

Принцип регіональності. Враховуються 
регіональні особливості: соціокультурні, 
історичні, природно-кліматичні, екологічні, стан 
здоров’я населення. 

Принцип концентричності. Методика має 
спіралевидний характер побудови, тобто від віку 
до віку передбачається постійне розширення і 
поглиблення знань про краєзнавчий туризм, 
фізичне, психічне, духовне, соціальне здоров’я і 
способи його збереження і зміцнення. На основі 
принципу концентричності в методиці виділені 
три концентри: I ступінь – початкова освіта, II 
ступінь – базова освіта, III ступінь – 
спеціалізована освіта. Кожен концентр є певною 
завершеністю на рівні, що відповідає віковим 
можливостям молоді. 

При розробці методики і визначенні її 
змістової сторони ми виходили зі змісту 
загальної підготовки туриста, яка охоплює різні 
види туристичної підготовки: теоретичну; 
тактичну; технічну; психологічну; загальну 
фізичну; спеціальну фізичну. 

Говорячи про засоби краєзнавчого туризму, 
має сенс уточнити поняття «засіб» на 
спеціально-педагогічному рівні: засобом освіти є 
предмети, відношення і види діяльності, які 
використовуються у  процесі взаємодії суб’єкта і 
об’єкта освіти з метою досягнення останнім 
фізичної досконалості. 

Виходячи зі змісту усіх видів краєзнавчо-
туристичної підготовки, до основних засобів 
краєзнавчого туризму в роботі з молоддю ми 
відносимо: 

 фізичні вправи з максимальним 
використанням природного і соціального 
оточення, спрямовані на розвиток фізичних 
якостей, раціональне подолання природних 
перешкод і оволодіння технікою руху в 
пішохідних мандрівках; 

 ігри з пошуковими ситуаціями у 
приміщенні і на місцевості; 

 спеціальні завдання для розвитку 
необхідних у краєзнавчо-туристичній діяльності 
якостей; 
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 власне туристичну діяльність, в ході 
якої формуються моральні якості молодої 
людини, пізнається світ, а зміна позиції в цій 
діяльності є засобом пізнання самого себе. 

Перераховані засоби туризму можуть 
включатися не лише у фізкультурно-оздоровчу 
позакласну роботу, як склалося в практиці 
роботи шкіл, але і в навчальну роботу з 
духовного і фізичного виховання молоді. 

Таким чином, розроблена нами методика 
охоплює пізнавальні і фізкультурні заняття. 
Методика передбачає поетапне формування 
інтелектуальної, моральної та естетичної 
культури засобами краєзнавчого туризму, в 
основу якого покладений принцип циклічності. 
Побудова циклів базується на особливостях 
краєзнавчо-туристичної діяльності, яка охоплює 
три взаємопов’язаних етапи: підготовку, 
проведення і підведення підсумків. Основу 
кожного циклу складають «виходи» молоді як у 
природну, так і в соціокультурну сфери. 
Повторне звернення в різних циклах до одних і 
тих же соціальних об’єктів з поступовим 
ускладненням рухового і пізнавального 
навчального матеріалу дозволяє поглиблювати 
знання про навколишній світ і вдосконалювати 
уміння і навички молодої людини.  
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ФАХІВЦІВ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Аліна КРИШТАЛЬ (Черкаси) 
Постановка проблеми. Зважаючи на 

тенденції розвитку вищої освіти в Україні, 
залишається актуальною проблема застосування 
технологій навчання у вищій школі, зокрема – 
технології проектного навчання у підготовці 
майбутніх фахівців з пожежної безпеки. 

Ефективність застосування означеної 
технології навчання залежить передусім від умов 
її реалізації у конкретному педагогічному 
середовищі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз 
наукових праць Л. Бурман, Н. Вовчастої, 
Л. Ішичкіної, С. Кашлева, О. Коберника, 
О. Марченко, І. Осадченко, Є. Полат, 
Н. Поліхун, С. Ящука та ін. дозволив 
виокремити низку педагогічних умов 
застосування окремих технологій навчання: 
організаційно-педагогічні, психологічні та 
дидактичні; об’єктивні (незалежні від суб’єктів 

навчання) і суб’єктивні (створені педагогом) 
тощо.  

Недостатнє висвітлення у наукових працях 
проблеми застосування технології проектного 
навчання у підготовці майбутніх фахівців з 
пожежної безпеки спонукає до уточнення 
педагогічних умов застосування означеної 
технології навчання. 

Мета статті – з’ясувати та охарактеризувати 
педагогічні умови застосування технології 
проектного навчання у підготовці майбутніх 
фахівців з пожежної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. У наукових 
працях Л. Бурман, Н. Вовчастої, І. Гуріненко, 
Л. Ішичкіної, Н. Іполітової, А. Каплі, 
Н. Коростельової, І. Осадченко, Н. Стерехової, 
О. Штеймарк та ін. поняття "педагогічні умови" 
трактують як: 
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 "обставини процесу навчання і 
виховання, що є результатом відбору, 
конструювання і застосування елементів змісту, 
форм, методів і засобів навчання і виховання, що 
сприяє ефективному вирішенню поставлених 
задач" [8, с. 211]; 

 "створені педагогом обставини, що 
сприяють утворенню у того, хто навчається 
внутрішніх психологічних умов, що спонукають 
його до саморозвитку" [7, с. 2]; 

 "цілеспрямовано створювані 
учасниками педагогічного процесу (насамперед, 
педагогом) середовище, система засобів, 
взаємодій для розвитку" [2, с. 11] тощо. 

Зважаючи на зазначені тлумачення та 
сутність поняття "технологія проектного 
навчання" (чітко спланована, упорядкована та 
алгоритмізована система методів, форм та 
засобів формування у суб’єктів навчання 
навичок самостійно, творчо застосовувати 
знання, уміння та досвід для проектування і 
реалізування важливого результату шляхом 
вирішення професійно орієнтованої проблеми), 
запропонуємо власне трактування поняття 
"педагогічні умови застосування технології 
проектного навчання у підготовці майбутніх 
фахівців з пожежної безпеки". 

На нашу думку, педагогічні умови 
застосування технології проектного навчання у 
підготовці майбутніх фахівців з пожежної 
безпеки – це сукупність заходів, спрямованих на 
створення сприятливого середовища для 
ефективної реалізації технології проектного 
навчання з метою отримання заздалегідь 
означеного результату навчання – 
висококваліфікованого фахівця з пожежної 
безпеки, що відповідає вимогам галузевого 
стандарту. 

З’ясуємо та обґрунтуємо умови, за яких 
застосування технології проектного навчання у 
підготовці майбутніх фахівців з пожежної 
безпеки є найефективнішим. 

На думку C. Кашлева, ефективність 
навчальної діяльності залежить від її 
суб’єктності – "якісний стан суб’єкта, 
особистості, що виражається високим ступенем 
активності" [2, с. 37–38], і характеризується 
самосвідомістю, самостійністю, саморозвитком, 
саморегуляцією, самоосвітою тощо. 
Суб’єктність того, хто навчається, полягає у 
яскраво вираженій позитивній мотивації до 
професійного і особистісного розвитку і зросту 
[2, с. 47]. Справедливим вважаємо зарахування 
означених феноменів до факторів, що сприяють 
активізації навчальної діяльності майбутніх 
фахівців з пожежної безпеки.  

У праці С. Рубінштейна [6, с. 500] 
зазначено, що справжнє залучення до навчальної 
діяльності можливе за умови, коли завдання цієї 

діяльності не лише зрозумілі, але й внутрішньо 
прийняті, тобто важливі для суб’єктів навчання, 
і викликають, таким чином, зворотній зв’язок. 
Усвідомлення об’єктивно значущого змісту 
навчання зумовлює його засвоєння і розуміння.  

Зважаючи на зазначене, застосування 
технології проектного навчання у підготовці 
майбутніх фахівців з пожежної безпеки повинне 
бути орієнтоване, передусім, на задоволення 
пізнавальних, наукових, навчальних потреб 
суб’єктів навчання з урахуванням їх 
спрямованості на майбутню професійну 
діяльність. Проектні завдання та навчальні 
проекти у цілому мають бути доступними, 
практико орієнтованими, науково 
обґрунтованими та цікавими для майбутніх 
фахівців з пожежної безпеки. Окрім того, 
виконання навчальних проектів повинне 
формувати та розвивати в означених фахівців 
професійно необхідні уміння та навички. 

У дослідженні психологічних аспектів 
навчально-професійної діяльності майбутніх 
фахівців з пожежної безпеки Г. Грибенюк [1, 
с. 11] звертає увагу на становлення у означених 
фахівців саморегуляції (певний рівень реалізації 
їхньої професійної і моральної свідомості й 
самосвідомості), що виявляється у ступені 
сформованості у них мотивації до розв’язання 
професійних завдань, впевненості у 
професійному призначенні, значущості 
професійних та інших цінностей, рішучості 
відстоювати їх до кінця – включно до 
самопожертви, готовність виконувати свій 
професійний обов’язок за будь-яких обставин. 

З точки зору технології проектного 
навчання, виконання навчального проекту не 
обмежується отриманням практичного 
результату. Спільна групова, а також 
індивідуальна робота, що здійснюється у процесі 
роботи над реалізацією навчального проекту 
сприяє формуванню та розвитку згуртованості 
колективу, умінню працювати в команді, 
приймати спільні рішення, відстоювати власну 
точку зору, рецензувати, критично сприймати 
інформацію, обговорювати, аналізувати, 
рефлексувати тощо. 

Вагомим чинником, що впливає на 
ефективність застосування технології 
проектного навчання, є позитивне ставлення до 
майбутньої професії. Відповідно, "правильне 
виявлення професійних інтересів і здібностей є 
важливим прогностичним фактором задоволення 
професією у майбутньому" [5, с. 164]. Вважаємо 
закономірною взаємозалежність свідомого 
вибору виду професійної діяльності та 
усвідомленого ставлення до професійної 
підготовки. Розуміння майбутніми фахівцями з 
пожежної безпеки кінцевого результату 
навчального проекту і його значення для 
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майбутньої професійної діяльності є запорукою 
ефективності застосування технології 
проектного навчання. Як бачимо, мотивація 
суб’єктів навчання є рушійною силою для 
виконання певної діяльності.  

Отже, до першої педагогічної умови 
застосування технології проектного навчання у 
підготовці майбутніх фахівців з пожежної 
безпеки справедливо зараховуємо усвідомлення 
майбутніми фахівцями з пожежної безпеки 
необхідності застосування технології проектного 
навчання, зокрема – виконання навчальних 
проектів. 

Зауважимо, що формування позитивної 
мотивації до навчання та усвідомлення 
необхідності виконання навчальних проектів є 
першочерговим завданням викладача.  

Як зазначено у дисертації І. Осадченко, 
"успішний викладач сучасної вищої школи вже 
не може бути лише лектором, який читає свої 
нотатки з конспекту – це, насамперед, успішний 
навчальний менеджер, який керує застосуванням 
активних методів навчання в аудиторії, 
підводить студентів до активної діяльності" [4, 
с. 207]. Відповідно, і викладач профільного ВНЗ 
повинен відповідати вимогам сучасності та 
уміло оперувати педагогічним арсеналом, 
зокрема – технологією проектного навчання. 

Однак як показали власні спостереження, 
авторитарний стиль професійної діяльності, 
продиктований статутними стосунками, 
особливостями режиму, специфікою служби 
тощо, доволі часто негативно позначається на 
характері педагогічного процесу і, фактично, 
зводить до мінімуму можливість коректного 
застосування технології проектного навчання. 

Гуманістичність і демократичність 
навчання є одними з найголовніших принципів 
навчання, тому викладач у процесі застосування 
технології проектного навчання повинен 
сприяти вільному висловленню думок, 
продукуванню ідей і заохочувати учасників 
навчального проекту до взаємодії. 

До ознак ефективної взаємодії суб’єктів 
навчання І. Осадченко [3, с. 384] зараховує:  

1. Перехід від репродуктивного навчання 
до продуктивного, від змістового – до 
особистісно орієнтованого.  

2. Врахування наявності багатосторонньої 
комунікації: "викладач ↔ студент ↔ студенти", 
за якої зникає ортодоксальне поняття "викладач 
→ студент".  

3. Усвідомлення викладачем потреби у 
постійному перебуванні у позитивному 
емоційному стані, необхідності надання 
допомоги студентам, забезпечення дотримання 
особистісних прав студентів тощо, що, водночас, 
супроводжується значним власним 
навантаженням тощо. 

Отже, у підготовці майбутніх фахівців з 
пожежної безпеки викладачам необхідно 
створювати комфортні психолого-педагогічні 
умови для продуктивної взаємодії суб’єктів 
навчання у процесі роботи над виконанням 
проекту. 

Важливо відмітити, що застосування 
технології проектного навчання передбачає 
наявність пакету заздалегідь розроблених 
навчальних проектів з окремої навчальної 
дисципліни. 

На нашу думку, навчально-методичне 
забезпечення навчального проекту повинно 
охоплювати:  

 навчально-методичні рекомендації для 
викладачів щодо роботи майбутніх фахівців з 
пожежної безпеки над реалізацією проекту; 

 навчально-методичні рекомендації для 
майбутніх фахівців з пожежної безпеки щодо 
роботи над реалізацією проекту; 

 комплект рекомендованої наукової та 
навчально-методичної літератури (список 
рекомендованої літератури), список 
рекомендованих інтернет-джерел тощо; 

 технічні засоби навчання (навчально-
технічне обладнання). 

Зважаючи на сутність навчального проекту 
(ключовий засіб технології проектного навчання, 
що полягає у виконанні проектних завдань, чітко 
орієнтованих на досягнення заздалегідь 
означеного результату), навчально-методичні 
рекомендації щодо реалізації навчального 
проекту повинні окреслювати очікуваний 
результат, тематичні напрями, мету та завдання, 
технологію реалізації проекту для суб’єктів 
навчання, критерії оцінювання роботи над 
реалізацією проекту, розгорнутий план-конспект 
роботи суб’єктів навчання (аудиторна і 
самостійна робота), а також завдання, 
тестування тощо. 

Оскільки у процесі роботи над виконанням 
навчального проекту викладач не дає готових 
рішень, а допомагає їх знайти, означені 
компоненти навчально-методичних 
рекомендацій є базисом (орієнтиром) для 
подальшої роботи.  

Що стосується рекомендованої літератури, 
то вона повинна відповідати тематиці 
навчального проекту, бути актуальною, 
достовірною і доступною. Завдання викладача – 
забезпечити учасників навчального проекту 
необхідною літературою та надати список 
джерел, потрібних для позааудиторної роботи. 

Забезпечення роботи над реалізацією 
навчального проекту технічними засобами 
навчання є обов’язковою умовою його 
ефективності. До основних технічних засобів 
навчання зараховуємо комп’ютер з доступом до 
мережі Інтернет, принтер, мультимедійний 
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проектор тощо. Вибір технічних засобів 
навчання визначається викладачем відповідно до 
завдань проекту і очікуваного результату і може 
коригуватися учасниками проекту. 

У контексті підготовки майбутніх фахівців з 
пожежної безпеки, ефективність застосування 
означеної технології залежить від умінь 
викладача розробляти навчальні проекти та 
організувати роботу щодо їх реалізації. 

Отже, другою педагогічною умовою 
застосування технології проектного навчання у 
підготовці майбутніх фахівців з пожежної 
безпеки вважаємо підготовку викладачів до 
застосування технології проектного навчання.  

Однак, маємо відмінити, що зазначене не є 
достатніми чинниками для успішного 
застосування технології проектного навчання без 
спеціальної організації навчально-пізнавальної 
діяльності майбутніх фахівців з пожежної 
безпеки у процесі роботи над реалізацією 
навчального проекту. 

Така організація передбачає внесення змін 
до традиційної організації навчальних занять 
(лекцій, семінарів тощо), самостійної та 
позааудиторної роботи майбутніх фахівців з 
пожежної безпеки, структури навчальних 
дисциплін тощо з урахуванням специфіки 
технології проектного навчання.  

Вважаємо обов’язковим забезпечення 
суб’єктів навчання навчально-методичними 
рекомендаціями щодо процедури виконання 
навчального проекту. Рекомендації повинні 
детально окреслювати кожен етап роботи над 
реалізацією навчального проекту із зазначенням 
кількості годин на його виконання (аудиторних і 
позааудиторних), очікуваного результату 
окремого етапу, структурних елементів 
навчальних занять з їх змістовим наповненням 
та критеріями оцінювання, поясненням 
технології виконання проекту, його підготовки, 
презентації тощо. 

Так, технологія виконання проекту 
становить чітку послідовність дій, 
представлених на рис. 1. 

 

Виявлення проблеми навчального проекту → 
визначення цілей і завдань навчального 
проекту → планування результату 
навчального проекту →організація роботи 
над реалізацією навчального проекту → 
вирішення завдання навчального проекту → 
презентація навчального проекту → аналіз 
виконаної роботи → оцінювання, само 
оцінювання, взаємооцінювання → рефлексія 

 

Рис. 1. Технологія виконання навчального 
проекту 

 
Компетентнісний підхід до навчання 

передбачає наявність адекватних критеріїв 

оцінювання як навчального матеріалу і способів 
його засвоєння, так і набутих знань, умінь, 
навичок, а також спеціальних якостей, 
необхідних майбутньому фахівцю з пожежної 
безпеки для ефективного виконання 
професійних завдань. У процесі оцінювання 
роботи над реалізацією навчального проекту 
необхідно брати до уваги три компоненти: 
мотиваціно-ціннісний, когнітивний і операційно-
діяльнісний. 

На кожному етапі роботи над реалізацією 
навчального проекту (підготовчий, 
тренувальний, формувальний і контрольно-
оцінювальний) необхідно здійснювати 
оцінювання роботи майбутніх фахівців з 
пожежної безпеки відповідно до ключових 
аспектів майбутньої професійної діяльності, а 
також сформованих умінь і навичок. 

Висновок. Таким чином, ґрунтуючись на 
знаннях про сутність поняття "педагогічні 
умови", аналізі наукових джерел, 
спостереженнях та емпіричних даних, вважаємо, 
що ефективність застосування технології 
проектного навчання у підготовці майбутніх 
фахівців з пожежної безпеки можлива за таких 
педагогічних умов: 

1. Усвідомлення майбутніми фахівцями з 
пожежної безпеки необхідності виконання 
навчальних проектів. 

2. Підготовка викладачів до застосування 
технології проектного навчання. 

3. Спеціальна організація навчально-
пізнавальної діяльності майбутніх фахівців з 
пожежної безпеки. 

Надалі вважаємо необхідним 
експериментально підтвердити доцільність 
запропонованих педагогічних умов застосування 
технології проектного навчання у підготовці 
майбутніх фахівців з пожежної безпеки. 
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Сергій КУЛІШ (Харків) 
Актуальність і постановка проблеми. В 

умовах глобалізації і побудови 
постіндустріального суспільства проблеми 
освіти та науки стають пріоритетними в усьому 
світі, бо вони визначають майбутнє кожної 
країни. Вирішуючи ці проблеми суспільство 
ставить вимоги перед ВНЗ щодо ефективного та 
високоякісного надання освітніх послуг. Одним 
із важливих елементів  навчально-педагогічної 
освіти університетів є форма контролю знань 
студентів. Тому, звертаючись до історії 
університетів минулого в Російській імперії, які 
весь час шукали оптимальні форми контролю, як 
у галузі викладання предметів так і контролю за 
якістю знань студентів. 

Мета статті – проаналізувати діяльність 
професорсько-викладацького корпусу, 
адміністрації Харківського університету в 
пошуках технології потрібного контролю за 
якістю знань студентів в ХІХ – початку ХХ ст. як 
у галузі методики викладання предметів так і 
форми контролю рівня знань студентів. 

При проведенні реформування навчально-
педагогічної системи університетів весь час 
тривав пошук оптимальних форм контролю 
рівня засвоєння студентами лекційних та 
практичних занять. При організаційно-
методичному оформленні системи  випробувань 
найбільш складною проблемою виявився пошук 
потрібного співвідношення між інтенсивністю 
лекційно-практичних курсів, які повинні були 
відвідувати студенти і намаганням останніх 
ігнорувати їх, готуючись до чергових іспитів. 
Саме тому протягом майже століття технологія 
випробувань постійно змінювалася, 

еволюціонувала як чисто організаційно, так і 
змістовно. 

На початку ХІХ ст. Статут 1804 р. 
передбачав контроль знань тільки для 
казеннокоштних студентів. Згідно з пунктом 
118, для них «при закінченні курсів щороку 
буває випробування в загальних Зібраннях, і 
відзначені добропорядністю та успіхами 
бувають нагороджені медалями, які Радою в 
міру успіхів  будуть призначені». Крім медалей, 
кращим студентам могли видати 250 руб., а за 
вирішення математичної задачі теж 
нагороджували аналогічною сумою. Перехідні 
щорічні курсові іспити проводилися і на 
«підготовчому» відділенні (на ньому в 1806 р. 
навчалося 11 осіб). Наприклад, на 
випробуваннях із психології в ад’юнкта 
Й. М. Ланга п’ять слухачів одержали відмінні 
оцінки, а четверо «четвірки». Враховуючи, що 
він не володів російською мовою, а слухачі не 
могли добре знати латинську чи німецьку, 
лібералізм викладача безперечний. Спершу 
курсові випробування  для студентів проводили 
в травні, а з 1812 р. – у червні – на 
факультетських або «приватних зібраннях». На 
остаточному (випускному) іспиті опитування 
проводилось з усіх предметів, що вивчалися 
протягом трьох (на медичному – чотирьох) 
років. Програми екзаменів складалися 
латинською, німецькою й російською мовами, 
студент повинен був відповідати  тією мовою, 
якою володів професор. Із кожного предмету 
студенти жеребкуванням брали по три білети, 
причому  Вчена рада 7 січня 1807 р. фактично 
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санкціонувала відповіді латиною, назвавши її 
«загальновідомою мовою».  

Передбачалися усні й письмові відповіді. До 
14 травня 1819 р. студенти могли одержати такі 
оцінки: а (notam eminentiae) – найвища оцінка, в 
(bene) – добре; с (sufficienter) – достатньо, d 
(nullam dederit responsionem) – відсутність будь-
яких знань. Якщо іспит закінчувався  невдачею, 
студент залишався на другий рік [1, с. 116; 2, 
с. 21]. 

Після завершення іспитів 30 червня 
студенти виступали з промовами, читали власні 
вірші присутнім. Як правило, їхні праці носили 
філософсько-моралізуючий характер. 
Наприклад, 30 червня 1817 р. О. Склабовський 
підготував промову «Об испорченности 
природы человека и о помощи, какую доставляет 
нам истинная философия к поправлению оной», 
М. Бєлозерський «О любви к Отечеству», 
Є. Бразоль – «Воспоминание о Родине» 
Д. Сафонов – «О истинном щастии» тощо [3].  

У 1818 р. Рада Харківського університету у 
зв’язку з низьким рівнем знань студентів із 
загальноосвітніх дисциплін вирішила: протягом 
двох років вступники повинні їх вивчати на 
підготовчому відділенні. Потім у них приймуть 
іспити і зарахують на ІІІ курс університету 
слухати лекції зі спеціальних предметів. Однак 
Міністерство цю ідею не схвалило, заявивши, 
що загальноосвітні дисципліни повинні 
вивчатися  в середніх навчальних закладах [4, 
с.110]. 

Від 1819 р. щорічні випробування стали 
обов’язковими для всіх студентів. Вони 
проходили водночас з остаточними іспитами. 
Викладачі були зобов’язані надати конкретні  
зауваження  щодо старанності та здібностей 
студентів, їхньої поведінки за період навчання. 
Усі ці показники мали бути в списках, які 
подавались ректорові й деканові відповідного 
відділення. У 1821 р. Вчена рада за згодою влади 
домоглася скасування курсових та перевідних 
випробувань, які, на думку професури, надто 
перешкоджали навчальному процесу. Тому до 
березня 1826 р. курсові іспити у Харківському  
університеті не проводилися. У той же час у 
Дерптському університеті обов’язкових 
випробувань взагалі не існувало. Упродовж 
навчального року там визначали 4 терміни (по 
14 днів кожен), коли студент міг подати деканові 
заяву про бажання скласти випробування – в 
період від січня до грудня. Навчальний курс 
розподілявся на три частини, причому перші дві 
складали його половину; тільки студенти 
медичного факультету складали обидві частини 
одним іспитом через 2 чи 2,5 роки. Студенти 
інших факультетів складали всі частини одна за 
одною через рік. Таким чином, студенти 
Дерптського університету могли підлягати 

остаточним іспитам, витримати випробування на 
посаду вчителя або взагалі не складати 
екзаменів. Не заборонялось витримувати іспити 
навіть через два роки після закінчення 
університету.  

У 1824 р. студенти-математики 
Харківського університету після закінчення І та 
ІІ курсу складали математику. Студенти етико-
політичного відділення перевірялися з права 
природного, римського, кримінального, 
російського, політичної економії, дипломатії. 
Слухачі словесного відділення складали 
випробування з красномовства, поезії, естетики, 
історії російської словесності, грецької мови та 
словесності, латинської мови і словесності, 
археології, філології, загальної історії, загальної 
статистики, російської статистики, російської 
історії, французької мови, німецької мови та 
історії німецької словесності, польської мови. Ті, 
хто відвідув заняття з живопису, музики й 
танців, перевірялися і з цих мистецтв. 
Предметами для випробувань на медичному 
факультеті були: анатомія, фізіологія, патологія, 
терапія, судова медицина і медична поліція, 
фармакологія та фармація, хірургія [5, с. 110–
111]. 

Курсові іспити необхідно було проводити 
після першого, другого й третього курсів, а 
медикам – і на четвертому, закінчуючи їх 10 
червня. Знання перевірялися з усіх предметів, 
що вивчалися на даному курсі, а на остаточних 
випробуваннях – з головних предметів за всі 
роки навчання. Білети можна було брати тричі, 
якщо на перші два студент не міг відповісти. 
Оцінювання проводилось за п’ятибальною 
шкалою. Якщо з половини предметів студент 
одержував «двійку» або з двох дисциплін 
«одиницю» чи з одного предмету «нуль», він мав 
право на повторне випробування – не пізніше 
серпня. Допускалося не більше двох років 
перебування на одному курсі. Пізніше, з 30 
вересня 1845 р. у разі невдалого складання 
випробувань студент міг стати лише 
вільнослухачем [6, с. 114–115]. 

У 1853 р. Вчена рада прийняла нові правила 
проведення курсових випробувань з розподілом 
предметів на головні й допоміжні. На підготовку 
до кожного давалося від трьох до шести днів. Як 
правило, студенти готувалися за своїми 
конспектами і користувалися посібниками лише 
тоді, коли лекції читалися невдало й 
безсистемно. Якщо іспити складали з тих 
допоміжних предметів, викладання котрих 
завершилося, присутніми були декан і члени 
Ради факультету. В інших випадках екзамени 
приймав викладач, який вів той чи інший 
предмет. Іспит з іноземної мови студенти могли 
складати за своїм бажанням на будь-якому курсі. 
Якщо студент вимушений був брати три білети, 
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то загальну оцінку визначали, враховуючи всі 
відповіді на них. На обдумування відповідей 
давалося всього кілька хвилин. Навіть якщо 
студент одержував три й більше незадовільних 
оцінки, рішення про відрахування виконувалося 
рідко, особливо коли йшлося про 
старшокурсників. Скажімо, 22 червня 1854 р. 
трьом студентам – медикам ІІІ й ІV курсу, котрі 
по трьох предметах одержали незадовільні  
оцінки, ректорат Харківського університету 
просив Міністерство дозволити їх перескласти. 
Раніше 53 студентам, які не з’явилися з різних 
причин на чергові випробування, дозволено їх 
складати після канікул. [7, а. 13, 15, 21–22]. 

В грудні 1859 р. О. П. Рославський-
Петровський звернувся до Вченої ради з 
пропозицією скасування курсових випробувань. 
Він вважав, що вони паралізовували свободу 
занять студентів, примушували їх з квітня чи 
навіть раніше пропускати лекції. Потім 
відновити прогаяні години було надто важко. 
Майбутні іспити заважали й викладачам, бо 
вони неминуче починали рахуватися не з 
необхідністю витримати принцип науковості, 
хронологічної послідовності, а з наміром 
викласти найбільше матеріалу, потрібного для 
відповіді на екзаменах. З точки зору 
О. П. Рославського-Петровського, доціль-ним 
було б залишити остаточні іспити, навіть і 
частинами [8]. 

У 1861 р., враховуючи думку університетів, 
Міністерство народної освіти скасувало курсові 
іспити після І й ІІІ курсів, залишивши їх тільки 
після  ІІ курсу (для медиків – після ІІІ–го).  Вони 
одержали назву напівкурсових. Для осіб, що 
претендували на стипендію, щорічні курсові 
екзамени залишилися. Усі іспити 
рекомендувалося проводити в стислі строки. 
Статут 1863 р. дозволяв університетам 
визначати форми іспитів відповідно до місцевих 
умов і педагогічної доцільності. У 
Московському, Варшавському, Казанському, 
Новоросійському університетах випробування 
проводилися на всіх курсах, по всіх предметах. 
У Харківському університеті їхній перелік 
окреслювали факультети, причому, як правило, з 
головних предметів. Із тих, що не виносилися на 
іспит, викладачі оцінювали успіхи студентів за 
результатами практичних занять [9, с. 162–164]. 

Уже в травні 1862 р. результати курсових 
іспитів у Харківському університеті (після ІІ 
курсу) виявилися досить тривожними: надто 
багато було низьких оцінок. У вересні 1863 р. на 
засіданні Вченої ради заслухали рішення 
юридичного факультету, в якому 
стверджувалося: скасування курсових 
випробувань привело до зменшення рівня знань 
студентів. На поточні перевірки знань багато 
студентів не з’являлися, частина до канікул їх 
взагалі не закінчувала. Професори з інших 

факультетів згодилися з думкою юридичного 
факультету щодо необхідності відновлення 
курсових іспитів, але з умовою, що для студентів 
І-ІІ курсів дозволять перескладання 
незадовільних оцінок. Водночас професори 
Є. І. фон Бейєр і О. В. Чернай зауважили: 
курсові екзамени були формальністю, тобто 
студенти займалися не наукою, а лише 
підготовкою до іспитів, втрачали самостійність 
мислення. Проф. П. Лавровський указав на 
занадто велику кількість предметів у повному 
обсязі, що виносились на випускні 
випробування. При поверненні курсових іспитів 
не було гарантії, що складнощів стане менше. 
Він пропонував виносити на остаточний екзамен 
лише ті дисципліни, які викладалися до 
закінчення курсу. П. Лавровського підтримав 
медичний факультет. 

У 1864 р. курсові іспити були введені знову, 
хоча в Київському університеті до 1872 р. 
залишалися тільки напівкурсові на ІІ курсі. 
Потім на юридичному факультеті їх відновили 
на І й ІІІ курсах, а з кінця 70-х років – на інших 
факультетах університету імені Св. Володимира. 
Таким чином, у 60-х р.р. контроль знань 
студентів проводився в таких формах: постійне 
спостереження викладачів під час практичних 
занять, щорічні і напіврічні (напівкурсові) 
практичні випробування, щорічні і напіврічні 
теоретичні іспити. Практичні екзамени 
передбачали: усний виклад за вказаним 
викладачем посібником, письмово: пояснення 
джерел, написання творів, а також бесіди, 
експерименти, досліди. Якщо студент пропускав 
заняття протягом трьох місяців, до випробувань 
його не допускали. Проф. О. І. Палюмбецькому 
вдалося вмовити Вчену раду прийняти таке 
рішення: студент відповідав лише на три білети, 
тому задавати йому додаткові питання 
заборонялося. Якщо відповідь на всі три білети 
була незадовільною, студент міг взяти ще один 
білет. Щоб одержати ступінь «дійсного 
студента», досить було мати в середньому 
оцінку «3» [10, с. 41–44]. 

Сучасники зауважували, що до кінця 60-х 
рр. курсові й остаточні іспити в Харківському 
університеті не були надто суворими. На одного 
студента випадало не більше 6–7 хвилин 
відповіді, тому частина студентів ризикувала не 
вчити всі питання програми [11, с. 57]. 

На жаль, Міністерство не затвердило досить  
раціональну пропозицію Вченої ради 
Харківського університету, яка передбачала 
зарахування всіх оцінок курсових випробувань 
при екзамені на кандидата або дійсного 
студента, якщо викладання даних предметів 
закінчувалося протягом І–ІІІ курсів. На 
остаточний іспит можна було винести курсові 
предмети, в разі, коли студент бажав одержати 
більш високий бал або при прийнятті нових 
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програм з раніше складених дисциплін. Між тим 
у Московському університеті їх зараховували 
саме на остаточних випробуваннях, тому 
керівництво юридичного факультету на початку 
1864 р. знову запропонувало такий варіант. 
Історико-філологічний факультет вважав, що 
залік курсових балів можна дозволити хоча б з 
частини предметів, а фізико-математичний 
гадав, що ситуацію не треба змінювати. Свою 
логіку мав медичний факультет, на котрому 
існувала найбільша кількість предметів. Між 
тим термін навчання фактично тривав не 5, а 4,5 
роки, адже в квітні-травні вже починалися 
практичні і теоретичні екзамени. Тому медики 
відстоювали проведення теоретичних 
випробувань з 1 вересня до 15 жовтня, а 
практичних – з 15 жовтня по 1 грудня (за 
прикладом медико-хірургічної академії) [12, 
с. 67–79]. 

До 1863 р. на медичному факультеті 
складали курсові іспити, на початку ІІІ курсу – 
напівлікарські, в кінці V курсу – остаточні. Крім 
того, існували перехідні контрольні 
випробування, напівлікарський іспит у кінці      
ІІ курсу,  лікарський екзамен на V курсі після 
канікул. Лише в 1872 р. були відмінені 
напіврічні репетиції для стипендіатів, 
напівлікарські іспити при переході на ІІІ курс, 
але замість них введено контроль з анатомії в 
кінці І курсу. 

Щоб змусити студентів активніше 
відвідувати й працювати на лекціях, на початку 
60-х рр., наприкінці грудня 1879 р., 15 червня 
1894 р. влада забороняла літографувати 
професорські лекції, але студенти все рівно це 
робили, особливо на медичному факультеті. 

15 березня 1872 р. навіть Рада міністрів 
Росії підкреслила значущість практичних занять: 
якщо студент їх не відвідував, крім усного 
іспиту, піддавався «особливим практичним 
випробуванням».  

Ще з жовтня 1871 р. на історико-
філологічному  факультеті були підготовлені 
«Правила о курсовых и окончательных  
экзаменах», які передбачали, що на IV курсі не 
повторювалися ті випробування, що мали місце 
в попередніх курсах. При переході на ІІІ курс 
оцінки з загальноосвітніх предметів 
враховувалися як остаточні [13, с. 123–124]. 

1876 р. студентам природничого профілю 
дозволили замінювати курсові іспити 
практичними заняттями. Після прийняття 
Статуту 1884 р. вийшли правила заліку півріч 
для студентів університетів, які замінили 
курсові. Вони проводилися після другого, 
четвертого і шостого півріч, а в непарних 
півріччях ввели перевірочні бесіди, в яких 
студенти доводили свою старанність. Вивчити 
грецьких та римських авторів (у філологів вони 

стали основними) і скласти по них звіт 
викладачеві, підготувати письмові роботи. За 
півріччя треба було вивчити одну книгу або 
трагедію, обширний діалог чи комедію, велику 
промову, два невеликих діалоги, дві невеликих 
промови видатних греків і римлян стародавніх 
часів. Студент фізико-математичного 
факультету повинен був щотижнево відвідувати 
як мінімум 15 год. протягом півріччя, брати 
участь у практичних вправах не менше ніж по 
двох курсах. Майбутній спеціаліст природничих 
наук був зобов’язаний прослухати 16 лекцій на 
тиждень і також бути присутнім на практичних 
заняттях хоча б із двох предметах. На 
медичному факультеті курсові випробування 
залишилися. Заліки вважалися доказом 
старанності студента у вивченні навчальних 
предметів, а перевірочні бесіди – дидактичним 
засобом, коли викладач поповнював, 
розтлумачував матеріал, неправильно чи 
недостатньо засвоєний. Якщо виникали сумніви 
щодо старанності студента, перевірялися його 
конспекти. Він повинен був довести, що писав їх 
особисто. Крім того, з’ясовувався рівень його 
участі в семінарах, практичних заняттях, 
перевірялася якість домашніх робіт. Остаточні 
іспити з вересня 1887 р. приймали державні 
комісії, про введення яких йшлося ще в 1809 р. 
[14, с. 5–13]. 

При обговоренні положень Статуту 1884 р. 
проф. В. Я. Данилевський 24 вересня 1888 р. 
вважав за необхідне висловити окрему думку 
щодо заліків півріч на медичному факультеті. 
Доцільно було б, заявив він,  проводити їх лише 
за темами практичних занять, але з правом 
задавати питання студентам з суміжних наук. 
Крім того, перед остаточними випробуваннями 
необхідно організовувати курси з метою 
повторення змісту того чи іншого предмету або 
його найбільш важливих чи важких розділів. Їх 
могли б проводити і приват- доценти, адже 
курси не були лекціями, а скоріше 
педагогічними нарадами [15, а. 1–1зв.]. 

Державні екзаменаційні  комісії перевіряли 
знання студентів з головних дисциплін. На 
юридичному факультеті ними вважалися: 
римське право, цивільне й торгове право та 
цивільний і торговий процес, кримінальне право 
і кримінальний процес, історія російського права 
і церковне право, державне, міжнародне, 
поліцейське право, політична економія, 
фінансове право і статистика, енциклопедія 
правознавства та історія філософії права. 
Наприкінці 90-х років цей перелік дещо 
зменшився. Членам комісії, яку призначав 
міністр, кожний студент подавав твір з 
римського, цивільного або кримінального права 
чи з історії російського права. Можна було 
також пред’явити роботу, за яку студент 
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одержав раніше золоту чи срібну медаль або 
почесний відгук чи премію. Якщо комісія 
встановлювала, що твір укладено не автором, 
випробування не проводилися. Потім протягом 5 
годин студенти за групами письмово відповідали 
на питання білета (за півгодини дозволялося 
взяти другий білет), після чого  їх екзаменували 
усно. При цьому дозволялося задавати додаткові 
питання. У разі отримання однієї «двійки» 
студент міг одержати диплом ІІ ступеня, якщо з 
двох предметів мав «дуже задовільно». 
Перескладання на диплом І ступеня дозволялося 
[16, с. 3–11]. 

Для студентів історико-філологічного 
факультету протягом 4 днів проводилися за 
групами письмові випробування. Вони 
передбачали переклади з російської мови 
грецькою й латинською, тлумачення 
латинського тексту (для «слабких» студентів – 
російською мовою). В останній день писали твір 
з класичної філології або грецької чи римської 
історії, або історії стародавнього класичного 
мистецтва, дозволялося вибирати й теми з 
діалогів Платона, трактатів Аристотеля. 
Перескладання іспитів не дозволялося [17, с. 4–
5, 35]. 

До літа 1889 р. досвід заліків та державних 
випробувальних комісій показав їхню 
нездатність покращити рівень знань студентів і 
низьку педагогічну цінність контролю. 
Починаючи з середини 80-х рр., студентів 
найбільше турбували іспити, і на лекції вони 
ходили не для поповнення знань, а щоб 
дізнатись, які саме питання будуть на 
випробуваннях. Піврічні заліки стали 
формальністю, адже викладачі опитували 
кількох студентів, а ставили оцінку про належну 
старанність усім присутнім на бесідах. Що 
стосувалося випробувальних комісій, то з 
1891 р. вони діяли лише в травні (до цього 
працювали й восени). Тільки на юридичному 
факультеті комісії діяли двічі на рік через значну 
кількість студентів. Однак вони видавали багато 
дипломів І ступеня особам зі слабкими 
знаннями. В серпні 1889 р. напівкурсові іспити 
було відновлено. Частину предметів складали 
після І курсу, другу після ІІ курсу, причому 
одержані оцінки зараховувалися потім 
державними комісіями. Спершу це рішення 
вважалося тимчасовим, але швидко 
перетворилося на постійне, а в 90-х роках 
напівкурсові екзамени проводилися наприкінці 
другого й четвертого півріч (семестрів), а на 
юридичному факультеті – і в шостому семестрі. 
Після цього перевірочні, змагальні на стипендії 
випробування втратили будь-який сенс [18, 
с. 121–124; 19, с. 622]. 

Таким чином, до початку ХХ ст. існували 
напівкурсові випробування наприкінці І та ІІ 
курсів для студентів трьох факультетів, а з ІІІ на 

ІV курс переходили без іспитів: існувала 
перевірка знань письмовою роботою. Але через 
завантаженість державних комісій частині 
студентів доводилося чекати екзамену протягом 
року. До того ж одноманітні програми 
знеособили викладання, накопичення матеріалу 
на випускних іспитах стало лише пробою 
пам’яті. Відділення випробувань від поточного 
викладання посилило відносність, 
неадекватність екзаменаційних оцінок знань та 
вмінь студентів, зменшило значення реальної 
щоденної підготовки. Наголос на винятковій 
важливості державних комісій примушував 
студентів старшого курсу зосереджуватися лише 
на підготовці до випробувань, занедбавши 
навчання [20, с. 555]. 

Під час роботи в Харківському  університеті 
комісії з питань улаштування університетів 
прихильники свободи відвідування лекцій 
звернулися й до проблеми випробувань. Вони 
стверджували, що іспити – не  педагогічний 
захід, а лише контроль знань, який мало що 
давав. Тому необхідно формувати систему 
предметних випробувань, ліквідувати мінімальні 
й максимальні строки перебування студентів в 
університеті [21, с. 10–11]. У проекті нового 
Статуту 1905 р. було закладено, по-перше, право 
університетів складати один або кілька 
навчальних планів, а студенти могли з них 
вибирати оптимальний. Згідно з проектом, на 
медичному  факультеті можна було навчатися 5–
8 років, на інших – 4–7 років [22, с. 44–45]. 

Наміри щодо введення предметної системи 
обговорювалися в Харківському університеті з 
вересня 1900 р., дебати проходили й в інших 
університетах. Із 13 червня 1906 р. почалося її 
введення до навчальної системи. Вона 
передбачала, що студенти самостійно вибирали 
термін складання іспиту з предмету, викладання 
котрого закінчилось. Предметний навчальний 
план складався з низки планів для окремих груп 
предметів, у центрі якого був один з головних 
предметів системи наук, пов’язаний із 
суміжними дисциплінами. Звичайно, для 
предметного навчального плану потрібно мати 
значну кількість викладачів. Навіть у 
Московському університеті в 1906/07 навч. році 
не вдалося організувати паралельні групи з 30-50 
студентів з п’яти напрямів (з 11–ти). Крім того, 
знову з’явилася категорія «вічних студентів», які 
вчилися в Харківському університеті та інших 
по 10–12 років [23, с. 5–11, 21]. Тому довелося з 
листопада 1915 р. перенести ряд предметів, що 
складали в державних екзаменаційних комісіях, 
до напівкурсових іспитів. Студенти-медики до 
листопада 1915 р. складали випробування на 
ступінь лікаря в державних комісіях з 23 
предметів. Серед них були й ті, що раніше 
входили до напівкурсових іспитів. Тому 
вирішили відмінити складання 5 предметів, 
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залишивши практику в семи клініках [24, с. 13–
14; 25, с. 16–17]. 

Розроблений проект нового 
університетського Статуту в 1916 р. містив 
положення про скасування державних іспитів, 
скорочення терміну навчання. Цього ж року 
почався експеримент, який передбачав 
ліквідацію випускних іспитів, але завершений не 
був. 
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МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОГО 
СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Віталій КРАВЦОВ (Кіровоград) 
Реалізація основних завдань професійно-

педагогічної діяльності, окреслених у 
Національній концепції розвитку неперервної 
педагогічної освіти України та інших 
нормативних документах, вимагає від учителя 
бути здатним на високому рівні організовувати 
навчально-виховний процес, вести наукові 
дослідження, вільно володіти методологією 
педагогіки, опановувати новими технологіями та 
інформаційними системами, узагальнювати 

передовий педагогічний і методичний досвід, 
критично оцінювати результати власної роботи, 
творчо працювати у напрямку професійного 
самовдосконалення. Як свідчить аналіз сучасної 
наукової літератури, відповідність сукупності 
означених вимог може бути забезпечена за 
умови сформованості у майбутнього вчителя 
розвинутої методологічної культури, що робить 
актуальним дослідження теоретичних засад та 
практики її формування.  
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Слід відзначити, що теоретичні засади 
формування методологічної культури 
майбутнього вчителя обґрунтовані у працях 
відомих науковців: С. Гончаренка, 
В. Загвязінського, В.Краєвського, 
М. Нікандрова, А. Піскунова, Г. Щедровицького 
та ін. 

Узагальнення результатів наукових пошуків 
останнього десятиріччя, висвітлених у науково-
педагогічній літературі, та даних власних 
пілотажних досліджень, проведених зі 
студентами Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка і вчителями-практиками шкіл 
Кіровоградщини, дозволяють стверджувати, що 
методологічна культура є одним із 
системотвірних компонентів у структурі 
професіоналізму вчителя, особистісним 
новоутворенням, що включає сукупність 
професійно важливих знань теоретичного і 
практичного характеру, його педагогічну 
філософію, якості і характеристики, що 
уможливлюють творчий характер професійної 
діяльності, здатність до наукового аналізу 
педагогічного процесу та самоаналізу власної 
діяльності, спрямовують процес професійного 
самовдосконалення, становлення активної 
професійної позиції. Таким чином, необхідною 
умовою успішності професійної діяльності 
сучасного вчителя є сформованість у нього 
методологічної культури вже на початку 
професійної діяльності, тобто в умовах 
професійної підготовки, що зумовлює 
актуальність дослідження як сутності і змісту 
даного утворення, так і педагогічних умов його 
формування у майбутніх вчителів. 

Методологи педагогіки (Є.Бондаревська, 
Д.Валєєв, П.Кабанов, В.Краєвський, О.Ходусов 
та ін.) методологічну культуру розглядають як 
важливу складову професійної культури 
вчителя, що з одного боку характеризує його 
професіоналізм, рівень професійного розвитку, з 
іншого – є інтегративним утворенням у 
професійній структурі особистості педагога, що 
спрямовує його особистісний і культурний 
розвиток у сфері професії, виявляється у 
здатності до рефлексії педагогічного процесу та 
власної професійної діяльності, ґрунтується на 
знанні педагогічної методології. 

Педагогічна методологія досліджується в 
роботах філософів В.Дмитрієнко, Г.Петрової, 
М.Розова, Г.Щедровицького; педагогів 
В.Гершунського, С.Гончаренка, В.Загвязін-
ського, В.Краєвського, В.Полонського, 
І.Лернера, М.Скаткіна, В.Сластьоніна і інших. 
Основна увага ними приділяється методології 
конкретних педагогічних досліджень, загальній 
схемі педагогічних досліджень, методиці 
застосування в педагогіці загальнонаукових 
підходів: структурного, діяльнісного, 

системного, кібернетичного та інших 
методологічних підходів до професійної 
підготовки майбутніх учителів. Крім того, 
незважаючи на суттєвий внесок науковців в 
розробку проблем педагогічного світогляду 
(К. Дмитрієва, Т. Железнова, А. Жохов, 
М. Колесніков, Л. Реутова, С. Рибін, Л. Фатєєва, 
М. Фроловська), аспект формування 
професійного світогляду майбутнього вчителя 
до сьогодні є малодослідженим. 

Тому мета цієї статті – визначити сутнісні 
характеристики та узагальнити теоретичні 
підходи до інтерпретації змісту методологічної 
культури майбутнього учителя як 
характеристики його професійного світогляду. 

У своєму дослідженні методологічну 
культуру майбутнього вчителя ми розглядаємо 
як цілісне багаторівневе і багатокомпонентне 
утворення у структурі його особистості, що 
містить педагогічну філософію (переконання), 
знання педагогічної методології, володіння 
методами і методологією наукового пізнання, 
розумову діяльність в режимі методологічної 
рефлексії, розвинуті здібності критичного 
аналізу педагогічної дійсності, систему 
інтеріоризованих педагогічних та 
загальнолюдських цінностей, котрі визначають 
професійну свідомість і детерміновані 
властивостями інтегральної індивідуальності. 

Педагогічні аспекти вивчення 
методологічної культури вчителя, на наш 
погляд, найбільш ґрунтовно висвітлені в роботах 
Є.Бондаревської, Г.Валєєва, В.Краєвського, 
А.Кусжанової, В.Сластеніна та ін. На противагу 
традиційному уявленню про методологічну 
культуру, яка пов’язувалася виключно з 
науковою діяльністю, вони стверджують, що ця 
культура необхідна в практичній діяльності. Її 
особливість полягає в спрямованості на 
перетворення конкретної ситуації, тоді як 
теоретична діяльність виявляє специфіку цього 
перетворення на основі тих або інших 
закономірностей.  

Зокрема В.Краєвський до змісту 
методологічної культури відносить знання, 
досвід творчої діяльності, досвід емоційно-
ціннісного ставлення. Він вважає, що, педагог, 
який володіє методологічною культурою, 
повинен знати методологію педагогіки й уміти 
застосовувати її у процесі розв’язання 
педагогічних ситуацій. Складовими 
методологічної культури при цьому 
визначаються: методологічні знання 
філософського, загальнонаукового, конкретно-
наукового й технологічного рівнів; здатність до 
проектування й організації навчально-виховного 
процесу: усвідомлення, формулювання й творче 
вирішення педагогічних задач, методична 
рефлексія [6]. 
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Є.Бондаревська під методологічною 
культурою вчителя розуміє особливу форму 
діяльності педагогічної свідомості, побудови 
самим педагогом методології особистісно-
професійного саморозвитку [1, с. 112]. Вона 
наголошує, що особливістю методологічної 
культури є здатність вчителя до суб’єктивного 
розуміння педагогічного процесу, вміння вести 
методологічний пошук тобто оволодіння ним 
діяльністю з визначення сенсу, основ, ідей 
педагогічних явищ як особистісно значущих у 
контексті професійного саморозвитку та 
здійснення педагогічної діяльності.  

Дотримуючись загально філософської точки 
зору на сутність світогляду як базової категорії 
під професійним світоглядом майбутнього 
вчителя ми розуміємо особистісне 
новоутворення у вигляді системи поглядів, 
переконань, орієнтацій та ідеалів, заснованих на 
загально філософських, методологічних, 
психолого-педагогічних, спеціальних знаннях, 
які визначають гуманістичну спрямованість його 
педагогічної діяльності і знаходять свій вияв у 
особистісній позиції щодо мети, змісту і 
способів професійно-педагогічної діяльності. 

Теоретико-методологічною основою 
формування методологічної культури вчителя 
безумовно є положення теорії діяльності, 
розроблені Л.Виготським, Е.Ільєнковим, та ін.. В 
інтерпретації В.Давидова вони мають таке 
визначення: 

- основою психічного розвитку людини є 
якісна зміна соціальної ситуації її життя або 
діяльності; 

- загальними моментами психічного 
розвитку людини слугують її навчання та 
виховання; 

- психічні новоутворення, які виникають 
у людини, похідні від інтеріоризації вихідної 
форми її діяльності; 

- суттєва роль у процесі інтеріоризації 
належить різноманітним знаково-символічним 
системам, які виникають в історії культури; 

- важливе значення в діяльності й 
свідомості людини мають її інтелект та емоції, 
які перебувають у внутрішній єдності [4, с. 133]. 

Враховуючи положення діяльнісного 
підходу, як основоположного у теорії 
професійного становлення особистості, доречно 
розглядати професійну діяльність сутністю 
буття людини (як суб’єкта) у сфері педагогічної 
професії. У цьому контексті, безумовно, процес 
становлення методологічної культури слід 
інтерпретувати як складову процесу формування 
професійної культури вчителя (як утворення, 
що, на нашу думку, найбільш повно 
характеризує інтеріоризацію особистістю 
вчителя системи професійно важливих знань, 
умінь, навичок, установок, традицій, цінностей, 

атрибутів тощо та пов’язаний з цим 
особистісний розвиток) й погодитись із 
методологами педагогіки О.Анісімовим, 
В.Загвязінським, В.Краєвським, В.Полонським, 
котрі пов’язують формування професійної і 
методологічної культури майбутнього вчителя з 
діяльнісно-конструктивним підходом до його 
навчання і розвитку. 

Методологічна культура майбутнього 
вчителя, як певний прояв і складова загальної 
культури, є складним утворенням, 
метасистемою, включає як форми соціального 
безсвідомого (колективні уявлення і символічні 
значення), способи трансляції соціального 
досвіду (традиції, звичаї і ритуали), способи 
соціалізації особистості (цінності, норми, 
правила) так і особливості особистісного 
розвитку. 

Оскільки оснащення вчителя засобами 
саморозвитку пов'язано з адекватним 
теоретичним розумінням організованості його 
самосвідомості, визначеного на основі категорії 
культуростворюючої дії (В. Зінченко, 
В. Кудрявцев, В.Лазарєв та ін.), слід, на нашу 
думку, розглядати професійний розвиток у 
контексті культурно-значеннєвої реальності, 
тобто – як обумовлене взаємодією простору 
педагогічної діяльності і культурного простору. 

Ми враховуємо думку П.Кабанова, що 
методологічна культура – це механізм, який 
зберігає людину в даному смисловому полі. Без 
методологічної культури людина випадає з 
цього смислового поля із-за різних перешкод, 
що виникають в ході її діяльності. Звідси не всі 
методологічні установки потрапляють в розряд 
культурних, а тільки ті, які показали свою 
ефективність у практиці їх застосування, яким 
віддається перевага [5, с.15-17]. 

Враховуючи характер виникаючих у 
процесі праці справжнього професіонала пікових 
(А.Маслоу) та трансцендентних 
(А.Чиксентміхайя) переживань, досягнення 
“акме” – це напруження всіх сил. Таке 
відбувається, коли в модусі життєвих цілей, у 
світоглядно – спрямовуючій функції 
методологічної культури закріплюється вимога 
обов'язкового досягнення поставлених життєвих 
цілей. Відповідно, коли сенсом діяльності стає 
реалізація комплексу життєвих і професійних 
цілей, закріплених у професійній культурі, 
“акме” стимулює накопичення, збільшення 
актуальних можливостей особистості, її творчу 
діяльність, свободу і відповідальність, тобто – 
самореалізацію в професії.  

Цінності можуть проявлятися як значення, 
як мета і як принцип поведінки. В останньому 
випадку ціннісні орієнтації, що досягають 
значення принципу, дозволяють досягти згоди в 
соціальній групі. Цінність як норма дозволяє 
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посилити впорядкованість взаємодії у 
субкультурі чи професійній групі, чітко 
визначити виконання відпрацьованих правил.  

Відтак необхідною умовою формування 
методологічної культури майбутніх учителів є 
врахування принципів педагогічної аксіології та 
акмеології, (С.Анісімов, О.Деркач, 
О.Здравомислов, М.Каган, В.Розанов, 
В.Тугаринов) у процесі їхньої соціалізації та 
професійної підготовки.  

Спробуємо конкретизувати зміст 
методологічної культури як утворення, що 
визначає особливості професійного світогляду 
(що за логікою має містити не тільки 
методологію професійного мислення та 
здатності до науково-педагогічного пізнання і 
діяльності, але й інтегрувати цілісне 
усвідомлення змісту професійної діяльності, 
системи загальнолюдських і професійних 
цінностей та визначати на їхній основі 
професійне самоусвідомлення, життєву мету, 
життєву й професійну позицію, мету 
професійної діяльності, стійку мотивацію до 
професійного самовдосконалення і 
самореалізації).  

З цих позицій до змісту методологічної 
культури педагога слід насамперед віднести 
знання методологічних засад навчання і 
виховання, нетрадиційних підходів для 
відпрацювання стратегії усієї педагогічної 
діяльності, адже принципові положення, що 
визначають загальну організацію, вибір змісту, 
форм і методів навчання, загальної філософії 
організації освітнього процесу, визначаються 
загальною методологією педагогічного процесу. 

Отже, методологічні знання, уміння й 
навички методологічного аналізу педагогічного 
процесу та власної професійної діяльності, 
здатність до організації науково-дослідницьої 
роботи є важливими показниками 
методологічної культури вчителя. 

Загалом треба погодитися з А.Ходусовим 
[7], який розрізняє внутрішньоструктурний та 
зовнішньоструктурний вияви методологічної 
культури, які в сукупності забезпечують цілісне 
уявлення про структуру досліджуваної категорії. 

З погляду  зовнішньоструктурного 
пояснення, методологічна культура вчителя – є 
складовою його професійної культури, видом 
соціальної культури. 

Звертаючись до внутрішньоструктурного 
пояснення методологічної культури вчителя, є 
всі підстави враховувати сучасні концепції 
діяльнісного і особистісного підходів. 
Враховуючи, що свідомість будь-якої людини 
унікальна, так само і свідомість вчителя має свої 
неповторні особливості. Вона вбирає у себе такі 
універсальні показники свідомості індивіда, як 
активність, здатність до рефлексії, до 
самоспостереження тощо, що говорить про 

наявність стійких, інваріантних структур, схем 
свідомості. Проте базовою основою свідомості 
та світогляду вчителя (і в цьому його 
особливість) є образ його педагогічної філософії, 
що організовує свідомість особливим способом. 

Педагогічна діяльність може має 
будуватися на розробленій учителем 
індивідуалізованій моделі рефлексії, 
психологічною базою якої є «Я-концепція». 
Залучений до педагогічної діяльності вчитель 
дістає можливість постійно оцінювати себе на 
кожному етапі діяльності, аналізувати свої 
професійні можливості впливу на дитину, 
здатність за допомогою емпатії проникнути в 
світ його інтересів і захоплень. Педагогічна 
діяльність у режимі індивідуалізованої моделі 
рефлексії систематично спонукає вчителя 
виявляти такі якості, як рефлексія, емпатія, 
емоційність, креативність. 

Таким чином, суть і структура 
методологічної культури можуть бути подані й 
описані як певна емпірична реальність, як образ, 
що безпосередньо постає перед вчителем в його 
«внутрішньому досвіді» і скеровує його 
практичну діяльність. 

Єдність структурних компонентів 
методологічної культури, що охоплюють 
мотиваційну, інтелектуальну, духовно-етичну й 
діяльнісно-практичну сфери особистості 
вчителя, забезпечує новизну мислення і 
педагогічної діяльності, а це сприяє актуалізації 
його професійного досвіду. Як цілісна 
сукупність елементів, методологічна культура 
розвивається за умови, якщо вона стає 
системним новоутворенням особистості вчителя, 
виробляється, «привласнюється» ним у процесі 
діяльності. Динаміка розвитку методологічної 
культури забезпечується суб'єктивними 
змістовно-якісними характеристиками 
потенціалу вчителя. 

Наступною, не менш важливою 
характеристикою методологічної культури 
вчителя є її зміст, поданий у вигляді таких 
критеріїв: усвідомлення ролі методології в 
професійно-особистісному розвитку; ставлення 
до педагогічної діяльності; факт реального 
використання методології у професійній 
діяльності, здатність до методологічної 
рефлексії педагогічного процесу. 

Методологічна культура вчителя також 
характеризується діяльнісно-операційним 
блоком за наступними критеріями: усвідомлення 
системи принципів, способів організації і 
побудови теоретичної та практичної діяльності; 
ставлення до способів діяльності в цілому; факт 
реалізації способів педагогічної діяльності на 
основі останніх досягнень методології, 
психології і педагогіки. 

Проявами методологічної культури, що 
емпірично фіксуються, у вчителів є: уміння 



НАУКОВI ЗАПИСКИ             Серія: Педагогічні науки                      Випуск 125 
 

 

 97 

оперувати категоріями філософської та 
педагогічної методології і основними поняттями, 
що утворюють концептуальну основу 
педагогічної науки;  установка на перетворення 
педагогічної теорії в метод пізнавальної 
діяльності, потребу відтворювати практику 
навчання і виховання в понятійно-
термінологічній системі педагогіки; прагнення 
виявити єдність і спадкоємність психолого-
педагогічного знання в його історичному 
розвитку; критичне відношення до положень, 
аргументації, що містяться в площині буденної 
педагогічної свідомості; рефлексія з приводу 
передумов, процесу й результатів власної 
пізнавальної діяльності, а також руху думки 
інших учасників навчання і виховання; 
розуміння світоглядних, гуманістичних функцій 
педагогіки і психології в суспільстві. 

Отже, не претендуючи на повноту й 
вичерпність висвітлення даної проблеми в межах 
цієї статті, слід констатувати, що методологічна 
культура є важливою характеристикою 
професійного світогляду майбутнього вчителя, 
визначає адекватність сприйняття педагогом 
професійної дійсності, ефективність професійної 
діяльності, здатність до самоаналізу й 
самоактуалізації. Необхідною умовою 
ефективного формування методологічної 
культури майбутнього вчителя є використання 
положень культурологічного, діяльнісного, 
системного, аксіологічного та акмеологічного 
підходів у процесі професійної підготовки 
майбутніх вчителів.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ  
У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ СТЕНЛІ ХОЛЛА 

Тетяна КРАВЦОВА (Кіровоград) 
Останнім часом у педагогічній науці 

відбувається актуалізація дитиноцентрованої 
системи освіти й виховання, спрямованої на 
розвиток та саморозвиток особистості. У такому 
контексті доцільною є увага до вивчення 
історико-педагогічної спадщини, зокрема 
зарубіжних науковців початку ХХ ст., коли 
розвивалися різні течії, напрями та школи 
реформаторської педагогіки. До них відносять і 
педологію, якій дотепер надаються неоднозначні 
характеристики щодо її місця та значення у 
системі наукових знань і її впливу на культурно-
освітні процеси. А відтак дослідження 
багатогранної наукової спадщини засновника 
педології у сучасних умовах є актуальним та 
вимагає високого рівня історико-логічного 
аналізу і найретельнішого врахування 

конкретно-історичного контексту, у якому 
відбувалося її становлення та розвиток.  

Проте з історії відомо, що соціально-
педагогічний аспект відносин “суспільство-
дитина” привертав увагу багатьох педагогів. 
Зокрема в цей час починає розвиватися 
педологія – наука про всебічний комплексному 
вивченні дитини. Своєю появою вона 
зобов'язана таким зарубіжним ученим, як 
С.Холл, Е.Торндайк. Основним завданням 
педології стало комплексне дослідження дітей, 
включаючи вивчення їх здібностей і схильностей 
на різних вікових етапах. Отримані дані потрібні 
були для того, щоб допомогти дитині стати 
особистістю. Так від простого захоплення 
дитиною вона переходила до глибокого його 
вивчення заради його майбутнього. 
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У вітчизнаній історико-педагогічній 
літературі були звернення щодо дослідження 
ідей педології. Так, Н. Дічек проаналізовано 
діяльність лікарсько-педагогічних кабінетів, яка 
була одним із напрямів практичного втілення 
ідей педології в Україні у 20-ті роки ХХ ст. У 
статті О. Петренко висвітлено вплив педології на 
становлення гендерного підходу до виховання й 
освіти дітей та побіжно розглянуто основні ідеї 
педологічної спадщини П.Блонського, Я. Чепіги, 
А. Залкінда, С. Моложавого, О. Залужного, 
І. Соколянського, М. Рубінштейна, Л. Виготсь-
кого та інших вчених.  

Різні аспекти розвитку педології в 
досліджуваний період було висвітлено в 
історико-педагогічних працях Л.Цибулько, 
О. В. Сухомлинської, Л. А. Штефан. Проте у не 
було проведений цілісний аналіз праць одного із 
засновників педології американського педагога 
та психолога Стенлі Холла.  

Тому метою нашої роботи є дослідження 
основних ідей організації навчання та виховання 
дітей,на основі цілісного вивчення дитини у 
педагогічній спадщині С.Холла. 

У контексті досліджуваної проблеми на 
особливу увагу заслуговують філософські та 
педагогічні погляди засновника педології Стенлі 
Холла (1844 – 1924), як. Як ми вже зазначали, 
основні теоретичні висновки ученого 
сформувалися під впливом робіт Ч.Дарвіна, 
Г.Спенсера, Е.Канта. Проте поступово його 
діяльність зосередилась на педагогіці, на основі 
природознавства та психології. З 1881 року 
С.Холл розпочав читати свої лекції з педагогіки 
в Бостоні, і вже тут сформулював основну ідею 
своєї педагогічної концепції: педагогіка повинна 
опиратись на вивчення дитини [9,c. 7]. Він 
писав: „Потрібно пам’ятати, що не діти існують 
для школи, а школа для дітей. Тому вимоги 
шкільних програм і методів навчання повинні 
пристосовуватись до душевного розвитку учнів, 
а не сили учнів до методів і програм”. С.Холл 
вказував: “Якщо школа, справедливо хоче стати 
закладом, який забезпечує життя та професію, то 
вона повинна застосувати адекватні програми та 
методи до природи і потреб окремих дітей” [8, 
c. 58]. 

Учений одним з перших пришов до 
висновку про неможливість вивчати психічний 
розвиток дитини з відривом від фізичного. У 
результаті було запропоновано створити нову 
науку – педологію, яка б давала більш повну 
картину розвитку дитини. За визначенням 
С.Холла, педологія являє собою частково 
психологію, частково антропологію, частково 
медицину та гігієну. Вона користується 
матеріалом багатьох наук для того, щоб 
з’ясувати одне основне питання – природу 
об’єктів виховання, тобто дітей. 

Педологія, за переконанням С.Холла, має 
вирішувати такі проблеми: розмежовувати 
періоди розвитку, щодо духовної та тілесної 
діяльності; зазначити та класифікувати інтереси 
дитини. На основі своїх досліджень С.Холл 
показав, що діти не є маленькими дорослими, які 
мають всі розвинені здатності лише у 
зменшеному масштабі, а є виключно цілком 
відмінними від дорослих створіннями. Він 
вказував, що коли б голова, тіло і члени 
розвивалися у дітей зберігаючи свої первісні 
співвідношення, то вийшли б якісь потвори [2, 
c. 470]. 

На думку С.Холла, ідеальне виховання – це 
таке виховання, коли кожна індивідуальна 
здібність дитини, кожен перехідний момент у її 
настрої уважно вивчається вихователем, коли 
вся увага, всі випадковості використовуються з 
метою більш легкого, більш продуктивного 
досягнення результатів виховання. На основі 
цілісного розуміння про дитячу особистість та 
комплексного її вивчення С.Холлом була 
написана утопічна праця “Ідеальна школа на 
основі вивчення дітей”. У цій праці він 
обґрунтовує практичне значення вивчення дітей, 
та науки про дитину. Учений писав: “Школа, яку 
я описую, ніде не існує, але її методами 
користуються… Школа означає продовження 
дитинства і не меш важливе продовження 
юності…Вона присвячена збереженню здоров’я 
та спадковості: маленької частини цінностей, яка 
дорівнює пудам вченості” [3, c.159 – 160]  

Керівним принципом ідеальної виховної 
системи, на переконання С.Холла, повинна бути 
дитина, яка отримала ідеальне виховання на 
основі вивчення її особливостей та властивостей. 
Така дитина повинна бути фізично спритною й 
діяльною, духовно рухомою, вміти гарно читати 
та писати, володіти різними знаннями відносно 
різних природних явищ, не повинна бути 
занадто вченою, але має бути начитаною, 
повинна вміти читати простий німецький і 
французький текст і розуміти прочитане, має 
засвоїти основи грецької та латинської мов, 
знати декілька десятків ігор, дещо із ремесел, 
має знаходити задоволення покори від тих, кого 
любить і непокори від тих, кого не любить, має 
прагнути ознайомитись з більшістю історичних 
та літературних пам’яток людства, уміти співати 
та малювати [3, c. 173 – 175]. 

Ідеальна школа, на думку вченого, повинна 
відповідати результатам педологічної науки та 
психолого-педагогічних досліджень. Разом з 
тим, в її межах релігія та мораль мають 
здійснювати на вихованців значний вплив, 
повинні визнаватися всі права індивідуальності 
кожної дитини і реалізовуватися прагнення 
продвинути людство вперед до найвищої 
зрілості – надлюдини. Школа має стояти “на 
стражі процесу розвитку, цього найвищого і 
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останнього пробного каміння мистецтва, науки, 
релігії, сім’ї, держави та інших людських 
інститутів” [3, c. 184]. 

Генетичний підхід С.Холл вважав основним 
науковим принципом дослідження дитини, 
оскільки він ґрунтується на самоспостереженні. 
На його думку, генетичне пояснення потрібно 
ставити вище, ніж логічне, правильні ряди 
розвитку допомагають нам простежити певні 
психічні факти та явища аж до найдавніших і 
нижчих форм і визначити напрям розвитку.  

Зауважимо, що наука про дітей, на думку 
С.Холла, є „частиною великої культурної течії, 
яку визначає любов до всього наївного, 
самовільного, а також бажання виявити все 
примітивне та оригінальне в людській природі, 
яким воно виходить з перших джерел” [2, 
c. 460]. Зокрема С.Холл вказував, що є велика 
група фактів, які не залишають після себе 
жодного сліду  й зовсім зникають після того, як 
людина стає зрілою. Так „плавальні й дихальні 
рухи маленьких дітей, їхні фетиші, численні 
явища плачу та стогнання, ляльки, оторопіння і 
жах, наприклад, перед великими зубами, очима 
та хутрами, уявні товариші, форми мови, вирази 
гніву, повзання, деякі форми чисел – всі ці речі 
можна вивчити лише в дитинстві, бо вони як 
якісь рудиментарні органи зникають перед тим, 
як людина стає зрілою” [2, c. 464].  

Як прибічник еволюційної теорії Ч. Дарвіна 
та Е.Геккеля, С.Холл намагався побудувати всю 
систему виховання на основі біогенетичного 
закону, відповідно до якого встановив зв’язок 
між розвитком дитини та історією життя 
людини. На переконання С.Холла,” людина – 
найкраща, досконала квітка природи. 
Розвиваючись, починаючи з дитинства  або 
навіть з зародкового стану, кожен із нас 
повторює в своєму власному індивідуальному 
житті всю історію життя на нашій планеті” [4,c. 
97]. Органічний розвиток дитини в утробний 
період повторює розвиток живих істот на Землі 
від первісної клітини до найбільш складної 
істоти – людини. Органічний розвиток у 
позаутробному періоді повторює всі стадії 
культурно-історичного розвитку раси, 
послідовно проходячи стадії накопичення, 
скотарства, хліборобства та ін. Враховуючи це, 
вчений вважав, що загальна педагогіка може 
стати на наукову основу, якщо ґрунтовно 
вивчить усі стадії розвитку біологічної і 
соціальної природи дитини, щоб на цій основі 
вирішувати педагогічні проблеми [10]. 

Слід зазначити, що рекапітуляційна ідея 
С.Холла поєднувала в педагогіці положення про 
стадіальність індивідуального розвитку з 
вченням про еволюцію Світового Духа та 
дарвінівським еволюціонізмом [1, c. 27]. На 
думку С.Холла, послідовність, зміст етапів 

розвитку задані генетично, а тому відхилитися, 
чи минути якусь стадію свого розвитку дитина 
не може. С. Холл був переконаний, що 
проходження кожної стадії є обов'язковим для 
нормального розвитку, а зупинка на якійсь із них 
призводить до відхилень і аномалій в розвитку 
дитини.  

Однією з основних цілей педології, на 
думку Холла, була розробка рекомендацій для 
батьків та вчителів щодо організації навчання і 
виховання дитини. Зауважимо, що С.Холл 
розробив і уявлення про механізм, який 
зумовлює перехід дитини з однієї стадії розвитку 
на іншу. Оскільки реально дитина не може 
перенестися в ті ситуації, які пережило людство, 
то перехід від однієї стадії до іншої здійснюється 
в грі, яка і є таким специфічним механізмом. Так 
з’являються дитячі ігри у війну, в козаків-
розбійників тощо, тому важливо не 
придушувати у дитини прояви інстинктів, які 
таким чином проживаються. Учений намагався 
створити класифікацію ігор на основі їхньої 
відповідності різним епохам історії людства.  

Стенлі Холл визначає гру як атавізм, в 
якому відбилася історія людства як біологічного 
виду. Умовно кажучи, в грі дитина повторює і 
проживає життєву діяльність своїх далеких 
предків. Функція гри, з позицій С. Холла полягає 
у переживанні сучасною людиною спадкових 
інстинктів, які є повною протилежністю 
сучасного цивілізованого життя. У грі ці 
стародавні звички виражаються вільно і 
поступово слабшають в реальній діяльності 
особистості. 

У розробці підходів до вивчення дитини 
С.Холл акцентував увагу на різних вікових 
періодах. Він вважав, що „чим молодша дитина, 
тим ближче ми повинні підійти до неї, вивчити 
її, а в цій роботі допоможе одне: знайомство зі 
всіма законами природи – глибинної філософії 
життя” [7, c.8]. 

До 7-8 років слід дозволяти дитині 
проявляти поведінку, типову для дикунів, 
оскільки дитина прагне знайти вихід для тварин 
інстинктів.  На думку вченого, розум, релігійні 
та соціальні почуття дрімають. Єдиним 
обов'язком дитини в цьому віці є беззастережна, 
сліпе підкорення і йому приємна прихильність. 
С. Холл вважав, що виховання має бути тільки 
"негативним", тобто вихователем контролюється 
навколишнє середовище, але дитині не дають 
зрозуміти, що її досвідом управляють ззовні. 

З восьми років навчання, оскільки у цьому 
віці мозок дитини повністю формується, досягає 
розміру і ваги мозку дорослої людини. На 
даному етапі дитина уже потребує контролю 
"племені", в деяких видах соціальної поведінки. 
Школа не повинна заважати дітям покладати 
один на одного обмеження своєї  дисципліни, 
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оскільки природа дитини вимагає тепер нових 
форм жорсткого зовнішнього контролю. По 
відношенню до дорослих, дитина за Холом, 
відчуває потребу в беззастережному 
підпорядкуванні наказам і командам. Дорослий 
нібито заміщає для дитини всемогутнього бога і 
повинен цю роль грати свідомо. Накази повинні 
слідувати без пояснення; тілесні покарання 
необхідні, коли дитина насмілюється не 
виконати розпорядження. Ігор і казок має бути 
досхочу, але ніякого моралізування, ніякого 
релігійного виховання на цьому етапі розвитку 
дитини бути не повинно.  

С. Холл вважав, що підліткова стадія 
розвитку особистості відповідає епосі 
романтизму в історії людства. Це проміжний 
період між дитинством і дорослим життям. Цей 
період відтворює епоху хаосу, коли людина 
стикаються з вимогами соціального життя. 
Даний вік – бунтівне отроцтво, насичене 
стресами, конфліктами, у якому домінує 
нестабільність С. Холл вперше описав 
амбівалентність і парадоксальність характеру 
підлітка, виділивши ряд основних 
суперечностей, властивих цьому віку: надмірна 
активність може привести до виснаження, 
божевільна веселість змінюється зневірою, 
впевненість у собі переходить в сором'язливість 
і боязкість, егоїзм чергується з альтруїстично, 
високі моральні прагнення змінюються 
низькими спонуканнями, пристрасть до 
спілкування змінюється замкнутістю, чутливість 
переходить в апатію, жива допитливість – в 
розумову байдужість, пристрасть до читання – в 
зневагу до нього, прагнення до 
реформаторства – в любов до рутини, 
захоплення спостереженнями – в нескінченні 
міркування . 

 Зміст підліткового періоду Ст. Хол описує 
як кризу самосвідомості, подолавши який, 
людина набуває "почуття індивідуальності ". 

Слід зазначити, що С.Холл одним із перших 
звернув увагу на соціально-психологічні 
проблеми перехідного віку, та запропонував 
концепцію, що пояснює дане явище, і окреслив 
коло проблем, пов'язаних з цим віком. Уявлення 
Ст. Холла про перехідність, проміжність даного 
періоду розвитку особистості, про кризові, 
негативні аспекти цього віку і сьогодні 
складають основу для виховання дітей 
підліткового віку. 

На думку С.Холла, юнацький вік має велику 
вагу, як практичну, так і теоретичну, оскільки 
”перед нами весна життя, коли душа проходить 
через відродження, коли дитина в нормальних 
умовах переходить від егоїзму до альтруїзму, і 
коли з’являється підлеглість індивідууму расі” 
[3, c. 171]. Спираючись на погляди Ж.Ж.Руссо, 
С.Холл, стверджував, що в період отроцтва 
відбувається „друге народження” людини. Для 

цього віку характерно те, що душевні й тілесні 
здатності досягають найвищого розвитку, і 
людська раса в підлітковому віці стає 
молодшою. Однак з іншого боку, цей період у 
житті людини, на думку ученого, є й 
найнебезпечнішим періодом життя, оскільки 
цивілізація залежить від того, чи непевні кінцеві 
стадії, які відрізняють людину від тварин, 
закінчаться, чи до того постануть якісь 
перешкоди [3]. Крім того, С.Холл вказував, що 
“юнацький вік є фізіологічним відродження; в 
цей період розвиваються нові риси характеру та 
нові страждання, органи і клітини; хлопці та 
дівчата стають самостійними і повинні 
присвячувати свої інтереси спільним справам і 
питанням; закінчується життя індивідуума і 
розпочинається життя раси” [7, c. 88]. Саме в 
юнацькому віці у дитини розвиваються 
остаточно і закріплюються суспільні інстинкти. 
На думку С.Холла, „немає істоти більш стадної, 
ніж людина, і ми вряд чи зможемо уявити себе 
по-іншому, ніж як членом сім’ї, членом племені 
чи суспільства”[4, c. 10]. З віком, за 
твердженням ученого, соціальні інстинкти 
зростають, і, як результат, збільшується 
соціальна самосвідомість дитини. У ранньому 
юнацькому віці закріплюються соціальні 
інстинкти в різноманітних спілках, суспільствах 
та організаціях, які представляють, на думку 
С.Холла, “повернення до дикого життя” [3, c.45]. 

Соціальні інстинкти, що виникають у цей 
період, можуть розвиватися в небажаному для 
суспільства напрямі, якщо своєчасно не 
керувати і не направляти їх у бажану сторону, не 
відгороджувати їх від шуму великого світу, щоб 
“природа і спадковість, кожна унція яких коштує 
цілих тон виховання, могли зробити свою 
справу” [9, c.25]. Це особливо стосувалось 
розумово відсталих дітей, бо за широко 
розповсюдженою думкою кожна дефективна 
дитина “потенційний злочинець”. І якщо в силу 
притаманного їй недорозвитку вона не зробиться 
злочинцем, то завдяки легкому навіюванню 
швидко може стати об’єктом поганого впливу.  

С.Холл намагався вивчати дітей і 
різноманітні педагогічні питання передусім 
методом масової анкети. Ці анкети включали від 
40 до 50 питань і вирізнялися великою 
складністю. У сполученні з іншими методами 
(спостереження, бесіда та ін.) вони широко 
використовували для одержання у відносно 
короткий термін масового матеріалу при 
вивченні, наприклад, світогляду учнів, їхніх 
інтересів і потреб.  

У своїй лабораторії С.Холл досліджував 
підлітків та юнаків, розробивши для них 
спеціальні анкети, метою яких було вивчення 
різних якостей та характеристики особистості. 
Відповідаючи на питання, діти повинні були 
розповісти не тільки про свої знаннях, уявлення 
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про світ або ставлення до інших людей, а й про 
свої переживання, зокрема про свої моральні і 
релігійні почуття, ранні спогади, про радощі і 
побоюваннях. Отримані відповіді статистично 
оброблялися, що допомагало скласти цілісну 
картину особливостей дітей різного віку. 
Матеріали, отримані в дослідженнях С.Холла, 
дозволяли також скласти комплексну 
характеристику дітей, проаналізувати їх 
проблеми як з точки зору дорослих, так і з 
позицій самих підлітків . 

За С.Холлом розвиток інтелектуальних сил 
людини зумовлений, в першу чергу, історією 
раси та реакціями на стимули навколишнього 
середовища. На погляд ученого це – безперервна 
серія реакцій на стимули, що йдуть від 
сучасного і модифікуються минулим досвідом. У 
певний момент онтогенезу диктат спадкового 
механізму ослаблюється і залишає дитину з 
набутим досвідом, ресурсами, що скеровують її 
поведінку. 

На основі своїх поглядів С.Холл висунув 
певні вимоги до педагогів, котрі повинні 
захоплюватись кожним моментом життя дитини, 
знати дві речі: об’єкт навчання та природу й 
здатності духу дитини, котра ним вивчається [2, 
468]. 

С.Холл вказував, що саме середня школа 
служить насамперед і найкраще – інструментом 
сублімації імпульсів в почуття служіння, 
співробітництва і любові до людей. Для 
хлопчиків в цей період найбільш корисно 
військове навчання, для дівчаток – домоведення, 
для обох статей – ремесла, професійна 
підготовка, фізична культура, патріотичне 
виховання та підготовка до виконання 
батьківських обовязків. Бо отроцтво – перший і 
найважливіший відправний пункт людської долі 
[9].  

Слід зазначити, що кінець ХІХ – початок 
ХХ століття окрім значної теоретичної роботи 
характеризується значною практичною роботою 
щодо організації вивчення дитини у різних 
країнах. У різних країнах створюються 
лабораторії з дослідження проблем дитини, 
з’являються наукові товариства, 
організовуються спеціальні видання, а 
загальнопсихологічні та педагогічні журнали 
починають приділяти значну увагу питанням 
розвитку дитини і реформуванню системи 
виховання та навчання на основі знань про 
фізичні та духовні потреби й інтереси дітей. 
Зокрема в США, С.Холлом в 1893 році був 
створений “Національний союз для дослідження 
дітей”, став видаватися журнал “Педагогічний 
семінар і журнал генетичної психології”, з 1895 

року видавався “Щомісячник з вивчення 
дитинства”, багато чисельні лабораторії стали 
базою для створення праць Д.Дьюї, Е 
Кіркпатрика, С.Холла, Е.Торндайка та ін.  

Хоча багато положень педологічної 
концепції С.Холла були досить швидко 
переглянуті послідовниками, але сама педологія 
досить швидко завоювала популярність у всьому 
світі. Це було пов'язано головним чином з її 
орієнтованістю на практику, тобто зв’язком з 
безпосередніми потребами педагогіки і дитини, з 
тим, на практиці вчителі та вихователі 
стикаються з цілим комплексом проблем, серед 
яких: здоров’я дітей, розвиток їхніх психічних 
якостей, соціальний статус, освіта батьків. Саме 
ці завдання і допомагала вирішувати педологія, 
запроваджуючи комплексний підхід до 
дослідження дітей на основі поєднання вимог 
педагогічної практики. 
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ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО МУЗИЧНОГО 
МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 

Сніжана КУРКІНА (Кіровоград) 
Актуальність теми. Соціально-економічні, 

політичні процеси у сучасному світі 
характеризуються колосальними змінами в 
суспільному житті більшості країн. Традиційні 
орієнтири не відповідають сучасним запитам, 
нові або іще не сформувалися або знаходяться на 
стадії розвитку. Означені тенденції торкаються 
також проблеми виховання й розвитку дітей і 
молоді. Як свідчать отримані вітчизняними 
вченими дані, у дітей в умовах різкої зміни 
соціально-економічної ситуації в суспільстві 
значно змінилися якісні психічні, 
психофізіологічні й особистісні характеристики. 
Зміни виразилися в зниженні рівня когнітивного 
розвитку, соціальної й комунікативної 
компетентності, порушенні в емоційній сфері, 
збільшенні кількості хронічно хворих дітей, 
дітей із різноманітними психічними 
відхиленнями тощо. Через це в суспільстві 
широко обговорюється питання про стан 
сучасного дитинства й перспективи його 
розвитку. 

Усе це вимагає від освітян глибокого 
реформування насамперед шкільної освіти, як 
першої, і водночас найважливішої освітньої 
ланки, яка відповідає за адаптацію молодої 
людини в соціумі, формує загальний 
інтелектуальний, культурний, духовний рівень 
особистості. Важко переоцінити значення 
шкільної освіти в контексті сучасних вимог 
щодо формування загальної й духовної культури 
особистості. На сучасному етапі освіченість, 
інтелект і творча діяльність є визнаними 
духовними складовими національних цінностей, 
на основі яких реалізується культурно-творчий 
потенціал особистості.  

Звідси неабияка увага до рівня й якості 
викладання гуманітарних, мистецьких дисциплін 
з огляду на виключну важливість художньо-
естетичного виховання в процесі формування 
позитивних духовних, моральних якостей 
особистості, що прищеплюються під час 
спілкування з мистецтвом й безпосереднім 
осягненням різноманітних видів і форм 
художньо-творчої діяльності з самого раннього 
віку.  

Думку про те, що залучення до мистецьких 
цінностей не є частиною виховання вибраної 
еліти, що якомога більша кількість учнів 
загальноосвітніх закладів повинна бути 
уведеною у світ художньої культури, можна 
простежити в працях більшості сучасних 

педагогів, психологів, мистецтвознавців. 
Науковці, що займаються розробкою кола 
проблем, пов’язаних із викладанням предмету 
«Художня культура» як у загальноосвітній 
школі, так і у закладах вищої освіти, 
зауважують, що «…культурно-виховна місія 
мистецтва спрямована на розширення кола 
спілкування й духовних обріїв кожної людини, 
доповнення її реальним спілкуванням з героями 
художніх творів, а через них – з видатними 
майстрами та їхніми сучасниками, а також на 
осягнення культурного сенсу різних епох, 
творчості народів і окремої особистості» [10, 
с. 5]. 

Зауважимо, що у законах України, зокрема 
у Державному стандарті базової та повної 
середньої освіти, зазначено, що зміст освіти 
повинен створити передумови для всебічного 
розвитку особистості на засадах 
загальнолюдських і національних цінностей, 
гуманізації і демократизації шкільної освіти, 
запровадження особистісно орієнтованих 
педагогічних технологій, а концептуальною 
ідеєю розроблення змісту освітньої галузі 
«Естетична культура» є «… цілісний художньо-
естетичний розвиток особистості на основі 
взаємодії різних видів мистецтва і координації 
знань, умінь та уявлень, набуття яких необхідне 
для формування у свідомості учнів 
поліхудожнього та полікультурного образу 
світу» [4, с. 4].  

Таким чином, в процесі реформування 
системи шкільної освіти виникає безліч 
педагогічних проблем. Одна з них пов'язана із 
руйнуванням стереотипів життєвих цінностей і 
пріоритетів, знецінюванням естетичної 
значущості мистецтва. У зв'язку із цим 
з'являється необхідність впливу на систему 
естетичних цінностей дітей, тому що освітні 
стандарти передбачають обов'язкову наявність в 
учнів сформованої системи цінностей, яка 
повинна бути розвиненою в процесі навчання в 
школі.  

Видатний учений, представник світової 
педагогічної думки С. І. Гессен, визначаючи 
основи педагогіки писав, що «…мета освіти – 
культурні цінності, до яких у процесі навчання 
повинна бути залученою людина» [2]. 
Сформулювавши наукове поняття «педагогіка 
культури», він трактував педагогіку як 
аксіологічно спрямовану гуманістичну систему, 
а виховний і освітній процеси розглядав як 
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прилучення людини до культурних цінностей, 
осягнення нею змісту культурного життя рідного 
народу й людства в цілому. 

Відповідно, перехід до ціннісної парадигми 
виховання і навчання є однією зі стійких 
тенденцій розвитку сучасної школи, про що 
свідчить загальна аксіологізація світового 
освітнього простору, що веде до необхідності 
визначення ціннісних пріоритетів модернізації 
вітчизняної системи освіти. 

Аксіологія, як наука про природу цінностей, 
розглядає зв'язки різних цінностей та їхню 
залежність від соціокультурних і особистісних 
факторів. Слід зазначити, що термін «аксіологія» 
був уведений у науковий тезаурус на початку 
ХХ століття. Однак розробка проблеми 
цінностей довгий час залишалася свого роду 
монополією закордонної філософії. Так, у 
наукових працях вчених-філософів (В. Дільтей, 
М. Вебер, О. Шпенглер) були обґрунтовані 
причини розпаду буття на реальність і цінність. 
Цінностями вони стали називати ті сторони 
реальності, у яких фокусуються головні бажання 
й прагнення даного суспільства. Так,   на   думку  
М. Вебера, цінність – це норма, способом   буття 
якої є значимість для суб'єкта. За переконанням 
В. Дільтея, «цінність» виступає у якості цілком 
адекватного поняття, причому будь-яка ціннісна 
вибірковість в історії виступає як рівноправна 
[7]. 

Згодом, у вітчизняній науці були визначені 
місце й роль теорії цінностей, її значення для 
розвитку комплексу наук про людину й 
суспільство, позначилися перспективи її 
розвитку в єдності гносеологічного, 
соціологічного й педагогічного аспектів. У 
дослідженнях учених оформився й відповідний 
категоріальний апарат, що включає поняття 
«цінність», «ціннісне ставлення», «оцінка», 
«ціннісні орієнтації». 

Так, на думку О. В. Бондаревської, 
цінність – це те, що почуття людей диктують 
визнати головним і найбільш значущим, до чого 
можна прагнути, відповідно вивчати це явище, 
ставитися до нього з повагою, визнанням тощо. 
«Цінності – це переваги (або відкидання) певних 
змістів і побудованих на їхній основі способів 
поведінки» [1]. У наукових працях 
М. Р. Гінзбурга, цінності пов'язані з уявленнями 
про сенс життя, що є одночасно і фундаментом 
розвитку особистості, і її результатом» [3]. У 
дослідженнях А. Г. Здравомислова похідні від 
самих цінностей ціннісні орієнтації є 
установками особистості на цінності 
матеріальної й духовної культури [5]. За 
твердженням М. С. Кагана, для формування 
цінностей є тільки один шлях – духовне 
спілкування. Учений акцентує увагу на тому, що 
спілкування є зв'язком людини з людиною як 

суб'єкта із суб'єктом, це «симетрична взаємодія» 
людей, у якому немає вчителя й учня, а є 
партнери, рівні один одному учасники 
діяльності [6]. 

Слід зазначити, що поняття «ставлення» 
виступає в якості фундаментальної категорії 
низки наук: філософії, естетики, психології, 
соціології, педагогіки тощо. У спілкуванні 
людини з мистецтвом саме ставлення має 
вирішальне, ключове значення, регулюючи всю 
систему взаємин, стимулюючи пізнавальні й 
творчі мотиви, перетворюючи інтерес у потребу. 
Ціннісне ставлення до творів мистецтва сприяє 
формуванню гармонійно розвиненої, цілісної й 
творчої особистості, тому що основою ставлення 
є естетичні й моральні цінності. 

Зауважимо, що естетичне, при всій 
складності його змісту залишається носієм 
ставлення, до того ж ставлення особливого – 
суб'єктивного, людського, нескінченно 
багатоманітного. Як зауважував О. А. Кривцун, 
«ціннісне ставлення є вибірковим по 
відношенню до фактів, воно складає їх у певну 
ієрархію, приводить у відповідність із 
ментальними установками того або іншого 
суспільства» [7, с. 177].  

На початку ХХІ століття ці зміни стали ще 
більш помітними, тому проблема формування 
ціннісного ставлення учнів зайняла особливе 
місце в сучасній концепції змісту всієї системи 
освіти. Як вже зазначалося, у сучасній 
педагогічній науці нова система цінностей і мети 
освіти обговорюється надзвичайно широко. 
Результатом цього стало те, що концепція 
виховання й розвитку особистості, яка є 
заснованою на ідеях природовідповідності, 
культуровідповідності й індивідуально-
особистісного розвитку отримала нового 
звучання.  

Нова культурологічна парадигма освіти 
принципово відрізняється від парадигми 
просвітницької, що панувала у ХХ столітті. 
Принциповою відмінністю нової парадигми є те, 
що проблеми формування ціннісного ставлення 
учнів до мистецтва розглядається нею як 
морально-естетична цінність. Саме тому ціннісні 
відносини, наповнюють будь-який педагогічний 
вплив і взаємодію педагога з дитиною, 
наповнюючи і збагачуючи їхню спільну 
діяльність. При цьому зміст такої взаємодії 
перетвориться в ціннісне, якщо за об'єктом 
взаємодії ми бачимо й розуміємо цінність і 
ставлення до цінності. В. І. Самохвалова, 
наприклад, відзначає, що «цінності естетичного 
сприйняття світу, поряд із цінностями його 
пізнання, визначення змісту буття в ньому 
людини, моральними цінностями, усе більше 
стають і усвідомлюються  потужним   фактором, 
що визначає спосіб і характер взаємодії людини 
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із світом, а також напрям її людської діяльності» 
[9, с. 133]. 

Система ціннісних орієнтацій визначає 
змістовну частину спрямованості кожної 
особистості й становить основу її стосунків із 
навколишнім світом, з іншими людьми, а також 
формує світогляд і ядро мотивації життєвої 
активності. Таким чином, ціннісному ставленню 
як особистісному утворенню властиві такі риси, 
як зв'язок із світом цінностей, з духовно-
моральним розвитком, формуванням світогляду. 
Тому саме під час навчання в школі, у ранньому, 
підлітковому й старшому шкільному віці різко 
зростає важливість проблеми формування 
ціннісних орієнтацій і ціннісного ставлення в 
умовах спілкування з мистецтвом, що розширює 
компенсаторні можливості дитини й гармонізує 
її стосунки із навколишнім світом. 

Досвід емоційно – ціннісного естетичного 
ставлення є складним внутрішнім середовищем, 
підґрунтям для формування й розвитку 
естетичної свідомості, тому що почуття людини 
є тісно пов’язаними з особистою мотивацією, 
домінантою потреб. Старшокласники, 
наприклад, одержують такий досвід із книг, в 
процесі пізнання творів мистецтва, із 
оточуючого культурного середовища, із сфери 
неформального спілкування тощо.  

Дуже важливо, щоб шкільна освіта, наочний 
приклад вчителів допомагали б набути 
позитивний досвід емоційно-ціннісного 
естетичного ставлення до творів мистецтва як на 
уроках мистецтва, художньої культури, так і в 
позаурочний час. Зазначимо, що переважна 
більшість дослідників вказують на особливе 
значення музичного мистецтва в процесі 
розвитку творчої уяви, тому що художні образи, 
що формуються за допомогою звуків, 
характеризуються активним і безпосереднім 
впливом на внутрішній світ людини. Таким 
чином музичне мистецтво безпосередньо 
впливає на формування ціннісного естетичного 
сприйняття світу, поряд із засвоєнням духовних і 
моральних цінностей, позитивних якостей 
особистості. 

Необхідно також враховувати складність 
природи цінності, оскільки вона поєднує як 
об'єктивно-змістовну так і суб'єктивно-
особистісну сторони. При цьому цінність можна 
розглядати як «ядро» цілісності особистості, що 
визначає спрямованість особистості й створює 
основу єдності різноманітних відносин, у яких 
реально функціонує людина. Не випадково 
психолог А. Н. Малюков вважає, що «сукупність 
відносин ціннісної групи впливає на розвиток і 
становлення особистості й, у випадку успіху, 
приводить до поступового формування 
спрямованості й позиції особистості…» [8, 
с. 23].  

Зазначимо, що в наш час актуальним 
напрямом модернізації освіти є  гуманітаризація 
освітнього процесу, що реалізується як комплекс 
різноманітних заходів, спрямованих на розвиток 
загальнокультурних компонентів у змісті освіти. 
Історично сформована система вітчизняної 
загальної й професійної освіти зазвичай 
підпорядковується предметно-змістовному 
принципу й відтворює лише один із процесів 
розвитку – диференціацію у різних предметних 
галузях. Зауважимо, що окремі дисципліни, які 
повинні бути спорідненими за змістом, часто не 
мають між собою жодного зв’язку. У результаті 
процес навчання має формальний, абстрактний 
характер, який можна перебороти тільки за 
рахунок впровадження принципів 
«предметності» і «змістовності» у широкому 
культурному контексті. Але сучасна дидактика 
значно краще володіє умінням навчати певним 
конкретним знанням, замість того, щоб давати 
розуміння предмета в цілому.  

У контексті цього нами була розроблена 
програма розрахована на учнів старших класів, у 
якій представлені ключові методичні питання з 
розвитку ціннісного ставлення учнів до 
музичного мистецтва, котру ми рекомендуємо 
використовувати на уроках художньої культури 
у загальноосвітній школі. В процесі підготовки 
програми ми спиралися на державні вимоги до 
рівня загальноосвітньої підготовки учнів з 
музичної змістової лінії освітньої галузі 
«Естетична культура». З огляду на тему нашого 
дослідження, ми можемо виділити наступні 
вимоги державного стандарту: «виховання в 
учнів ціннісного ставлення до дійсності та 
творів мистецтва, збагачення емоційно-
почуттєвої сфери, …формування уявлень про 
музичне мистецтво, його специфіку, основні 
види, жанри і форми, зв’язок музики з іншими 
видами мистецтв. Усвідомлення значення 
музики в житті людини та суспільства» [4, с. 4]. 

Таким чином, ціннісне ставлення учнів до 
музичного мистецтва ми розглядаємо як стійке 
індивідуально-значеннєве утворення, в основі 
якого є:  

- гуманістична центрація, яка полягає в 
усвідомленні учнем визначальної значущості 
виховання ціннісного ставлення до мистецтва;  

- позитивне ставлення до класичної 
музичної спадщини, що проявляється в стійкості 
емоційного переживання, в інтелектуальній 
чутливості при спілкуванні з мистецтвом і 
відповідно, у задоволенні, яке отримує людина 
від процесу знайомства і більш глибокого 
освоєння музики;  

- спрямованість учня на практичну 
реалізацію сформованих цінностей у вигляді 
творчої ініціативи, яка має вияв у активності на 
уроці, самовираженні в музиці, яка 



НАУКОВI ЗАПИСКИ             Серія: Педагогічні науки                      Випуск 125 
 

 

 105 

реалізовується не тільки під час навчання, а й 
після закінчення школи;  

- прояв ціннісного ставлення у вигляді 
естетичної потреби, художніх інтересів і творчої 
активності. 

Зважаючи на вищевказане, під ціннісним 
ставленням до творів музичного мистецтва ми 
розуміємо таке ставлення, що характеризується 
естетичною значущістю музичного мистецтва 
для особистості, наявністю у неї усвідомленої 
потреби в музичному мистецтві що, безумовно, 
виходить за межі навчального процесу в школі, 
розповсюджуючись на «доросле» життя в 
майбутньому. 

Отже, педагогічна технологія виховання 
ціннісного ставлення до творів музичного 
мистецтва включає чотири етапи. 

На першому етапі здійснюється розширення 
досвіду учнів в галузі музичного мистецтва: 
розвиваються уявлення учнів про музику як про 
важливий  елемент навколишнього життя; 
розвивається асоціативне мислення учнів й, 
відповідно, підвищується їхній інтерес до  
музичної класики; відбувається нагромадження 
учнями музично – інтонаційного досвіду. Для 
підвищення мотивації учнів під час уроків ми 
рекомендуємо використовувати різноманітні 
комп'ютерні технології, мультимедійні 
презентації, демонстрацію спеціально 
підібраних картин, читання уривків з 
літературних першоджерел. Йдеться про 
створення вчителем відповідного інформаційно-
освітнього середовища й атмосфери творчого 
пізнання.  

Водночас вчитель пропонує  учням  цікаві 
завдання, тести, ігри, які здатні заохотити дітей 
до самостійної діяльності, розвивають 
ініціативу, працюють на встановлення 
асоціативних зв'язків між музичними й зоровими 
образами. На цьому етапі вчитель художньої 
культури може використовувати методи 
пластичного моделювання, супроводжуваного 
ідеомоторною діяльністю, метод синектики, 
прийоми «активного слухання» музичних творів 
тощо. 

Другий етап є спрямованим на заохочення 
старшокласника до творчої активності. 
Відповідно завданнями цього етапу є: 
формування емоційно-позитивного ставлення до 
музики через участь у найпростіших видах 
музичної діяльності; розвиток спроможності 
оцінити той чи інший музичний твір, що  
характеризується вмінням дітей висловлювати 
естетичне судження про музику різних стилів і 
жанрів й  наявність адекватних поведінкових 
реакцій, формування свідомого ставлення до 
власних музичних переживань. У роботі на уроці 
можна використовувати метод «навчання через 
навчання», проектні методи з використанням 

різноманітних технічних засобів навчання, 
евристичний і концентричний методи тощо. 

На третьому етапі здійснюється подальший 
розвиток вміння свідомо оцінювати музичні 
явища, а також формування вибіркового, 
усвідомленого  ставлення до власних музичних 
вражень, оцінка значеннєвих підтекстів у  
музиці. На цьому етапі педагогу варто 
застосовувати прийом зіставлення власних 
життєвих емоцій  учнів з художніми, завдання на 
встановлення асоціативних зв'язків; 
комп'ютерні, мультимедійні технології, 
інтегративні методи навчання, активне 
використання інтернету в проектній діяльності, 
застосування різних дидактичних методів, 
залучення до творчої співпраці вчителів інших 
дисциплін мистецького спрямування й 
використання міжпредметних зв’язків тощо. 

На четвертому, останньому етапі 
здійснюється формування ціннісної позиції 
особистості стосовно музичного мистецтва, 
вирішуються завдання проектування 
накопиченого в процесі занять за означеною 
методикою особистого досвіду дитини на об'єкт 
відносин, яким є твір музичного мистецтва, а 
також  формування потреби в активному прояві 
ціннісного ставлення до музичного мистецтва. 
При цьому ми рекомендуємо використовувати 
методи музичного узагальнення, музичного 
міркування, створення художнього контексту, 
прийоми тимчасової, просторової й змістовної 
синхронізації освітніх проекцій, методи аналізу, 
синтезу, узагальнення, різних евристичних 
методів, проектну діяльність тощо.  Підсумком 
четвертого етапу є наявність сформованого 
музичного інтелекту, що стає частиною 
особистості учня-старшокласника, і, відповідно, 
прийняття й визнання музичної культури як 
частини загальної духовної культури 
особистості. 

Таким чином, дана технологія розвитку 
ціннісного ставлення до творів музичного 
мистецтва на уроках художньої культури 
повинна реалізовуватися як цілісний процес, що 
охоплює все різноманітні форми навчальної 
діяльності учнів старших класів. 

Згідно з Державним стандартом базової та 
повної середньої освіти курс «Художня 
культура» вивчається у 9-10 класах протягом 70 
годин на рік. Звичайно, така ситуація не 
задовольняє як науковців, які обгрунтовують 
ефективність впровадження художньо-
естетичного виховання і освіти, а звідти й 
ціннісного ставлення до мистецтва, з раннього 
шкільного віку, так і педагогів-практиків. З 
огляду на збільшення варіативної частини змісту 
освіти створюється можливість викладання 
курсу «Художня культура» за рахунок годин 
варіативного компонента починаючи із 5-6 
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класів, але на практиці ця можливість, зазвичай, 
не використовується. Як правило, у дев’ятому 
класі учень уже має власні смаки і уподобання, 
сформовані культурні й життєві цінності. 
Знаходячись під тиском засобів масової 
інформації й специфічної підліткової 
субкультури, молода людина, як правило, стає 
споживачем і носієм невибагливої, 
антиінтелектуальної і низької за якістю масової 
культури.  

Недарма вчені-мистецтвознавці, психологи і 
педагоги, чиї ідеї істотно вплинули на розвиток 
засадничих позицій вітчизняної мистецької 
освіти (Б. Лихачов, О. Мелік-Пашаєв, 
Н. Гродзенська, Д. Кабалевський, О. Щолокова, 
Л. Ващенко та інші) розробляли програми, які 
ґрунтуються на концепції всебічного художньо-
естетичного розвитку учнів із першого до 
останнього року навчання в школі. І якщо в 
молодших класах вивчення художньої культури 
спрямовується в основному на розвиток 
емоційно-чуттєвої сфери учнів, то в середніх і 
старших класах крім цього передбачається 
формування мистецьких знань і оцінних 
суджень.  

Ми переконані, що тільки такий процес 
безперервної художньо-естетичної освіти, що 
передбачає наявність двох ступенів навчання – 
пропедевтичного й основного, може забезпечити 
виховання ціннісного ставлення до мистецтва, 
зокрема музичного, й допомогти, у тісній 
співпраці з усіма предметами гуманітарної і 
мистецької спрямованості, у формуванні 
культурної, гармонійно розвиненої особистості. 
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ПІДТРИМАННЯ СТІЙКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В ЯПОНІЇ У 
МИНУЛОМУ ТА В НАШ ЧАС 

Тетяна КУЧАЙ (Черкаси) 
Ряд теоретиків і прихильників сталого 

розвитку вважають його найперспективнішою 
ідеологією 21 століття і навіть усього третього 
тисячоліття, яка, з поглибленням наукової 
обґрунтованості, витіснить усі наявні світоглядні 
ідеології, як такі, що є фрагментарними, 
неспроможними забезпечити збалансований 
розвиток цивілізації. Термін «сталий розвиток» 
на Конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 році в 
рамках прийняття «Порядку денного на ХХІ 
століття» визначався як «розвиток, що 
задовольняє потреби теперішнього часу, не 
ставлячи під загрозу здатність майбутніх 

поколінь задовольняти свої власні потреби». Всі 
наступні визначення поняття за основу брали 
саме це тлумачення сталого розвитку [1]. 

В аналітичній записці «Державна політика 
сталого розвитку на засадах «зеленої економіки» 
В. Потапенко зазначає, що порівняльний аналіз 
індексів, які характеризують рівень розвитку 
країни за економічними, соціальними та 
екологічними показниками дозволяє визначити, 
що група країн, такі як Швейцарія, Швеція та 
Норвегія, фактично, вже майже досягли сталого 
розвитку. 
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Такі економічно розвинуті країни як Японія, 
Німеччина, Франція та США суттєво 
просунулися у напрямку сталого розвитку. Інші 
країни від цього ще дуже далекі, нажаль і 
Україна входить до їх числа. Тому постає 
питання механізмів реалізації стратегії сталого 
розвитку в країнах з відносно невисоким 
доходом на душу населення, суттєвими 
ресурсними та екологічними проблемами та 
напруженою демографічною ситуацією.  

ЮНЕП визначає «зелену» економіку як 
таку, що підвищує добробут людей і забезпечує 
соціальну справедливість, при цьому істотно 
знижує ризики для навколишнього середовища 
та збільшення бідності населення [2]. 

Нам імпонує визначена триєдина концепція 
стійкого розвитку, схема якої представлена на 
рис. 1. 

 
Рис 1. Триєдина концепція стійкого 

розвитку [1]. 
 
Концепція сталого розвитку з’явилася в 

результаті об’єднання трьох основних точок 
зору: економічної, соціальної та екологічної. 

Економічна складова передбачає 
оптимальне використання обмежених ресурсів і 
використання екологічних – природо-, енерго- і 
матеріало-зберігаючих технологій, включаючи 
видобуток і переробку сировини, створення 
екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, 
переробку і знищення відходів. 

Соціальна складова стійкості розвитку 
орієнтована на людину і спрямована на 
збереження стабільності соціальних і 
культурних систем, в тому числі, на скорочення 
числа руйнівних конфліктів між людьми. 
Важливим аспектом цього підходу є 
справедливий розподіл благ. Важливо 
досягнення не тільки внутрішньо, а й 
міжпоколінної справедливості. У рамках 
концепції людського розвитку людина є не 
об’єктом, а суб’єктом розвитку. Спираючись на 
розширення варіантів вибору людини як головну 
цінність, концепція сталого розвитку 
передбачає, що людина повинна брати участь у 
процесах, які формують сферу його 

життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації 
рішень, контролювати їх виконання. 

З екологічної точки зору, сталий розвиток 
має забезпечувати цілісність  біологічних і 
фізичних природних систем. Особливе значення 
має життєздатність екосистем, від яких залежить 
глобальна стабільність біосфери. Основна увага 
приділяється збереженню здібностей до 
самовідновлення і динамічної адаптації таких 
систем до змін, а не збереження їх у деякому 
«ідеальному» статичному стані. Деградація 
природних ресурсів, забруднення 
навколишнього середовища і втрата 
біологічного розмаїття скорочують здатність 
екологічних систем до самовідновлення.  

Важливу роль у забезпеченні реалізації 
триєдиної концепції сталого розвитку має 
узгодження цих різних поглядів та їх переклад 
на мову конкретних заходів, які є засобами 
досягнення сталого розвитку – завдання 
величезної складності, оскільки всі три елементи 
сталого розвитку повинні розглядатися 
збалансовано. Важливі також і механізми 
взаємодії цих трьох концепцій. Економічний і 
соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, 
породжують такі нові завдання, як досягнення 
справедливості всередині одного покоління 
(наприклад, щодо розподілу доходів) та надання 
цілеспрямованої допомоги бідним верствам 
населення. Механізм взаємодії економічного та 
екологічного елементів породив нові ідеї щодо 
вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в 
економічній звітності підприємств) зовнішніх 
упливів на навколишнє середовище. Нарешті, 
зв'язок соціального та екологічного елементів 
викликав інтерес до таких питань як 
внутрішньопоколінна і міжпоколінна рівність, 
включаючи дотримання прав майбутніх 
поколінь, та участі населення в процесі 
прийняття рішень [1]. 

З огляду на зазначене, ми вважаємо, що на 
те, що одна з передових країн світу стала на 
шлях сталого економічного розвитку і суттєво 
просунулася в цьому напрямку, значно впливає 
соціальна складова концепції сталого розвитку. 
Спробуємо це твердження довести 
обґрунтуванням тих процесів, які відбуваються в 
Японії з метою підтримання стійкої соціальної 
стабільності в минулому і в теперішній час. 
Японія продемонструвала високі темпи росту 
національного продукту й продуктивності праці 
та набула репутації самого стабільного 
суспільства. Причини цього сягають корінням у 
саме суспільство, в особливості його структури. 
Японське суспільство складається із органічно 
спаяних одна з одною груп різного рівня, 
починаючи з сім'ї й закінчуючи спільністю 
самого високого рангу – нацією в цілому. 
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Американці такому згуртованому конкуренту 
дали назву « Japan Incorporatied» [3, с. 59]. 

Таке згуртоване суспільство часто 
ідеалізувалося як досвід гармонійного й 
стабільного розвитку соціуму взагалі, адже 
більша частина населення орієнтується швидше 
на суспільні, ніж на особистісні інтереси. Таке 
суспільство, добре організоване і ефективно 
кероване, легко згуртувати навколо певної ідеї, 
адже в країні формується групова свідомість [4, 
с. 46]. На думку Т. Лебра, для японців 
характерно почуття приналежності до певної 
групи, яке може поширюватися на сім'ю, місце 
проживання, село, місто, фірму тощо [5, с. 47].  

Соціальні зв’язки японців реалізуються в 
сім'ї та на роботі. Група живе за своїми 
законами. Сім'я – це первинна група, існування 
якої залежало від діяльності всіх учасників, тому 
її можна розглядати, стверджують 
Е. Молодякова та С. Маркарьян, як сімейне 
підприємство, скоріше як соціально-
економічний інститут, ніж пов’язану кровними 
узами спільність [6, с. 117]. 

Коли ж сформувалося нове суспільство з 
акцентом на підвищення ролі особистості в 
ньому, стало питання про забезпечення її творчої 
індивідуальності, що свідчить про перехід від  
ієрархічного суспільства до громадянського. З 
утвердженням  нуклеарних сімей у 60-ті рр. 
ХХ ст. відбувається відхід від бажання 
відповідати групі й утвердження індивідуальних 
життєвих принципів. Але в кінці 70-х рр. ХХ ст. 
продовжує домінувати група, колектив (так 
висловилися понад 70% населення). В 
японському суспільстві, в якому основним 
осередком є група, то вона і виступає як 
індивідуум, як єдине ціле. При цьому 
особистість розглядається як органічна частина 
групи [4, с. 33-34]. Слід зазначити , що традиції 
не свідомо використовувались національною 
елітою у процесі побудови нового суспільства 
[там само, с. 53]. 

Як бачимо, особливості соціальної 
структури японського суспільства забезпечують 
ефективне управління людьми для динамічного 
розвитку країни. 

Щодо ранжування, то у будь-якій японській 
організації, будь то компанія або державна 
установа, ієрархія індивідуумів вибудувана в 
системі супідрядних один з одним груп різного 
рівня, відносини між якими будуються по квазі-
сімейному типу оябун-кобун. У такій системі 
головній особі всієї організації (або частіше 
чільній групі) оя підпорядковуються кілька осіб, 
які перебувають по відношенню до першого в 
положенні ко. У свою чергу, по відношенню до 
своїх підлеглих ці останні виступають в ролі 
старших оя. Принциповий момент соціального 
просування в рамках такої системи полягає у 
відносній налагодженості цього механізму з 

огляду на те, що він заснований на чітких 
відносинах старшинства. На це, зокрема, 
спочиває переконаність у тому, що сходження 
до більш високих щаблях ієрархії має характер 
мало не закономірного процесу. На доказ цього 
зазвичай наводяться факти про те, що більша 
частина президентів японських корпорацій, їх 
управлінська номенклатура, як правило, є 
вихідцями з нижніх поверхів соціальних сходів 
своєї організації. 

Разом з тим, вчені-традиціоналісти бачать, 
що це вірно до тих пір, поки мова йде про 
соціальну рухливість в рамках «своєї» 
вертикальної структури. Як тільки будь-кому 
трапляється вийти з неї, невблаганно набирає 
чинності принцип уті-сото. Чужому ніколи не 
судилося дістатися до верху ієрархії в іншій 
організації. Соціальна мобільність в Японії 
істотно обмежена наявністю замкнутих рамок 
вертикальних структур. Особливо сильно це 
впливає на становище тих, хто з самого початку 
не потрапив у сферу великого бізнесу і елітних 
державних служб. Таких в країні в даний час 
більшість: до 70% робочої сили в країні зайняті 
на підприємствах з числом зайнятих менше 100 
чол. Можна стати президентом маленької фірми 
або зайняти високу посаду в міністерстві 
сільського, лісового та рибного господарства, 
але подальший шлях наверх буде припинений 
через низький статусу самої організації, оскільки 
вони також строго ранжовані [там само, с. 55]. 

Ідеологія сім'ї, до якої постійно апелює 
бізнес Японії, сприяла тому, що в решті решт і 
профспілки були органічно вбудовані в 
структуру корпорації, що виявилось важливою 
обставиною для збереження соціальної 
стабільності в суспільстві в цілому, адже трудові 
конфлікти  «не розтікалися» по всьому шару 
найманої робочої сили, а локалізувалися  
всередині  корпорацій та набували вигляду 
вияснення сімейних відносин. Побудова 
корпорації за принципами сім'ї відособлює її від 
«чужих» не лише з економічної точки зору, а й із 
соціальної. Претендуючи на роль сім'ї, сучасна 
японська корпорація самостійно виконує 
стосовно своїх членів певні функції, які на 
Заході вважаються прерогативою суспільства й 
держави [там само, с. 52]. 

В сучасний період  руйнує сімейні зв’язки 
розвиток джерел інформації – телевізор, 
комп’ютер тощо, адже вони замінюють особисті 
контакти між членами сімей. Послабленню 
внутрішньосімейних зв’язків сприяють і сучасні 
умови життя: чоловік відсутній зранку до 
вечора, діти – в школі й на репетиторських 
курсах. Навіть у неділю сім'ї часто обідають, а то 
й снідають у ресторанах. Проте, укріпленню сім'ї 
сприяє будівництво будинків для двох поколінь, 
в яких окремо живуть батьки й діти.  
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Як зазначає Дж. Тобін (J. Tobin), на Заході 
існує уявлення, що розпещені японські діти 
дошкільного віку перетворюються в слухняних, 
застандартизованих школярів, а після закінчення 
навчальних закладів стають роботоподібними  
службовцями, а жінки переважно 
домогосподарками [7].  

Однак, вчені С. Маркарян та Е. Молодякова 
заперечують таке твердження. Якщо підходити 
до виховання дитини цієї країни з урахування 
національних традицій, то можна так пояснити 
цей феномен: у перші роки життя дитини мати 
робить усе, щоб вона відчула себе люблячою і 
відчула особистістю. Це не вважається 
розпещеністю. Це – основа формування 
японського «Я», яке пізніше підкоряється  
правилам поведінки в групі. А в сім'ї дитина 
відчуває себе захищеною, вчиться мистецтву 
спілкування з людьми – початкові 
міжособистісні відносини. Гармонія у японців 
проявляється згідно принципу «поступай з 
іншими так, як хочеш, щоб поступали з тобою». 

Перед школою діти відвідують дитячі садки 
або денні дитячі центри, де мають можливість 
уперше утвердити своє «Я», що подальший 
розвиток одержує в школі. Діти вчаться 
контролювати свої поступки в інтересах 
колективу. На цьому рівні і вище виховується 
здатність приживатися в кожній наступній групі 
(дитячий сад, школа, університет, підприємство). 

Як бачимо, починаючи з дитячого садка, 
діти привчаються до роботи в інтересах групи, 
колективу, що упродовж тривалого часу 
пов’язується із груповою психологією. На 
підприємстві японці відчувають себе членами 
однієї спільноти, бо у всіх однакові цілі та 
інтереси, що приводить до ідентифікації їх із 
підприємством, пов’язаної із груповою 
психологією. Звідси – основна риса трудових 
відносин: орієнтація на підприємство. В певній 
мірі компанію можна розглядати як сучасний 
еквівалент иэ. 

Характерно, що підприємство інтегрує не 
тільки працюючого, але і його сім'ю. Воно будує 
для них будинки, дошкільні установи, спортивні 
комплекси, організовує колективний відпочинок, 
подорожі, розваги. Одним словом діє під гаслом 
«моя компанія – мій дім». Сім'я, зі свого боку, 
більше орієнтується на підприємство, ніж на 
родичів.  

Певне ототожнення працівника з 
підприємством пояснюється по-різному. Одні 
пов'язують це з традиціями иэ. Інші знаходять 
подібні риси в сільській громаді, або навіть у 
бюрократичній структурі феодальної держави. 
Безумовно глава иэ в силу володіння дуже 
широкими правами щодо будь-якого його члена 
асоціювався радше не з батьком, а з господарем 
підприємства. Очевидно , такий її характер і 

давав можливість в останній період Токугава і 
перший Мейдзі перенести цю систему у 
виробничі відносини. Відлунням цього є 
традиція у великих корпораціях шанувати 
предків, мати свій гімн і створювати певний 
кодекс поведінки для наступних поколінь. У 
самий останній час народжується традиція 
«залишати» працівника і після смерті, 
встановлюючи йому пам'ятник як «людина у 
компанії» [4, с. 63-64]. 

З метою збереження існуючої спільності 
адміністрація воліє набирати працівників 
безпосередньо із навчальних закладів. На думку 
професора Урабе Кійосі, наймані в ранньому віці 
працівники представляють собою «ідеальний 
матеріал, щоб стати ідеальною «людиною 
компанії»[8, с.222].  

Ряд японських соціологів (Ханами Тадасі , 
Фудзита Вакао, Іто Ітіро) пов'язує пофірменні 
профспілки, в основі діяльності яких лежить 
ототожнення працівника з підприємством, з 
груповою свідомістю, із системою 
патерналістичних відносин. На думку Іто Ітіро, 
Західна Європа і Японія пішли різними шляхами 
індустріалізації – Західна Європа – виходячи з 
принципу індивідуалізму, Японія – з принципу 
спільності [9 c, 267].  

Ієрархічну структуру иэ забезпечували 
норми, що регулювали поведінку всіх членів иэ. 
Такі відносини поширювалися не лише на сім'ї, 
що пов’язувалися кровними узами, а й 
охоплювали й квазісімейну систему – додзоку, 
яка характеризується строгою ієрархією, 
авторитарним контролем над усіма членами 
групи при відсутності родинних зв’язків. 

Концепція квазісімейної системи додзоку 
слугує підтриманням стійкої соціальної 
стабільності в Японії. Вона ж лежала в основі 
системи «держава – сім’я», що найбільше 
проявлялася перед другою світовою війною. 
Отже, принцип иэ являє собою зерно всіх 
соціальних зв’язків у суспільстві, він 
екстраполювався знизу (від сім’ї) вверх на 
рівень додзоку. 

Безумовно, у зв’язку з соціально – 
економічними змінами, що відбулися після 
другої світової війни, значення сім’ї змінилося 
для її членів. Впливають на послаблення 
сімейних зв’язків такі фактори: 

- поява нуклеарної сім’ї; 
- нова архітектурна концепція; 
- зміна соціального статуса жінки (її 

участь у трудовій і громадській діяльності). У 
неї з’являється потреба у розкритті творчих 
здібностей. Зокрема, в кінці ХХ ст. жінки 
закінчивши коледжі та університети, займали 
посади вчителя в початковій школі (58% усіх 
учителів), в середній першої ступені (36%) та 
другої ступені (20%) [4, с .60-61]. 
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Однак, концепція иэ продовжує жити в 
оновленому вигляді: продовжує існувати 
традиційна думка, що жінки знаходяться в 
підлеглому положенні в сім’ї й суспільстві в 
цілому; жінки ведуть сімейний бюджет та 
розпоряджаються зарплатою своїх чоловіків, яка 
переводиться на їхні банківські рахунки, але 
жінка залишається хранителькою минулого, 
традицій, які й сьогодні живуть в японському 
суспільстві [10, с. 29].  

Одним із проявів ієрархічної структури 
додзоку в ретроспективі було японське село, яке 
базувалося на системі иэ і являло собою 
замкнуту групу, в якій всі, навіть і ті, що не були 
зайняті в сільському господарстві (вчителі, 
лікарі, ремісники тощо), трималися разом, чому 
сприяв і ландшафт, у якому долини річок 
відокремлені гірськими хребтами. Духовним 
стрижнем кожної сільської спільноти був 
місцевий храм, присвячений богу – покровителю 
(удзигами) своєї місцевості, який був символом 
єдності людей, укріплюючи у них почуття 
приналежності до свого села. У повсякденному 
житті мешканці села керувалися понад усе 
звичаями і традиціями. Домінуючим в житті села 
був конформізм. Сільська спільність з її 
груповою свідомістю та ієрархічною структурою 
лягла в основу сучасного, зберігаючи атмосферу 
гармонії, солідарності, дисциплінованості. 

Ці старі принципи використовував і уряд 
Мейдзі, намагаючись перенести сільський 
груповий конформізм на загальнонаціональний 
рівень з метою укорінення концепції «держава – 
сім’я», зміцнення ідеї «імператорська сім’я – 
головна» в державі, відстоювання незалежності 
країни та збереження етнічної однорідності 
нації. Не дивлячись на розмивання давніх 
соціальних зв’язків, сільська спільність 
продовжує існувати в достатньо згуртованому 
вигляді – імідж иэ зберігається, хоча великих 
сімей залишилось не так багато. Так, на зборах 
с/г кооперативів чоловік виступає від двору, а не 
від себе, перед адміністрацією від села виступає 
староста. [4, с. 67-68]. 

Отже, підтриманню стійкої соціальної 
стабільності на рівні села сприяє збереження 
конформізму в селі, дотримання релігійних 
ритуалів, турбота про місцевий храм, 
проведення свят.  Село являє собою хранительку 
культурної традиції [11, с. 64]. 

Послаблення соціальних зв’язків у місті 
проявляється сильніше, ніж у селі. Проте, ті 
локальні спільності, що утворюються за рахунок 
села, більше схильні до сільського типу: їм 
притаманна традиційна групова свідомість і 
спосіб життя; живе традиція проведення свят – 
ярмарок. У містах, де локальні спільноти 
утворюються навколо крупних підприємств, 
ритм їхнього життя визначається ритмом 
діяльності підприємства, яке для робочих будує 

багатоповерхівки, де встановлюються більш 
гнучкі соціальні зв’язки без жорсткої 
підкореності. Щоб перешкоджати цьому процесу 
й відродити стосунки, властиві традиційному 
суспільству, в країні будуються малоповерхові 
котеджі, які утворюють замкнену систему, що 
забезпечує соціальні потреби. 

Отже, в період кінця 60-х – початку 70-х рр. 
ХХ ст. намітилася тенденція до певного 
«розкриття» замкненого локального 
громадянства, однак суспільні зв’язки та 
соціальні взаємодії в рамках локальної 
суспільності до цього часу залишаються 
важливою цінністю для японців, не зважаючи на 
значні зміни, які пережила країна [4, с. 70-71]. 

Японські наймані робітники завжди 
віддають перевагу стабільній зайнятості перед 
підвищенням зарплати й схильні до політики 
своїх підприємців, які розглядають найманих 
робітників не лише як робочу силу, а й як 
фактор виробництва при багатоваріантності 
форм участі робітників в управлінні 
виробництвом і зближенні інтересів найманих 
робітників та власників підприємства. Отже, 
трудові стосунки переходять на нову 
неопатерналістську основу, що в Японії досягло 
високого рівня зрілості. Цей японський досвід 
західні фахівці вважають моделлю запозичення, 
адже, спираючись на конфуціанські догми, 
робота на підприємстві сприймається в контексті 
групової психології не як робота на підприємця, 
а як робота на всіх, в тому числі й на самого 
себе. Підприємство являє собою те місце, де 
робітники відчувають себе членом однієї 
спільноти. Існують й інші засоби для виховання 
почуття спільності робітника з фірмою: 

- крупні компанії мають свою символіку 
(гімн, емблема, торгова марка). В гімнах 
наголошується, що компанія – це велика сім’я; 

- залучення творчих робітників; 
- використання релігійних, зокрема 

буддійських ритуалів, які відповідають 
інтересам різних вікових груп; 

- використання форменого одягу для 
відчуття себе частиною компанії. 

Відродженню та зміцненню сім’ї сприяє 
також розширення будівництва будинків для 
двох поколінь, в яких незалежно поряд живуть 
батьки й діти. [6, с. 136-139]. 

В даний час Японія стоїть перед черговою 
реформою системи освіти. Головною цінністю в 
цій області визнається орієнтація на виховання 
творчої особи більшою мірою, чим на виховання 
старанного працівника. Інакше кажучи, 
ставиться мета формування суспільства, 
орієнтованого на культуру. Практично 100% 
дітей здобувають зараз середню освіту і більш за 
третину закінчує вищу школу. Це вельми високі 
показники на тлі інших розвинених країн. І це – 
одна з причин забезпечення  економіки країни 
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кваліфікованими кадрами. Недаремно, мабуть, 
японське суспільство часто називають 
«кваліфікованим». Хоча система освіти є в 
цілому досить егалітарної і жорсткі вступні 
іспити незалежно від соціального положення 
тих, що поступають, відбирають найбільш 
гідних, існує ранжирування всіх типів 
навчальних закладів. Селекція йде не за якістю 
освіти, а по престижності місця вчення. 
Престижний дитячий сад значною мірою 
автоматично відкриває двері в елітарну школу і 
університет, що у свою чергу, гарантує місце в 
політичній і економічній еліті. Таким чином при 
всій елітарності залишається ієрархічність 
системи, і якість вищої освіти частенько не є 
критерієм для заняття вищих постів в 
адміністративних органах. Іншими словами, 
співіснують колишні і нові чинники соціальної 
мобільності. 

Важливі цінності для японців: 
- активна життєва позиція; 
- прагматизм; 
- інтерес до матеріального добробуту; 
- дисциплінованість [4, с. 36]. 
До системи пріоритетів у ціннісних 

орієнтаціях поступово входить дозвілля. Для 
молодого покоління вже немає протистояння 
між традиційно японським і європейським, бо 
переважно вони сприймають елементи західної 
культури як свої вітчизняні. 

Сучасний японець демонструє самостійну 
життєву поведінку (пошана індивідуальності) і 
приналежність до соціальної групи, визнає 
залізну логіку дисципліни і творчий характер 
праці, віддає належне важливості накопичення і 
затвердженню естетичних цінностей, твердо 
дотримується принципів демократії і 
плюралізму, що гарантують стабільність в 
суспільстві, але не забуває виявляти повагу 
старшим за віком і положенню [4,с.42]. Отже, 
для сучасного японця характерний соціальний 
дуалізм.  

Дуже вдало характеризують перетворення, 
які відбулися в Японії, вчені С.Маркарян та О. 
Молодякова: Зміни, які відбулися в японському 
суспільстві, дозволяють прослідкувати 
перетворення країни – «самітниці в економічну 
супердержаву», яка використовує всі міжнародні 
багатства, вміло поєднує загальнолюдські й 
традиційні цінності і в епоху інтернаціоналізації 
прагне поширити свою цивілізацію на інші 
народи [там само, с. 42]. 

Що стосується якості й рівня життя японців, 
слід зазначити, що в кінці ХІХ – на початку ХХ 
ст. швидке зростання японської економіки не 
привело до поліпшення якості життя населення, 
не стабілізувалися їхні доходи, адже економіка 
працювала на війну. На кінець ХХ ст. рівень і 
якість життя населення Японії значно зросли: 

найвища тривалість життя, найменша кількість 
розлучень та самогубств, низька смертність, у 
тому числі й дитяча; у 1987 р. Японія була на 
другому місці в світі по екологічній ситуації та 
економічній стабільності  [там само, с. 72]. 

Нові умови відтворення трудових ресурсів 
визначили духовні й моральні зрушення в житті 
суспільства, що привели до перебудови 
свідомості. Загальне підвищення й вирівнювання 
освітнього рівня зближує культурні інтереси 
різних груп населення. Духовні інтереси стають 
доступними широким слоям народу, що також 
свідчить про значне зростання якості життя. 

Революційні зміни відбулися в галузі житла 
(будують одно – і двоповерхові власні будинки), 
харчування населення, використання товарів 
тривалого користування [там само, с. 74]. Однак, 
скрізь у Японії сучасність існує поряд із 
давниною (збереження храмів, пам’яток 
культури, милування квітучою сакурою, участь у 
народних святах, дотримання 
звичаїв(займаються чайною церемонією, 
ікебаною), бо японець завжди відчуває себе 
японцем  [4, с. 75]. 

Інтеграція конформізма й конкуренції 
підтримують стабільність у суспільстві: 
безробіття становить біля 2% чисельності 
діяльного населення; в країні найнижчий рівень 
злочинності й наркоманії; найвищий рівень 
життєвого циклу; 65% батьків живе з дітьми, в 
країнах Західної Європи (20-30%); матеріальний 
добробут людей являє собою важливу цінність 
[там само, 34-35]. Проте, в Японії стосовно 
якості життя є і проблеми: високі ціни на 
продовольчі товари, на житло; велика тривалість 
робочого часу; невелика тривалість оплачуваних 
відпусток і неповне їх використання, хоча в 
Японії 14 днів передбачено на державні свята. 
Основне завдання Японії – створення 
«понаддержавної якості життя». [там само, с. 76-
83].  

Отже, Японія пройшла свій власний шлях 
від індустріального до інформаційного 
суспільства, який поєднав функціональну 
раціональність із традиціями, національними 
духовними цінностями, що придає стійкість 
японському суспільству, створює стабільний 
соціальний клімат, в якому кожна група 
знаходить свою нішу.  
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Юлія ЛОКАРЄВА (Кіровоград) 
Постановка проблеми. В умовах 

інформатизації освіти пріоритетним напрямком 
є впровадження сучасних інформаційних 
технологій, які постійно вдосконалюються, 
стають більш насиченими, гнучкими, 
продуктивними, націленими на різноманітні 
потреби студентів. Освіта перетворюється на 
інформаційно насичений простір вільної творчої 
комунікації, який дозволяє студентам пізнавати 
й освоювати найширший спектр нових 
технологій і матеріалів в рамках проектної 
організації творчого процесу. З метою 
активізації професійного становлення майбутніх 
учителів музичного мистецтва, підвищення його 
ефективності і якості постає необхідність 
забезпечити навчальний процес психолого-
педагогічними та методичними розробками, 
направленими на виявлення оптимальних умов 
використання можливостей мультимедіа.  

Дослідження феномену «мультимедіа» в 
освіті, зокрема в музично-педагогічній,  
багатоаспектне. Мультимедіа розглядається, по-
перше, як засіб підвищення ефективності 
навчання на заняттях з музики у 
загальноосвітніх школах та з фахових дисциплін 
у спеціальних навчальних закладах; по-друге, як 
засіб психолого-педагогічного впливу на 
особистість учнів та студентів в умовах новітніх 
інформаційних технологій навчання; по-третє, як 
засіб навчання та інструмент розробки 
педагогічних програм; по-четверте, як засіб 
розвитку творчих здібностей та образного 
мислення студентів на заняттях з фахових 

дисциплін з використанням мультимедійних 
технологій тощо [1, 2, 3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом у вітчизняній педагогічній теорії 
та практиці відбувається активний пошук шляхів 
удосконалення методів навчання, проводяться 
інтенсивні дослідження з питань запровадження 
в навчальний процес мультимедійних 
технологій, засобів комп’ютерно-орієнтованих 
систем навчання, що висвітлюється у 
дослідженнях і публікаціях відомих учених: 
І. Красильнікова, Л. Масол, О. Науменко, 
О. Переверзова, Т. Рейзенкінд [4, 5, 6, 8, 9] та ін.  

Ціла низка педагогічних досліджень 
присвячена різним аспектам використання 
мультимедіа: розробка методичних основ 
проектування, створення та використання 
мультимедійних навчальних програм та 
комплексів; використання засобів мультимедіа в 
процесі навчання майбутніх учителів 
інформаційним технологіям (Т. Бабенко) [1]; 
мультимедіа як засіб підвищення ефективності 
навчання в загальнооосвітній школі 
(Ю. Єгорова) [2]; мультимедіа як дидактичний 
засіб вищої школи (Н. Клемешова) [3] тощо.  

Вчені відзначають, що мультимедійні 
технології на сьогодні є найбільш актуальним 
напрямком використання інформаційно-
комп’ютерних технологій у сфері освіти, адже 
дозволяють підійти до перетворення 
мультимедіа в потужний засіб освіти, в якому 
змодельовані всі аспекти навчально-виховного 
процесу – від методичного до презентаційного. 
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Використання мультимедійних технологій 
дозволяє підвищити інтенсивність і ефективність 
процесу навчання, створює умови для 
самоосвіти та дистанційної освіти, тим самим 
дозволяючи здійснювати перехід до 
безперервної освіти, у поєднанні з 
телекомунікаційними технологіями розв’язують 
проблему доступу до нових джерел 
різноманітної за змістом і формою 
представлення інформації. 

Мета статті полягає у визначенні та 
обґрунтуванні однієї з провідних педагогічних 
умов професійного становлення майбутніх 
учителів музичного мистецтва – використання 
мультимедійних технологій у процесі музично-
теоретичної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. У 
педагогічній літературі існує декілька підходів 
до розкриття сутності мультимедійних 
технологій. Термін медіа (від лат. «media» – 
засіб) використовується як відповідник поняття 
«засоби масової інформації та комунікації», до 
яких традиційно відносять друковані видання, 
пресу, фотографію, звукозапис, радіо, 
кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні 
комп’ютерні системи, зокрема Інтернет. Під 
поняттям мультимедіа ( англ. «multimedia» від 
лат. «multum» – багато, «medium» – засоби) 
розуміється комплекс апаратних і програмових 
засобів, що надають можливість користувачеві 
працювати в діалоговому режимі з різними 
типами інформації (графікою, текстом, звуком, 
відео), організованими в єдину систему [7].  

Широке застосування мультимедійних 
технологій у процесі музично-теоретичної 
підготовки здатне різко підвищити ефективність 
інтерактивних методів навчання для всіх форм 
організації навчального процесу: на лекціях, на 
семінарських, практичних, лабораторних 
заняттях, на етапі самостійної підготовки 
студентів. Завдяки можливості зберігати та 
сумісно використовувати великий обсяг 
текстового, звукового та візуального матеріалу 
комп’ютер став потенційно потужним і зручним 
засобом підтримки та збагачення існуючих 
навчальних програм, електронних посібників, 
методичних розробок тощо. Щодо наочності, то, 
окрім демонстраційної мультимедіа, що має 
нести виховне та освітнє навантаження, потрібно 
враховувати й відповідне обладнання, що є 
необхідним для демонстрації. До такого 
устаткування можна віднести персональні 
комп’ютери, великі демонстраційні монітори, 
проектори, проекційні екрани.  

Застосування мультимедійного супроводу у 
процесі музично-теоретичної підготовки 
створює більш  комфортні умови для аудиторної 
роботи студентів та викладачів. Активізація 
емоційного впливу на аудиторних заняттях із 

застосуванням мультимедійних засобів навчання 
пов’язана з тим, що, по-перше, навчальне 
середовище створюється з наочним 
представленням інформації в кольорі; по-друге, 
використання анімації є одним із ефективних 
засобів привернення уваги і стимулювання 
емоційного сприйняття інформації; по-третє, 
наочне представлення інформації у вигляді 
фотографій, відео фрагментів змодельованих 
процесів має більш сильну емоційну дію на 
студентів, ніж традиційні методи, оскільки воно 
сприяє покращенню розуміння і 
запам’ятовування фізичних і технологічних 
процесів (явищ), які демонструються на екрані. 

Таким чином, мультимедійні засоби 
навчання у процесі музично-теоретичної 
підготовки дозволяють підвищити 
інформативність заняття, стимулюючи 
мотивацію, реалізувати доступність і сприйняття 
інформації за рахунок її паралельного 
представлення в різних модальностях 
(візуальний і слуховий); організувати увагу 
аудиторії за рахунок художньо-естетичного 
виконання слайдів-заставок або доцільно 
застосованої анімації та звукового ефекту; 
здійснити повтор (перегляд, коротке 
відтворення) матеріалу попереднього заняття 
тощо. 

Вплив медіа і мас-медіа на студентів, на 
думку багатьох дослідників у галузі педагогічної 
та музично-педагогічної освіти [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9] є всебічним і надзвичайно потужним, адже 
завдяки його дії зростає зацікавленість 
предметом, відбувається розвиток творчих 
здібностей студентів, виявляється креативність 
мислення. 

Актуальним є дослідження Л. Масол, яка 
простежує зміну художньо-естетичних традицій, 
класичної системи уявлень, необхідних для 
інтерпретації нового мистецтва й осмислення 
його основоположних принципів, що 
характеризують початок процесу поступової 
трансформації культурологічної, естетичної та 
художньої парадигми, основними рисами якої є 
виникнення нових мистецьких феноменів, 
інтенсивна візуалізація культури (від кіно до 
дисплею, від мистецтва до медіа-простору). На 
підтвердження цього відбувається виникнення 
таких явищ, як синтез мистецтв, нова концепція 
тривимірності, синтез видів, стилів, жанрів 
мистецтв. У результаті виникають такі мистецькі 
феномени: асамбляж, кольоромузика, інсталяція, 
перфоманс, хепенінг, інвайронмент, рок-опера, 
симфо-джаз, відео-кліп, колаж тощо, що 
вимагають перед музично-педагогічною освітою 
створення нового технологічного забезпечення, 
певних змін в методах, формах, засобах освіти, 
які б гармонійно корелювали з її інтегративним 
змістом.    
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З огляду на світові тенденції та вітчизняні 
соціокультурні потреби, маючи на меті 
ознайомити студентів зі специфікою 
функціонування сучасних засобів масової 
інформації та комунікації в соціумі, дослідниця  
пропонує навчальну програму курсу 
«Медіакультура», яка спрямована на виховання 
естетичного сприймання, здатності 
інтерпретувати медіа-тексти, розвивати художні 
здібності та критичне мислення, формувати 
ціннісні орієнтації, інформаційну культуру, 
створювати умови для творчої самореалізації 
особистості [5, с. 388].  

О. Переверзов уважає, що мультимедійні 
технології перетворили навчальну наочність із 
статичної в динамічну – з’явилася можливість 
відстежувати процеси, що вивчаються, в часі… 
Дослідник визначає основні загальні особливості 
використання мультимедіа в освітніх цілях: 
негайний зворотний зв’язок між користувачем і 
комп’ютером; комп’ютерна візуалізація 
навчальної інформації про об’єкти або 
закономірності як процесів і явищ, що мають 
місце в реальному світі, так і «віртуальних»; 
архівне зберігання досить великих об’ємів 
інформації з можливістю її передачі, обігу та 
легкого доступу користувача до центрального 
банку даних; автоматизація процесів 
обчислювальної інформаційно-пошукової 
діяльності, а також обробки результатів 
навчального експерименту з можливістю 
багаторазового повторення фрагмента або 
самого експерименту; автоматизація процесів 
інформаційно-методичного забезпечення, 
організаційного управління навчальною 
діяльністю і контролю за результатами 
засвоєння [8, с. 174–176].  

Т. Рейзенкінд наголошує, що використання 
мультимедійних засобів, притаманне всім 
галузям науки, недостатньо охоплює дисципліни 
естетично-художнього циклу, оскільки не 
визначені можливості застосування 
комп’ютерних підручників та посібників, 
завдань на тренінг інтелекту, вправ з 
формування готовності студентів до творчої 
діяльності [9, с. 57].  

Одним із головних аспектів даної проблеми 
є використання мультимедійних технологій у 
процесі музично-теоретичної підготовки. 
І. Красильніков підкреслює важливість 
застосування мультимедійних технологій при 
аранжуванні музичних творів на музичних 
синтезаторах і пропонує значну кількість 
звукових заготовок різного типу (семплів): 
ритмічних малюнків ударних, басу, гітар, 
мелодійних узорів синтезаторів, мідних духових, 
педалей струнних, звукових ефектів, фраз, що 
виконуються голосом тощо [4, с. 58].  

У процесі вивчення музично-теоретичних 
дисциплін студенти отримують можливість за 

допомогою мультимедійних технологій 
виконувати різнофункціональні завдання: 
поєднувати друкований текст, графічне 
зображення, рухоме відео, статичні фотографії 
та аудіозапис, створювати «віртуальну 
реальність» справжнього спілкування, а також 
мають можливість опрацювати значну кількість 
нотної та методичної літератури, і як результат – 
отримати у декілька разів більше якісної 
інформації порівняно з традиційними методами 
отримання й обробки наукової та навчальної 
інформації.  

Специфіка вивчення музично-теоретичних 
дисциплін у вищих навчальних педагогічних 
закладах передбачає синтез різних видів 
музично-творчої діяльності: на лабораторних 
заняттях із застосуванням мультимедійних 
технологій є можливість за допомогою 
музичного редактора прослуховувати 
різноманітні музичні твори, виконувати  власні 
музичні імпровізації за заданим ритмічним 
рисунком, записувати музичні диктанти на слух, 
аранжувати музичні твори, відтворювати 
оркестрову повноту звучання, розв’язувати 
кросворди, тести, виконувати практичні 
завдання – у результаті в студентів розвивається 
гармонічний слух, формуються імпровізаційні 
навички.  

Комп’ютер виступає як музичний 
інструмент, на якому можна виконувати музичні 
теми, гармонічні послідовності, діатонічні та 
хроматичні секвенції в різних стилях, жанрах, 
підбирати акомпанемент до народних пісень та 
пісень шкільного репертуару, складати музичні 
та ритмічні диктанти, підбирати другий голос, а 
також використовувати комп’ютер у 
композиторській та звукорежисерській 
діяльності. За допомогою музичного редактора 
студенти можуть працювати на макеті 
партитури, моделювати звучання потрібних 
інструментів, а також робити відповідні записи.  

У рамках факультативного курсу студенти 
мають можливість слухати музику українських, 
російських і зарубіжних композиторів, візуально 
сприймати ілюстрації з портретами 
композиторів, музичними інструментами, 
складом оркестрів, вивчати лібрето до опер та 
проглядати фрагменти балетів, опер, оперет, 
спектаклів, мюзиклів, а також рецензувати 
відвідані концерти та мистецькі проекти.  

Значно активізує практичну діяльність 
студентів процес аранжування. Будь-яке 
електронно-звукове втілення нотного тексту 
завжди уможливлює вибір тих чи тих тембрів, 
допускаючи можливе змішування їх, поділ 
клавіатури на декілька різнотембрових мануалів 
тощо. При цьому не потрібно складати 
партитуру й детально розписувати партії, 
достатньо лише вибрати той чи той 
«напівфабрикат» звучання, закладений у пам’ять 
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комп’ютера. Така робота є набагато легшою 
порівняно з традиційним аранжуванням. 

За допомогою музичного комп’ютера 
студенти мають можливість ілюструвати власні 
повідомлення, захищати реферати, 
демонструвати уроки музики. На допомогу 
майбутньому вчителеві музичного мистецтва 
рекомендується увести вивчення комп’ютерних 
програм, призначених для створення власних 
композицій та комп’ютерного аранжування, як-
от: «Cubases», «Nuendo 4», «Studio One 2», «Fl 
Studio 10», «Sound Forge 10» та інші, а також 
міді-секвенсери, аудіоредактори, віртуальні 
синтезатори тощо. 

Перспективним напрямком використання 
мультимедійних технологій у навчальному 
процесі є демонстрація навчальних відеофільмів. 
Наявність спеціальних програм – відео-
редакторів – дозволяє досить швидко 
змонтувати фільм із відзнятих фрагментів, 
накласти звук на відеоряд і зробити необхідні 
коментарі, що дозволяє відтворити динамічні 
явища в умовах звичайного процесу. При 
проведенні практичних і лабораторних занять 
доцільно використовувати презентації, які 
можна демонструвати як за допомогою 
проектора, так і на екранах моніторів. У якості 
інформаційного наповнення презентації можуть 
бути використані різні види інформації 
(текстова, аудіо, графіка, анімація, відео тощо).   

Використання мультимедійних технологій 
значно пожвавлює темп заняття, дає можливість 
у ході його проведення швидко підготувати 
яскравий номер для лекції-концерту. Разом з тим 
відбувається поступове засвоєння знань з теорії 
музики та сольфеджіо, гармонії, поліфонії, 
аналізу музичних творів, основ композиції, 
інстументоведення, акомпанементу та 
імпровізації, історії музики тощо. 

У процесі впровадження мультимедійних 
технологій, уважає О. Науменко, потрібно 
дотримуватись таких вимог: урахування 
педагогічних принципів і принципів психолого-
педагогічної доцільності; цілеспрямоване 
формування ключових компетенцій студентів, 
які формуються засобом мультимедійних 
технологій (формування загальної навчальної 
компетенції студента, інформаційної, навчально-
пізнавальної, комунікативної тощо); наявність 
професійної компетенції викладача із 
застосування мультимедійних технологій 
(володіння програмами на рівні активного 
користувача – Word, Excel, Power Point, Front 
Page та ін.) та інформаційної компетенції, яка 
виражається у здатності розробляти власні 
навчально-методичні програмні засоби, 
презентувати оригінальні проекти і 
впроваджувати їх у свою діяльність [6].  

Отже, аналіз літератури довів педагогічну 
корисність застосування мультимедійних 
технологій навчання до яких віднесено: 
усвідомлення мети, завдань музично-
теоретичних дисциплін та професійних 
компетенцій, які формуються шляхом 
використання технологій; володіння навичками 
роботи з мультимедійними технологіями; 
проектування заняття (вибір теми, літератури, 
складання плану, формування змісту заняття); 
визначення методичних прийомів і засобів 
формування нових знань; розробка слайдів для 
презентації; аналіз, оцінка і корекція досягнутих 
результатів.   

Можемо констатувати, що використання 
мультимедійних технологій у процесі музично-
теоретичної підготовки майбутнього вчителя 
музичного мистецтва сприяє всебічному й 
гармонійному розвитку особистості, 
формуванню творчих здібностей, фантазії, 
художньої уяви, сприйняття, креативного 
мислення, загальних слухових навичок, 
внутрішнього слуху, сприяє ефективному 
засвоєнню знань з дисциплін музично-
теоретичного циклу і є продуктивною, 
високоефективною педагогічною умовою 
професійного становлення майбутніх учителів 
музичного мистецтва.  
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СИСТЕМА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ 
ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ  

Юрій МАТВІЄНКО (Полтава) 
Постановка проблеми. Виховання студентів 

– один з головних складових педагогіки вищої 
школи. Зміст виховання студентів в університеті 
обумовлюється віковими особливостями, 
специфікою молодіжної субкультури, цілями і 
завданнями основних і додаткових освітніх 
програм, особливостями сучасної 
соціокультурної ситуації в країні і будується з 
урахуванням специфіки студентів. Враховуючи 
вікові особливості студентів, зміст виховної 
діяльності в сучасному педагогічному вищому 
навчальному закладі має ґрунтуватися на 
визнанні цінності студента як особистості, його 
прав на волю, на розвиток і прояв його 
здатностей і індивідуальності, при забезпеченні 
організаційної, мотиваційної, вольової, 
психологічної єдності всіх учасників виховного 
процесу як колективу однодумців.  

Студентське самоврядування ВНЗ є тим 
виховним середовищем, в якому студент може 
не лише проявити себе, а і виховати професійно 
значимі риси своєї особистості, серед яких 
важливе місце займає соціальна активність. В 
умовах болонського процесу розвиток діяльності 
органів студентського самоврядування може 
бути віднесене до високого рангу значущості у 
вихованні і підготовці майбутніх фахівців.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літератури [4; 11]  показав, що проблемі 
виховного простору в останні роки приділяється 
велика увага дослідників. Разом з тим,  поряд з 
поняттям «виховний простір» (А.В. Гаврилін, 
Н.Л. Селіванова, І.Г. Ніколаєв), часто 
використовується поняття «освітній простір» 
(Е.Ф. Зеєр, Н.В. Кузьміна, К.С. Махмурян, 
Г.В. Мухаметзянова, Е.А. Ямбург), «виховуюче 
середовище» (А.Г. Калашников, А.П. Пінкевич, 
С.Т. Шацький, Н.Є. Щуркова) та інші. 
Українські учені І. Бех [1], Т. Бондар [2], 
М. Гриньова [6], І. Зязюн [7], А. Капська [8] та 
інших в своїх працях розглядають організаційні 
аспекти самоврядування студентів як суб’єктів, 
проблеми їхньої соціалізації та самореалізації, 
становлення студентів як суб’єктів 

життєтворчості, суб’єктів та об’єктів виховного 
середовища ВНЗ. 

Мета статті полягає в описі поглядів на 
поняття «соціальної активності» та науковому 
обґрунтуванні практичних аспектів виховання 
соціально активної особистості майбутнього 
вчителя в системі студентського 
самоврядування. 

Виклад основного матеріалу. Спираючись 
на теоретичні та практичні дослідження, можемо 
сформулювит робоче визначення поняття 
студентського самоврядування, як 
організаційної системи, інституту включення 
всіх її членів в колективне управління 
процесами життєдіяльності, спрямоване на 
розвиток особистості студента, який досягається 
за допомогою самоактивізації та 
саморегулювання. 

Аналіз і узагальнення досліджень дозволили 
виділити наступні основні завдання 
студентського самоврядування: 

 формування у студентів відповідального 
і творчого ставлення до навчання, суспільної 
діяльності і продуктивної суспільно-корисної 
праці; 

 сприяння оволодінню кожним 
студентом навичками продуктивної самостійної 
роботи і наукової організації праці, всебічному 
розвитку особистості шляхом включення в 
різноманітні види діяльності; 

 забезпечення принциповості, 
об'єктивності і компетентності при реалізації 
прав студентів; 

 формування у членів колективу на 
основі самостійності у вирішенні питань 
студентського життя активної життєвої позиції, 
навичок управління колективом, державними і 
суспільними справами, що знайдуть своє 
втілення в подальшій професійній діяльності 
майбутніх педагогів; 

 виховання у студентів відчуття 
господаря в своєму навчальному закладі, 
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пошани до закону, норм моральності і правил 
співіснування та співпроживання; 

 створення обстановки нетерпимості до 
правопорушників, пияцтва і інших 
антигромадських проявів та девіантної 
поведінки; 

 надання допомоги адміністрації, 
професорсько-викладацькому складу в 
організації і вдосконаленні навчально-виховного 
процесу (через своєчасний всебічний аналіз 
якості знань студентів, причин низької 
успішності з подальшим уживанням конкретних 
заходів за наслідками аналізу і усунення цих 
причин); 

 пошук і організація ефективних форм 
самостійної роботи студентів; 

 організація системи контролю за 
навчальною і трудовою дисципліною студентів, 
правилами гуртожитку;  

 своєчасність застосування суспільної та 
дисциплінарної дії щодо порушників; 

 активізація діяльності громадських 
організацій у педагогічному закладі, надання 
допомоги в реалізації їх статутних цілей і 
завдань; 

 організація вільного часу студентів, 
сприяння всебічному розвитку особистості 
кожного члена студентського колективу та 
допомога в самореалізації талановитої молоді; 

 організація системи вивчення і обліку 
громадської думки студентів з найважливіших 
питань життя університету і створення умов, при 
яких забезпечується участь кожного 
зацікавленого студента в обговоренні проблем, 
ухваленні і виконанні рішень; 

 збереження бібліотечного і аудиторного 
фонду, лабораторного обладнання і приладів, 
житлового фонду гуртожитків, спортивних 
споруд та ін.; 

 встановлення і підтримка контактів з 
молодіжними організаціями інших освітніх 
закладів і країн. 

Діяльність студентів педагогічного вищого 
навчального закладу з самоуправління має 
спектр можливостей для виховання 
перспективного вчителя-професіонала, здібного 
до сміливих самостійних інноваційних 
педагогічних рішень. Прагнення та готовність 
студентів брати активну участь в рішенні 
навчально-виховних задач, що стоять перед 
педагогічним університетом, формує самостійне 
мислення, соціальну активність, організаторські 
та комунікативні здібності, що, поза сумнівом, 
важливо для формування професійно-
педагогічної культури майбутнього вчителя. Є 
підстави вважати, що актуальність залучення 
студентів педагогічного університету до 
самоврядної діяльності буде зростати у зв’язку з 
великою потребою підготовки такого вчителя, 

який здатний активно добиватися перебудови 
школи у відповідності до потреб життя. Ось 
чому так важливо виховувати в особистості 
майбутнього вчителя такі якості, як 
самостійність мислення, волелюбність, 
заповзятливість, особиста творча активність, що 
й буде складати необхідну енергійну базу для 
виявлення творчого підходу в педагогічній 
діяльності. 

Особливе місце в теоретико-
методологічному обґрунтуванні системи 
розвитку студентського самоврядування та форм 
його функціонування займає категорія 
«принципи», яка визначає основні підходи, 
норми, регулятиви, що дозволяють керувати 
відповідними процесами за визначеними 
канонами. Принципи розвитку студентського 
самоврядування в ємкій та лаконічній формі 
намічають загальну стратегію і тактики 
підтримки самоврядування студентства, його 
змістовну направленість, організаційно-
педагогічні підстави в руслі певного 
концептуального розвитку. Принципи фіксують 
в собі ідеї гуманістичного підходу до 
особистості студента. Виділимо сукупність 
наступних принципів розвитку студентського 
самоврядування, якими слід керуватися в умовах 
педагогічного закладу: 

– Принцип співупарвління. Під 
співуправлінням слід розуміти діяльнісну, 
добровільну участь студентів у розробці задач, 
які стосуються організації усіх сторін 
життєдіяльності навчального закладу при тісній 
взаємодії з викладачами як наставниками в їх 
рішенні [3].  

– Принцип особистісно зорієнтованого 
підходу реалізує гуманістично орієнтовану 
концепцію виховання особистості студента та 
відбивається певним чином в програмах 
розвитку студентського самоврядування.  

– Принцип програмно-цільового підходу 
вказує на способи формування змістовного 
компоненту діяльності, який ґрунтується на 
студентській ініціативі.  

– Принцип мотиваційного забезпечення 
відображує обумовленість його ефективності, 
сформованістю у студентів діяльнісних мотивів 
участі в різноманітних видах самостійної 
суспільної роботі, розуміння значущості її 
виконання для блага інших людей, свого 
навчального закладу та власного особистісного 
самоствердження [9]. 

– Принцип профілізації студентського 
самоврядування в педвузі вказує на важливість 
залучення особистості майбутнього вчителя до 
неї крізь призму особливої важливості освоєння 
організаторської культури в професіональному 
розумінні як важливої умови підготовки до 
виховної роботи в школі. Слід відмітити, що 
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активність студента в суспільній діяльності 
можна розглядати як важливий засіб виховання 
зацікавленості до педагогічної професії, 
розуміння глибини творчого компоненту в ній. 

– Принцип системності та 
взаємопов’язаності рівнів реалізації 
студентського самоврядування в педвузі  сприяє 
проясненню структури та ходу поступового 
розвитку соціальної активності майбутніх 
вчителів на різних рівнях.  

– Принцип диференціації розглядається як 
організаційно-педагогічна підстава для 
розкриття самого процесу становлення та 
розвитку студентської ініціативи в педвузі від 
початкового етапу до досягнення високого рівня 
його розвитку.  

– Принцип відкритості в регіональному 
середовищі вказує на важливість задач активного 
самовизначення особистості майбутнього 
вчителя як громадянина, суспільного та 
соціального діяча, що знаходить своє 
відображення в участі в молодіжному русі 
регіональних соціально значущих проектах.  

Вся сукупність вище зазначених принципів 
з урахуванням поставлених цільових установок 
дозволяє сформувати уявлення про цілісну 
структуру системи розвитку студентського 
самоврядування в педагогічному закладі. 
Характеризуючи систему студентського 
самоврядування зазначимо, що вихованню 
соціально активної особистості майбутнього 
вчителя в цій системі сприяють такі умови: 

1) Опора на природні пристрасті людини 
до розвитку, дорослішання, свободи. 

2) Опора на потреби і можливості 
студента. 

3) Організація спільної діяльності із 
соціальним спрямуванням, яка створює 
сприятливі умови для самоствердження та 
самореалізації студентів. 

4) Позитивна мотивація. 
5) Рефлексивна суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія викладачів та студентів, яка сприяє 
вихованню соціальної активності особистості.  

6) Гуманістичний характер 
міжособистісних стосунків студентів в системі 
студентського самоврядування. 

Створюючи систему виховання соціальної 
активності майбутніх учителів у системі 
студентського самоврядування ми виходили з 
ряду факторів: вікового періоду навчання, 
специфіки навчання і діяльності в 
самоврядуванні, спілкування та взаємодії. 
Коротко їх розглянемо. Віковий період навчання 
(18-22 роки) пов'язаний зі зміною системи 
поглядів, ціннісних орієнтацій, внутрішньої 
позиції особистості, прийняттям на себе 
відповідальності за власне життя, переоцінкою 
стосунків з людьми та зміною стратегії взаємодії 
з ними. Оскільки цей вік є періодом 

інтенсивного формування рис характеру та 
становлення особистості, то він є оптимальною 
основою для виховання соціальної активності. 
Специфіка навчання та системи студентського 
самоврядування вищого педагогічного 
навчального закладу пов’язані із засвоєнням 
студентами особливостей професійно-
педагогічної та організаторської взаємодії, 
соціально спрямованої діяльності, розвитком 
гуманістичної спрямованості та спеціальних 
здібностей [10, с. 232-235.]. Це є оптимальною 
основою для виховання соціальної активності 
майбутніх учителів. 

Фактор спілкування і взаємодії полягає в 
тому, що студенти здійснюють комунікацію в 
організованих групах та системі студентського 
самоврядування з активними процесами 
групової динаміки, що є сприятливим соціально-
психологічним підґрунтям для виховання 
соціальної активності. 

Структура розробленої системи виховання 
соціальної активності майбутніх учителів у 
системі студентського самоврядування 
зображена на мал. 1. Розроблена система має 
інноваційний характер. Виходячи з визначення 
сутності поняття «інновація», за Б. Гриньовим та 
В. Гусевим, це «новація (новий продукт, нова 
технологія, новий спосіб організації), що 
реалізується в будь якій сфері діяльності, 
незалежно від природи самої новації та 
характеру відповідної діяльності» [5, с. 14]. 

Представлена система ґрунтується на 
середовищному підході до виховання. В процесі 
виховання соціально активної особистості 
майбутного вчителя кожен студент залучається 
до виховного середовища, утвореного чотирьма 
компонентами: системою студентського 
самоврядування, волонтерською діяльністю, 
тренінгом «Виховання соціальної активності» та 
проектом «Тиждень вишиванки».  

Виховне середовише, яке сприятиме 
вихованню соціально активної особистості, має 
відповідати таким принципам:  

 гуманістична спрямованість;  
 інтеграція навчальної та пізнавальної 

діяльності;  
 полікультурна толерантність;  
 моделювання театральної діяльності;  
 моделювання творчої діяльності. 
Виховання соціально активної особистості 

майбутнього вчителя відбувається в чотири 
етапи: 

1) Діагностичний. 
2) Підготовчий. 
3) Змістовно-діяльнісний. 
4) Рефлексивний. 
На діагностичному етапі визначається 

рівень вихованості соціально актичних якостей 
особистості, степінь тривожності та інші 
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фактори від яких залежитиме подальше 
виховання соціальної активності. 

Підготовчий етап передбачає участь в 
тренінгу «Виховання соціальної активності». 

Особливий акцент у розробленій системі 
робиться на проведенні якісних тренінгів. 

 

 
Мал. 1. Виховання соціально активної особистості майбутнього вчителя в системі 

студентського самоврядування 
Наприкінці тижневого тренінга його 

учасники реалізують соціально спрямовану 
одноденну акцію та розробляють більш 
глобальний проект, втілення його вимагатиме 
залучення студентів до студентського 
самоврядування. Після проходження тренінгу, 
написання та реалізації одноденних соціальних 
проектів студенти отримують відповідний 
сертифікат.  

Комплексне виховання соціально активної 

особистості майбутиніх учителів у системі 
студенстького самоврядування має бути 
спрямоване на формування психологічної 
готовності до здійснення соціально спрямованої 
діяльності, яка структурно включає в себе 
мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та 
корекційний компоненти. 

Мотиваційна готовність до соціально 
спрямованої діяльності характеризується 
внутрішньою готовністю до прийняття ролі 



Випуск 125  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 120 

лідера, бажанням здійснювати соціально значимі 
дії, активно взаємодіяти в соціумі, інтересом до 
організаторської діяльності і т.д. 

Когнітивна спрямованість до соціально 
спрямованої діяльності включає розуміння 
поставлених професійно-педагогічних задач, 
знання стилів і стратегій діяльності, алгоритмів 
організаторської діяльності в групі, здатність до 
практичного мислення тощо. 

Діяльнісна готовність передбачає розвинуту 
здатність до практичних соціально значимих дій, 
уміння використовувати знання про соціальну 
активність в педагогічній діяльності, 
студентському самоврядуванні, швидкість 
прийняття управлінських рішень тощо. 

Корекційна готовність до соціально 
спрямованої діяльності полягає у коригуванні в 
залежності від обставин своєї діяльності, 
гнучкості у використанні її стилів у 
студентському самоврядуванні та педагогічній 
діяльності, передбаченні кількох варіантів 
розвитку подій і т.д. 

Таку інтегральну психологічну готовність 
до соціально спрямованої діяльності формуємо в 
ході реалізації системи виховання соціально 
активної особистості майбутніх учителів у 
студентському самоврядуванні. Окрім тренінгу 
«Виховання соціальної активності» реалізується 
залучення студентів у різноманітні напрямки 
діяльності системи студентського 
самоврядування та волонтерської діяльності. 

У контексті системи виховання соціально 
активної особистості майбутніх учителів 
діяльність студентської ради ПНПУ імені 
В. Г. Короленка реалізується в наступних 
соціально важливих проектах і програмах. Це 
акції волонтерського загону до Дня Святого 
Миколая та «Дня захисту дітей», «Благодійний 
ярмарок», організація щорічного благодійного 
студентського «Віденського балу», участь у 
всеукраїнських благодійних програмах «Серце 
до серця», «Зроби світ кольоровим»; проект 
«Тиждень вишиванки» та «Дні польської 
культури», акції клубу інтелектуальної творчості 
та ін.  

Важливою стороною залучення студентів до 
студентського самоврядування є встановлення 
зв’язків між вищими навчальними закладами: 
організація круглих столів, форумів, 
конференцій. Це сприяє мобільності студентів та 
підвищує їх активність. При цьому необхідно 
розширювати кругозір студентів участю їх у 
всеукраїнських та міжнародних організаціях.  

Висновки. Розроблена система виховання 
соціально активної особистості майбутнього 
вчителя у системі студентського самоврядування 
спрямована на реалізацію таких завдань: 
створення умов для розвитку в майбутніх 
учителів гуманістичної спрямованості та 
мотивації до участі в студентському 

самоврядуванні; формування в студентів знань 
про соціальну активність та студентське 
самоврядування; сприяння набуттю майбутніми 
вчителями комунікативних, організаторських 
умінь, розвитку навичок роботи в команді та 
соціального проектування; спонукання 
майбутніх учителів до саморегуляції власної 
соціальної та організаторської діяльності; 
використання потенційних можливостей 
виховного середовища як засобу виховання 
соціально активної особистості майбутнього 
вчителя; залучення студентів до соціально 
спрямованої діяльності в студентському 
самоврядуванні; забезпечення поетапного 
виховання соціальної активності. Реалізація 
розробленої системи передбачає комплексне 
використання різноманітних принципів, методів, 
форм, технологій навчання і виховання, 
результатом якого є майбутній вчитель із 
високим рівнем вихованості соціальної 
активності.  
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УДК 378.637.016: 78.03 (477) 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОБОТИ АМАТОРСЬКОГО 
ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ 

Наталія МЕДВЕДЄВА (Кіровоград) 
Постановка проблеми. Розбудова 

незалежної України передбачає орієнтацію на 
людину, націю. Основою вітчизняної системи 
навчання і виховання є національна ідея, яка 
формує людину як громадянина  України, а сам 
виховний процес має спиратися на народні 
традиції, кращі надбання національної 
педагогіки. Хоровий спів – найдоступніший вид 
музикування і належить до тих надбань, які 
високо цінуються в світі. Завдяки своїй 
доступності, простоті виявів почуттів і стану 
людської душі хоровий спів був і є зрозумілий 
всім. Однак, це не означає, що в даному жанрі 
відсутні проблеми, дослідження яких є 
актуальним і своєчасним. 

Аналіз досліджень і публікацій. На 
сучасному етапі розвитку музичної освіти та 
хорового виконавства вітчизняні науковці 
А.Авдієвський, О.Коломоєць, А.Мартинюк, 
П.Ніколаєнко, Т.Смирнова досліджують різні 
аспекти організації діяльності хорових 
колективів, залучення молоді до хорового 
виконавства. Тематика нашого наукового 
пошуку значною мірою доповнює дослідження 
названих авторів та дає змогу виявити 
організаційно-педагогічні умови роботи 
аматорського хорового колективу. 

Мета статті полягає у науковому 
обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов 
роботи аматорського хорового колективу.  

Виклад основного матеріалу. Хорова музика 
належить до найбільш демократичних видів 
мистецтва. Велика сила впливу на широке коло 
слухачів визначило її значну роль в житті 
суспільства. Виховні та організаційні 
можливості хорової музики величезні. В історії 
людства були періоди, коли хорова музика 
ставала засобом ідеологічної та політичної 
боротьби. 

Нині по всій Україні створюються 
колективи автентичного спрямування. В 

академічному мистецтві справедливо домінує 
духовна музика та новаторські тенденції, що 
надають можливість сучасним композиторам без 
обмежень творчо експериментувати. На жаль, 
останнім часом народно-хоровий жанр, який 
домінував в радянські часи, відчутно втратив 
позиції в культурно-мистецькому  просторі 
України. Але всі ці хорові жанри, що містяться 
на одному пісенному полі, доповнюють одне 
одного, збагачуються, мають право на існування. 

Отже, із вищесказаного можна зробити 
висновок, що в останні роки виросла 
зацікавленість до хорової педагогіки, 
відбувається масове утворення хорових 
колективів, але разом з тим і такий же масовий 
розпад. 

Зокрема, стало очевидним, що однією з 
основних причин розпаду аматорських 
колективів є низька якість музично-педагогічної 
та виховної роботи. З одного боку це зумовлено 
відсутністю або недостатньо високою якістю 
навчальної роботи, мета якої полягає у 
підвищенні вокально-виконавського та 
професійного рівня хорового колективу. З 
іншого боку – недостатня якість (або взагалі 
відсутність) роботи спрямованої на виховання 
учасників колективу та формування особливого 
середовища людських відносин. 

При організації хорового колективу високі 
вимоги висуваються, насамперед, до його 
керівника. Диригент – одна з найскладніших та 
багатогранніших музичних спеціальностей. 
Кожен, хто вирішив оволодіти мистецтвом 
хорового диригування, повинен чітко уявити 
собі всі труднощі, всю відповідальність професії, 
яку він обирає. Керівник аматорського хору 
повинен бути не тільки  педагогом-
хормейстером, але й хорошим організатором, 
людиною винахідливою, ініціативною. Ці якості 
особливо необхідні в момент створення 
колективу. З першої ж зустрічі хормейстера з 
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співаками хору в колективі повинна зберігатися 
атмосфера довіри та поваги, заснована, 
насамперед, не на професійній перевазі 
керівника, а на знанні, захопленні та любові до 
музики, хорового співу. 

Створення та організація хорового 
колективу – складний процес, котрий потребує 
зацікавленості та допомоги від керівництва 
організації, при якій створюється колектив. 
Необхідно використати весь арсенал засобів 
агітації за хорове мистецтво: об’яви про 
створення хору по місцевому радіо, 
телебаченню, в пресі, тощо. Ефективними 
можуть стати особисті бесіди з потенційними 
учасниками. 

Важливим етапом формування складу хору 
є прослуховування його учасників. Починають 
його здебільшого з так званої проби голосів, 
тобто, ознайомлення з голосовими даними і 
музичними здібностями кожного, хто виявив 
бажання вступити до хору. Така проба голосів 
доцільна лише там, де мають справу із 
співаками, які вже звикли до співу, вміють 
володіти своїми голосами і можуть належно 
його показати, виявивши при цьому свої музичні 
здібності. Частіше ж буває так, що співати в хорі 
виявляють бажання ті, які можуть проспівати 
кілька  популярних пісень і музичний розвиток 
яких обмежений. Співак здебільшого 
соромиться, йому не легко проспівати навіть 
знайому пісню. 

Отже, для початкового знайомства з такими 
співаками найкраще проспівати хором знайому 
пісню. Це зблизить учасників хору як поміж 
собою, так і з керівником і дасть останньому 
можливість, прислухаючись до співаків, 
поступово скласти собі певне уявлення про 
характер і стан їх голосів, про музичний 
розвиток і досвід. Мета прослуховування – 
визначити наявність голосових даних, 
встановити їх особливості (тембр, силу, 
діапазон), а також елементарні дані – музичний 
слух, пам’ять, відчуття ритму. 

Недопустимо брати в хор співаків, що 
мають специфічні тембри, різкі характерні 
голоси, які не будуть ансамблювати в хорі, а 
також голоси з дрібною тремоляцією. Керівник 
хору повинен знати причини деяких можливих 
випадків фальшивого співу. Вони можуть бути 
зв’язані з недостатньо розвинутим слухом, 
неправильним диханням, поганою пам’яттю, з 
відсутністю навиків координації між слухом та 
голосовими зв’язками. В процесі занять голос та 
музичні дані таких учасників поступово 
розвиваються й приходять до правильної 
внутрішньої координації. 

Деякі співаки не можуть відтворити звук 
заданий на музичному інструменті, зате можуть 
правильно повторить той же звук, а може й цілу 
музичну фразу, проспівану голосом. В процесі 

такої роботи необхідно повторювати мелодії  та 
вправи в різних тональностях, піднімаючи на 
півтону вгору чи опускаючи вниз, що дасть 
можливість виявити діапазон співака. Під час 
відбору співаків треба  виявляти солістів і якщо 
такі є – попросити щоб проспівали якусь 
знайому пісню. Якщо тональність пісні не 
задовольняє керівника і він вважає, що співак 
співає неприродним голосом, треба підказати 
йому зручнішу тональність. 

Перевірка відчуття ритму відбувається так. 
Керівник задає нескладний ритмічний малюнок, 
який співак повинен  повторити. Якщо завдання 
виконано добре, його можна ускладнити. 
Музичну пам’ять можна перевірити, 
попросивши співака повторити нескладну 
мелодію, один раз зіграну на інструменті чи 
наспівану керівником. Якщо співак  
затрудняється зразу виконати завдання, 
необхідно йому  ще раз чи два нагадати мотив.  

На основі виконання всіх запропонованих 
вправ складається перше враження про 
музикальні та вокальні дані співака. Скласти 
правильну характеристику голосу – значить  
забезпечити хорошу основу для успішної 
вокальної роботи в хорі. 

Основний вид занять хору – репетиції, які 
проводяться двічі на тиждень (по 2-2,5 години з 
10-15 хвилинною перервою). Кожне заняття 
хору необхідно чітко планувати з урахуванням 
творчих задач колективу. Щоб організаційно-
творча робота в колективі йшла успішно, 
необхідно вибрати на загальних зборах Раду 
хору, куди входять 4-5 чоловік. Така Рада 
допомагає керівнику в організаційних питаннях. 

В самодіяльних хорах беруть участь 
співаки, які мають не тільки різні вокальні дані, 
але й неоднакову музичну підготовку, досвід 
співу в хорі. Крім того, вони відрізняються 
віком, освітою, комунікабельністю, 
психологічною адаптивністю та культурним 
рівнем. Успіх формування хорового колективу 
визначається не тільки вокально-хоровою 
майстерністю, але й психологічною атмосферою 
в колективі. Хористи, які знаходяться на 
репетиції та на концертній естраді поряд, 
повинні відчувати дружню еманацію всередині 
хорової партії. Крім психологічного аспекту, при 
взаємному розміщенні учасників хору необхідно 
брати до уваги їх вокальні дані. Голоси хористів, 
що стоять поруч, повинні бути органічні між 
собою по силі та тембру. Необхідно також 
враховувати їх музичні здібності, хорові 
навички, досвід роботи в хорі. 

Одна із головних задач в хоровому 
колективі – виховання шанобливих відносин між 
його учасниками. Захоплення хоровим співом 
виникає не відразу. Необхідна система 
психологічних контактів, здатних згуртувати 
людей в єдиний колектив:  спільне відвідування 
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мистецьких заходів, вечорів відпочинку, 
поздоровлення з Днем народження учасників 
хору, творча дружба з самодіяльними та 
професійними колективами, екскурсії.   

Праця хормейстера вимагає не тільки 
природної музичної обдарованості, але й таланту 
педагога, вихователя, адміністратора. Керівник 
хорового колективу повинен володіти засобами 
впливу на колектив, вміти повести хористів за 
собою, переконати у вірності інтерпретації 
твору, а також повинен володіти не тільки 
знаннями та навичками в області хорового 
мистецтва, а і бути ерудованим в області 
літератури, театру, образотворчого мистецтва, 
суспільних наук, основ педагогіки та психології. 
«Диригент повинен зрозуміти, відчути музичний 
твір, передати хору своє розуміння музики, 
диригент повинен у кожному із співаків 
пробудити митця і закликати його до активної 
роботи в галузі художньої творчості» [3]. 

Репетиція – це основна форма роботи 
диригента з хоровим колективом. Процес 
хорової репетиції – явище не досліджене. Талант 
диригента, його вміння спілкуватися з 
хористами, наявність у нього якостей лідера 
дадуть можливість створити таку творчу 
атмосферу в колективі, яка приведе до 
позитивних результатів в його діяльності. 
Велику психологічну дію на хор має знання 
диригентом партитури на пам’ять, 
продемонструвати на високому художньому 
рівні музичний матеріал (голосом, на 
інструменті). 

Робота з самодіяльним хором потребує від 
керівника великої працездатності, міцного 
здоров’я, а також оптимізму та почуття гумору. 
Під час репетиції велике значення має 
дисципліна в хорі: увага, зосередженість, повне 
підкорення вимогам диригента – це необхідні 
умови нормальної творчої атмосфери. Усього 
цього  керівник може досягти при умові, що він 
користується повагою і авторитетом. Поряд з 
вимогливістю до колективу хормейстеру треба 
вміти добрим жартом, м’яким гумором зняти 
іноді напружену репетиційну роботу хорового 
колективу. 

Виконавський рівень, життєздатність, 
стабільність, перспективи творчого росту – все 
це залежить від якості навчально-виховної 
роботи. Виховуючи співака, хоровий колектив 
формує в ньому і особистість людини з певною 
ідейною переконаністю, що складає кінцеву 
мету масової хорової  самодіяльності. 

Навчання в аматорському хорі ведеться по 
трьом основним розділам: засвоєння репертуару 
і напрацювання вокально-хорової техніки; 
вивчення музичної грамоти і сольфеджіо; 
розвиток загальної музичної ерудиції. 

Виховання відбувається в процесі навчання 
співаків професійним навичкам та засвоєння 
ними спеціальних знань, необхідних для хорової 
виконавської діяльності. Правильна хорова 
звучність, коли спів набуває достатньої краси і 
виразності, потребує від хористів засвоєння 
найнеобхідніших вокально-співочих та 
ансамблево-хорових навичок, тобто, вміння 
користуватися своїм голосом і узгоджувати свій 
спів зі співом інших учасників хору, щоб він 
звучав як один багатоголосий інструмент. 

Уміти користуватися співацьким диханням, 
володіти дикцією, співати правильним і 
красивим звуком, чисто інтонувати кожен звук і 
додержуватись загального строю, ансамблю, 
темпу, динаміки – то все навички, без яких 
неможливо співати навіть просту хорову пісню. 
Виховання цих навичок повинно починатись від 
найпростіших, найелементарніших, з 
поступовим їх ускладненням. 

Підбір репертуару – найвідповідальніше 
завдання керівника хору. Від цього набагато 
залежить успіх роботи. Ідейно витриманий 
художньо повноцінний репертуар зацікавлює й 
розвиває колектив, викликає інтерес слухача до 
роботи хору. Репертуар – основа існування 
колективу, а водночас – і дзеркало його 
діяльності. Підбираючи репертуар, потрібно 
брати до уваги доступність для свого хору тих 
творів, які включаються до програми, а також 
звертати увагу як на художній, так і на 
технічний бік твору, враховуючи якісний та 
кількісний склад хору, рівень його музично-
художнього розвитку. Однак, репертуар не 
повинен бути надто легким, адже з кожним 
новим твором рівень хору повинен зростати, 
удосконалюватися, бути цікавим для хористів.  

Репертуар аматорського колективу повинен 
бути різноплановим по джерелах його 
формування, по жанрах, стилю, тематиці, 
художньому рівню, тощо. Одне з ведучих місць 
в ідейно-художньому виконанні засобами 
хорової музики належить класичній спадщині, 
котра витримала перевірку часом і підживлює 
сучасне мистецтво. Неможливо створити нову 
культуру, не володіючи художніми цінностями 
минулого. Бажано, щоб репертуар хору постійно 
поповнювався новими малознайомими творами 
класики, не зациклювався на виконанні вузького 
кола якої-небудь однієї частини класичної 
спадщини. 

Другим позитивним репертуарним 
джерелом є народна пісня. Яскрава 
мелодійність, ритмічна гнучкість, багатство 
інтонаційних і динамічних відтінків, вокальна 
зручність – ці якості роблять народну пісню 
незамінним матеріалом для школи хорового 
співу. Пропаганда народних пісень як в 
природному, так і в опрацьованому виді має 
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надзвичайно важливе значення для творчості 
аматорських колективів, так як народна пісня 
найбільш близька і зрозуміла широким масам. 

Перспективною лінією в репертуарі 
аматорських колективів можна вважати 
звернення до місцевої тематики. В цих творах 
найбільш повно відображаються місцеві 
співацькі традиції, характер музики і тематична 
направленість. Найбільш талановиті автори, 
спираючись в своїй творчості на місцеву 
тематику, музичний фольклор рідного краю з 
його характерними співацькими інтонаціями, 
ритмікою та іншими особливостями музично-
образної мови, створюють свої пісні, близькі до 
народного стилю. 

Керівник хору повинен пам’ятати, що при 
формуванні репертуару необхідно строго 
контролювати якісний відбір, особливо 
аматорських творів, котрі часто мають серйозні  
художні та технічні недоліки. Установка на 
виконання здебільшого таких аматорських 
пісень загальмовує творчий розвиток колективу. 
Спів у великій кількості творів одного якого-
небудь автора не може принести такої користі, 
котра  можлива лиш при тематичній,  жанровій і 
стилістичній різноплановості репертуару. 

Більшість аматорських колективів 
виконують свою програму з супроводом. 
Акомпанемент при розучуванні та виконанні 
хорового твору підтримує, доповнює, прикрашає 
хоровий твір, а в деяких випадках, коли супровід 
грає самостійну партію, він є одним із важливих 
засобів музикальної виразності. Супровід значно 
полегшує виконання, допомагає хору не тільки 
підтримувати правильний темп, ритм, але й 
чисто інтонувати. Тому на початковому етапі 
роботи хору корисно співати твори з 
супроводом. 

Обов’язковим також повинен бути спів 
творів без супроводу, виконання яких пред’являє 
особливі вимоги до володіння хором вокально-
хоровими навичками і є ніби барометром, який 
визначає рівень виконавської майстерності 
колективу. Належне місце в репертуарі повинен 
мати музичний фольклор, адже він являється 
могутнім засобом формування національної 
свідомості.  

Слід пам’ятати, що роль хормейстера і 
очолюваного ним колективу полягає не тільки в 
тому, щоб задовольняти естетичні потреби 
публіки, але й у формуванні її естетичних 
поглядів. «Поганий той художник, який вважав 
би своїм обов’язком потрапляти на смак 
публіки, хоч би й культурної, та хороший той 
художник, котрий прагне підняти на якусь 
висоту цей смак співгромадян, на яких він 
естетично впливає» [1]. 

Вокально-хорова робота в аматорському 
хорі є одним із найважливіших моментів. Перед 
керівником хору стоїть задача – навчити 

хористів співати. Зрозуміло, що в умовах роботи 
аматорського хору неможливо ставити задачу 
оволодіння вокальним мистецтвом в повній мірі, 
тому робота керівника хору полягає в 
прищепленні учасникам хору основних 
співацьких навичок, котрі б сприяли 
напрацюванню в колективі хорошої вокальної 
звучності, що  надає можливості вражаючого 
виконання. 

Прищепити учасникам хору правильні 
співацькі навички – це значить охороняти їх 
голоси від ушкодження та забезпечити їм 
нормальний розвиток. Вирішення цієї задачі 
можливе, якщо керівник хору має достатню 
підготовку в області вокальної культури та 
приділяє вокальній роботі  серйозну увагу. 

Методи та прийоми роботи з хором – 
різноманітні, але це не виключає можливості 
узагальнити основні їх моменти. План репетиції 
може бути слідуючим: розспівування, 
знайомство з твором, робота над хоровими  
партіями, проспівування твору в цілому. 

Першим структурним елементом хорового 
заняття є розспівування. Цілі й завдання 
розспівування багатогранні й охоплюють 
завдання щодо формування і закріплення  
вокально-хорових навичок у поєднанні з 
розігріванням голосового апарату і приведення 
його в робочий стан. Диригент повинен уміти 
оперувати цілим спектром вправ, які формують 
вокально-хорові навички: співати «на опорі», 
економно використовувати повітря, правильно  
формувати голосні, вирівнювання їх звучання, 
вироблення правильного дихання з затримкою 
після вдиху і правильну атаку звуку. По ходу 
співу диригент аналізує його, коментуючи в 
паузах, коригує загальне хорове звучання. 

Розучування твору починається з 
програвання його на інструменті, потім можна 
перейти до роботи по партіях. Керівник співає  
фразу, хористи даної партії слухають, а потім 
повторюють її. Показ керівника містить в собі 
його еталонне уявлення про звучання, знання 
вокально-технічного механізму виконання, а 
також практичне уміння користуватися цим 
механізмом. В залежності від складності мелодії, 
фразу приходиться повторювати декілька раз, 
щоб хористи змогли відтворити її. Слід 
зазначити, що при розучуванні твору «необхідно 
пам’ятати, що і на перших етапах, при засвоєнні 
техніки, присутні художні завдання також, як і 
на наступних етапах, коли триває художня 
обробка творів, продовжується і 
удосконалюється техніка виконання» [2]. 

Після правильного відтворення музичної 
фрази першою хоровою партією диригент 
переходить до роботи над цією ж фразою з 
другою хоровою партією, потім послідуючими, а 
в кінці – поєднує звучання всіх партій. 
Психологічний сенс цього методичного прийому 
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полягає в тому, що швидке досягнення 
невеликих позитивних результатів додає 
учасникам хору почуття впевненості в своїх 
діях, підвищує їх емоційний тонус, що посилює 
бажання успішно виконувати подальші 
завдання. 

По завершенню роботи над першою фразою 
можна переходити до розучування другого 
фрагменту хорового твору. Потім обидві фрази  
хормейстер об’єднує в одне звучання. На цьому 
роботу над новим твором можна закінчити і 
перейти до роботи над іншим твором який  вже 
був у роботі на попередніх репетиціях, при 
цьому, бажано, щоб цей твір за своїм образно – 
емоційним змістом був контрастним до першого.   

Після невеликої перерви, під час якої 
знімається психологічне напруження учасників 
хору, на другій годині хорового заняття 
диригент приступає до найцікавішого для 
співаків етапу роботи над творами, які пройшли 
технічний етап засвоєння. Цей етап викликає 
найбільший інтерес у хористів, де вони мають 
можливість виявити свої художньо-образні 
емоції. Активізуючим началом емоційного стану 
співаків є диригент і чим глибше він відчуває 
твір, чим  тонше його художній смак, тим  більш 
цілеспрямованими, тоншими і захоплюючими 
будуть його професійні вимоги до хору. Якщо ці 
задачі будуть справляти на хористів захоплюючу 
дію, то викликатимуть в них естетичне 
задоволення від поступової, цілеспрямованої 
реалізації художнього задуму твору.  

Роботу над художнім засвоєнням творів слід 
вести за музичними фразами, поступово 
об’єднуючи їх у більші музичні побудови. В 
кінці заняття краще виконувати твір, написаний 
в жвавому темпі й життєрадісного  характеру, 
щоб учасники хору після закінчення заняття 
мали піднесений настрій. 

Підсумовуючи вище сказане, можна 
сказати, що кожний із етапів хорової репетиції 
повинен бути для учасників хору по своєму 
цікавим. 

Вивчення основ музичної грамоти та 
засвоєння навичок співу по нотах займають 
особливе місце в роботі аматорського хорового 
колективу, так як ці  заняття не тільки 
покращують хоровий стрій, прискорюють 
процес розучування  хорових партитур, але й 
вчать розумінню виразних засобів музики – 
мелодії, гармонії, ритму, темпу, динаміки, що в 
результаті дає можливість колективу  швидше 
перейти від простих форм роботи до більш 
складних – до створення музично-художніх 
образів. Як правило, аматори хорового співу 
знехотя займаються вивченням музичної 
грамоти, тому необхідно звертатися до таких 

форм навчання, які б носили цікавий, 
захоплюючий, а не нудний характер. 

Концертно-виконавська діяльність 
аматорського хорового колективу являється 
логічним завершенням всіх репетиційних та 
педагогічних процесів. Програму виступу 
намічають і готують заздалегідь з урахуванням 
як прогнозованого слухацького інтересу, так і 
забезпечення оптимального емоційного стану 
співаків  хору під час виконання. 

Виступ в концерті потребує великої напруги 
душевних та фізичних сил, тому перед 
концертом репетицію слід побудувати так, щоб 
не втомити голоси співаків, а тільки привести їх 
в робочий стан: настроїти позиційно, фізично 
звільнити, дати відчути опору на  дихання, тощо. 
Публічний виступ на концертній естраді 
викликає у виконавців особливий психологічний 
стан, який визначається особливим піднесенням, 
схвильованістю. Під час виступу вся увага 
виконавців повинна бути зосереджена на 
диригентові. Необхідно  пояснити співакам, що 
зібраність допомагає краще виконати намічений 
задум, вся увага підлягає виконанню. Творчий 
контакт зі слухацькою аудиторією має велике 
значення для виконавців. Мала кількість 
слухачів в концертній залі породжує 
розчарування учасників хору, незадоволення  
діяльністю хорового колективу. Контакт з 
аудиторією під час виступу ніби вливає нові 
сили в виконавців, творчо задовільняє їх. 

Висновки. Таким чином, розглянувши деякі 
організаційно-педагогічній умови роботі з 
аматорським хоровим колективом, ми прийшли 
до висновку, що сучасний етап розвитку 
аматорського хорового мистецтва переживає 
серйозну кризу за трьома основними 
напрямками – економічним, соціальним і в 
значній мірі духовним. В цій ситуації 
перевіряються на стійкість не тільки професійні 
якості керівника, але і його педагогічне вміння 
організувати колектив, вивести його на певний 
виконавський рівень і утримати від розпаду. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ  
У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 

Олена МОСКАЛЕНКО (Кіровоград) 
Постановка проблеми. Трансформація 

сучасного суспільства Росії породжує 
теоретичну та методологічну рефлексію змін, що 
відбуваються в багатьох сферах суспільного 
життя. Освіта в Росії набуває обертів та 
вважається достатньо якісною в багатьох 
країнах. Якість освітніх послуг підтверджується 
на регулярній основі – навчальні програми в 
Росії постійно оновлюються та підлягають 
суворим перевіркам на відповідність стандартам. 
Перед студентами, які отримують вищу освіту в 
Росії, відкривається багато можливостей для 
працевлаштування в різних галузях професійної 
діяльності. Тому отримання вищої освіти в Росії 
є підґрунтям швидкого кар’єрного росту та 
суттєвого внеску у впевнене майбутнє. Однією із 
найбільш популярних, сучасних та престижних є 
авіаційна професія.  

Аналіз досягнень та публікацій. Наукові 
розвідки, спрямовані на розв’язання важливих 
завдань авіації, відображені у працях 
Д. Л. Котляра, О. М. Онищенка, О. О. Щерба-
кової, О. П. Квятош, Р. М. Джафарзаде, 
С. Г. Косачевського,  С. Г. Лобаря, Г. В. Асташо-
вої, О. О. Рачка, С. М. Зиньковської, 
В. А. Пономаренка, П. А. Корчемного та ін. З 
метою вдосконалення професійної підготовки 
льотно-диспетчерського складу було розроблено 
Федеральні авіаційні Правила «Вимоги до членів 
екіпажів повітряних суден, фахівців з технічного 
обслуговування повітряних суден та працівників 
із забезпечення польотів (льотних диспетчерів) 
цивільної авіації» [8], підґрунтям яких слугує 
стаття 53 Повітряного кодексу РФ, статті 32, 33 
та 37 Конвенції про міжнародну цивільну 
авіацію для реалізації стандартів та 
рекомендованої практики ІСАО у відповідності з 
Додатком 1 «Видача свідоцтв авіаційному 
персоналу».  

Постановка завдання. Завданнями статті є 
такі: проаналізувати зарубіжний досвід 
професійної підготовки авіаційних фахівців у 
Російській Федерації; окреслити вимоги щодо 
професійної підготовки авіаційних фахівців; 
виокремити пріоритетні напрями сучасних 
систем підготовки майбутніх пілотів та 
диспетчерів у авіаційних навчальних закладах 
Росії; розкрити особливості педагогічного 
процесу в рамках міжнародних стандартів.  

Виклад основного матеріалу. Авіаційна 
освіта в Росії триває 5 років. Подібно до України 
в Росії авіаційна освіта є вищою. Проте, існує 

думка, що обов’язкову вищу авіаційну освіту 
слід відмінити, оскільки вона не відповідає 
міжнародним стандартам та не має сенсу 
навчатися 5 років для того, щоб стати пілотом. 
Це пов’язано з переходом до норм Європи та 
США, де авіаційна освіта не є вищою. Розвиток 
цивільної авіації в Росії на сьогодні пов'язаний з 
серйозною перешкодою – дефіцит 
кваліфікованих кадрів. Не всі випускники 
російських льотних навчальних закладів 
продовжують йти у напрямі працевлаштування 
за фахом. Кількість випускників не покриває 
попиту на пілотів та диспетчерів. Іншою 
проблемою в цивільній авіації Росії є 
професіоналізм кадрів. Отже, брак льотного 
складу носить кількісний та якісний характер. 

Для того, щоб стати пілотом слід обрати 
відповідний напрям. Всі льотні навчальні 
заклади Росії поділяються на цивільні та 
військові. Академії та училища цивільної авіації 
слугують для підготовки фахівців-пілотів 
цивільних перевезень та комерційних 
організацій (не військового призначення). Якщо 
кандидат хоче проходити службу у військово-
повітряних військах, слід орієнтуватися на 
військові навчальні заклади, які поділяються на 
вищі навчальні заклади та середньотехнічні. Від 
цього залежить термін навчання – 3 або 5 років. 
З-поміж таких закладів відзначається Єйське 
військове авіаційне училище – єдиний в системі 
вищої професійної освіти Російської Федерації 
військовий навчальний заклад, який здійснює 
підготовку фахівців бойового управління та 
управління повітряним рухом для міністерств та 
відомств, які мають у своєму складі державну 
авіацію (Міністерства надзвичайних ситуацій, 
Федеральної служби безпеки, Міністерства 
внутрішніх справ) [6]. Підґрунтям практичної 
підготовки курсантів Єйського військового 
авіаційного училища слугує досвід навчання 
фахівців таких навчальних закладів, як 
Ульяновський університет Міністерства 
цивільної авіації, Ставропольське вище 
військове авіаційне училище, 
Ворошиловградське вище військове авіаційне 
училище штурманів та досвід провідних 
навчальних закладів Європи та США. Училище 
було засновано у 1993 році. За рахунок 
модернізації навчально-тренажерної бази та 
оптимізації роботи викладацького та 
інструкторського складів кількість навчальних 
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місць зросло з 14 до 176, що є великим 
прогресом.  

Федеральне агентство повітряного 
транспорту (Росавіація) є федеральним органом 
виконавчої влади що здійснює функції щодо 
виконання державних послуг та управління 
державним майном в галузі повітряного 
транспорту цивільної авіації, використання 
повітряного простору Російської Федерації, 
аеронавігаційного обслуговування користувачів 
повітряного простору Російської Федерації, 
авіаційно-космічного пошуку та рятування, 
транспортної безпеки, державної реєстрації прав 
на повітряні судна та угоди з ними [3]. 
Федеральне агентство повітряного транспорту 
підпорядковується Міністерству транспорту 
Російської Федерації та фінансується за рахунок 
коштів, передбачених федеральним бюджетом. 
Отже, це державна організація.  

Правовим підґрунтям діяльності Росавіації 
слугує Повітряний кодекс Російської Федерації 
[1]. Згідно з цим документом авіація Росії 
розділена на цивільну, державну та 
експериментальну. До цивільної авіації 
віднесено все, що пов’язано з задоволенням 
потреб громадян та економіки країни. 
Комерційна цивільна авіація – це виконання 
транспортних перевезень пасажирів, пошти, 
вантажу. Авіація, яка використовується з метою 
виконання функцій держави та державних 
завдань, кваліфіковано як державну авіацію. 
Завдання державної авіації, які стосуються 
Збройних Сил Російської Федерації, інших 
військ, військових формувань та органів для 
виконання цих завдань, відносяться до 
державної військової авіації. Авіація, яка 
використовується для проведення 
випробувально-конструкторських, науково-
дослідних та експериментальних робіт, а також 
випробувань авіаційної техніки, належить 
експериментальній авіації.  

З-поміж вищих льотних цивільних 
навчальних закладів Російської Федерації, які 
підпорядковані Росавіації, відзначено такі: 
федеральний державний навчальний заклад 
вищої професійної освіти «Московський 
державний технічний університет цивільної 
авіації», федеральний державний навчальний 
заклад вищої професійної освіти «Санкт-
Петербурзький державний університет цивільної 
авіації» та федеральний державний навчальний 
заклад вищої професійної освіти «Ульяновське 
вище авіаційне училище цивільної авіації 
(інститут)». Ці установи являють собою 
інтегровані комплекси, представлені філіалами. 
Існує також низка федеральних державних 
автономних навчальних закладів додаткової 
освіти, які спрямовані на підвищення рівня 
кваліфікації, до яких віднесені: Архангельський 

авіаційний навчальний центр, 
Північнокавказький навчально-тренувальний 
центр цивільної авіації, Уральський навчально-
тренувальний центр цивільної авіації, Центр 
підготовки та сертифікації авіаційного 
персоналу, Комі регіональний центр підготовки 
авіаційного персоналу, Державний центр 
«Безпека польотів на повітряному транспорті». 

Положення про класифікацію фахівців 
цивільної авіації кваліфікує такі категорії пілотів 
[4]: пілот надлегких літальних апаратів; пілот-
планерист; пілот-аматор; пілот комерційної 
авіації; лінійний пілот. В контексті дослідження 
особливий інтерес викликають такі категорії 
авіаційного персоналу, як комерційний пілот; 
пілот багаточленного екіпажу; лінійний пілот; 
льотний диспетчер. В зв’язку з цим, доцільно 
окреслити вимоги до зазначених категорій, 
зведені до основних положень. У розділі 5 
Положення про класифікацію фахівців цивільної 
авіації окреслені основні вимоги до навчання 
зазначених категорій пілотів.   

Власник свідоцтв пілота-аматора, 
комерційного або лінійного пілота має пройти 
повний курс навчання в сертифікованих льотних 
навчальних закладах за спеціальністю «Льотна 
експлуатація повітряних суден» (спеціалізація 
«пілот») або пройти курс навчання 
перепідготовку, підвищення кваліфікації в 
іншому відомстві, затвердженому державним 
уповноваженим органом, наприклад, 
авіаційному навчальному центрі та відповідати 
вимогам, встановленим щодо нальоту. Окремо, 
комерційні та лінійні пілоти розмежовані за 
класами. Комерційний пілот – ІІІ, ІІ та І класи; 
лінійний пілот – ІІІ, ІІ та І класи відповідно. Що 
стосується підготовки лінійного пілота, крім 
окреслених вище вимог, йому слід пройти 
додаткову підготовку та перевірку техніки 
пілотування на багатодвигуневому літаку, для 
експлуатації яких передбачено екіпаж з двох 
пілотів, а також бути не менше 21 року.  

Згідно з Федеральними авіаційними 
Правилами професійна підготовка льотного 
складу здійснюється за такими напрямами [8]: 
початкова підготовка відповідно до стандартів 
та вимог щодо льотних навчальних закладів; 
періодична підготовка; підвищення кваліфікації; 
перепідготовку на тип ПС; підготовка в льотних 
підрозділах. На нашу думку, початкове льотне 
навчання – це дуже відповідальний крок 
майбутнього пілота для його професійної 
орієнтації. Тому, перед початком навчання слід 
окреслити мету: отримати кваліфікацію пілота-
аматора для особистих потреб або підійти до 
вибору професійно та отримати кваліфікацію 
пілота цивільної авіації з перспективою 
подальшого працевлаштування. Є ще варіант 
кваліфікації спортивного пілота для участі в 
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авіаційних клубах. У будь-якому випадку слід 
оцінити свої можливості та доцільність вибору 
льотної професії. Теоретичне та практичне 
навчання однаково важливі для майбутньої 
професії. Об’єм теоретичного навантаження 
забезпечує знання, потрібні для прийняття 
адекватних рішень у повітрі та на землі, в той 
час, як практичне навчання на літаку формує 
базові навички в керуванні літаком вдень і вночі; 
простих та складних метеоумовах; 
відпрацюванні зльоту та посадки, простого та 
складного пілотажу; польотів за приладами; 
польоти за маршрутом, в тому числі з 
використанням радіотехнічних засобів.   

З-поміж важливих документів, які 
регламентують професійну діяльність та 
професійну підготовку авіаційних диспетчерів 
доцільно виокремити «Керівництво з 
професійної підготовки персоналу УПР ЦА» [5], 
«Порядок функціонування неперервної системи 
професійної підготовки, включаючи питання 
свідоцтв, стажувань, порядку допуску до роботи, 
періодичності підвищення кваліфікації керівного 
та диспетчерського персоналу» [2] та «Вимоги 
до диспетчерів управління повітряним рухом та 
парашутистів-інструкторів» [7]. Відповідно до 
документу [5] методичне забезпечення 
професійної підготовки диспетчерів 
здійснюється у таких навчальних закладах 
Російської Федерації: Академією цивільної 
авіації, Ульяновським вищим авіаційним 
училищем цивільної авіації, Красноярським 
авіаційно-транспортним коледжем цивільної 
авіації, Санкт-Петербурзьким авіаційно-
транспортним коледжем цивільної авіації, 
державним науково-дослідним інститутом 
«Аеронавігація» у частині освоєння нових 
технічних систем та засобів ОПР; головному 
центрі планування потоків повітряного руху в 
частині персоналу планування повітряного руху, 
сертифікованими авіаційними навчальними 
центрами, підприємствами з використання 
повітряного руху та УПР, їх філіалами, 
авіапідприємствами з питань контролю рівня та 
підтримання кваліфікації персоналу УПР. До 
персоналу УПР висувається низка вимог, з-
поміж яких основними є [5; 7]: російське 
громадянство (цей пункт відсутній у нових 
правилах [7]); вік не менше 18 років на момент 
отримання початкового допуску до роботи; 
середня спеціальна освіта (для керівників 
польотів – вища спеціальна освіта); відповідний 
сертифікат щодо володіння англійською мовою 
для персоналу, який працює в пунктах, де УПР 
здійснюється англійською мовою; фізичні та 
психофізіологічні якості згідно з вимогами; 
дисциплінованість та відповідальність; знання в 
таких галузях [7]: 1) документи, які 
регламентують діяльність диспетчера; 
2) принципи, використання та обмеження 

обладнання УПР; 3) аеродинаміка та льотно-
технічні характеристики ПС; 4) розуміння та 
інтерпретація метеоінформації 5) основні 
положення аеронавігації, навігаційних систем та 
візуальних засобів; 6) терія та практика УПР; 
7) практичні методи забезпечення безпеки 
польотів при УПР; досвід (висновок диспетчера-
інструктора щодо допуску до самостійної роботи 
та висновок диспетчера-інструктора 
диспетчерського тренажера).                 

Курсанти вищезазначених навчальних 
закладів, які успішно закінчили навчання, мають 
право пройти стажування, після закінчення 
якого вони отримують [5]: свідоцтво диспетчера, 
кваліфікаційну позначку, ІІІ клас, початковий 
допуск до УПР. Для отримання подальших 
кваліфікаційних позначок диспетчерів знову 
направляють у вищезазначені установи, де вони 
проходять спеціалізовані курси за такими 
напрямами: диспетчер аеродрому; диспетчер 
підходу; диспетчер посадки з використанням 
посадочного радіолокатору; диспетчер району 
Єдиної системи ОПР. На виконання 
міжнародних польотів потрібно пройти 
спеціалізовані курси та скласти іспит, після 
якого диспетчер отримує сертифікат, який 
уповноважує його здійснювати професійну 
діяльність англійською мовою. Початковий 
допуск до роботи дозволяється за таких умов: 
кандидат має диплом, який дає право на 
отримання свідоцтва диспетчера та допуску до 
стажування на робочому місці; успішно 
пройшов стажування з УПР та тренажерне 
навчання; продемонстрував рівень знань не 
нижче оцінок для диспетчера ІІІ класу; 
диспетчер-стажер пройшов дві перевірки 
(перша – 2 години на робочому місці та друга – 3 
години на тренажері).  

Висновки. Отже, проаналізувавши 
нормативно-правову базу Російської Федерації, 
та, ознайомившись з російською системою 
підготовки авіаційних фахівців, виокремимо 
пріоритетні положення впровадження 
перспективних ліній у професійну систему 
навчання українських пілотів та диспетчерів. 
Система навчання авіаційних фахівців у Росії 
багато в чому схожа з українською. Насамперед, 
це стосується надання статусу вищої освіти 
авіаційним фахівцям. Проте, слід зазначити, що 
в Росії більше льотних навчальних закладів, ніж 
в Україні. З розширенням міжнародних відносин 
зростає кількість повітряних перевезень. Тому, 
доцільно розширювати ринок підготовки 
авіаційних кадрів. В Росії спостерігається 
тенденція до дефіциту кадрів, в той час, як в 
Україні існує проблема безробіття авіаційних 
фахівців. Це відкриває нові горизонти для 
подальшого плідного співробітництва між 
країнами. Проблема підготовки для обох країн 
полягає також у самій системі навчання, яка на 
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наш погляд є певною мірою «незграбною». Це 
проявляється в тому, що спочатку пілот 
навчається 4–5 років у державному навчальному 
закладі, а потім ще 5–6 місяців проходить 
перепідготовку в авіакомпанії. Для ефективного 
функціонування системи доцільно оновити та 
покращити матеріально-технічну базу льотних 
навчальних закладів згідно зі структурою 
авіаційного парку країни. Виходячи з цього, 
зрозумілим є те, що кращих пілотів отримують 
авіаційні компанії, які тісно співпрацюють з 
льотними навчальними закладами, надають 
матеріально-технічне забезпечення для навчання 
пілотів та диспетчерів.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ГУМАНИТАРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наталья МИХАЙЛОВА, Ирина МЕЩЕРЯКОВА (Оренбург) 
Современный период развития России четко 

обозначил необходимость обновления основных 
приоритетов в области образования в 
соответствии с мировыми тенденциями. 
Информатизация современного общества 
невозможна без информатизации образования, 
это означает создание специфической 
гуманитарной информационно-образовательной 
среды (ГИОС) в каждом образовательном 
учреждении. 

Впервые вопрос о необходимости 
целенаправленного проектирования 

информационной среды образовательного 
учреждения был поставлен теми школами, 
которые в конце 90-х годов активно внедряли 
средства информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
учебный процесс. Под информационной средой 
понимался полный набор условий для 
технологической переработки и эффективного 
использования знаний в виде информационного 
ресурса. Вместе с этим вопросом 
рассматривались и другие, например, что входит 
в состав информационной среды школы, каковы 
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основные подходы к ее организации, критерии 
оценки педагогической эффективности ее 
использования и т.д. 

Сейчас к информационной среде относятся 
аппаратные средства, программное обеспечение, 
телекоммуникации, уровень подготовки кадров 
– специалистов и пользователей, формы 
стимулирования, контроля, методы и формы 
управления, документопотоки, процедуры, 
регламенты, юридические нормы и т.д. Причем в 
информационную среду входит не только 
управляющая подсистема, но и объект 
управления как элементы единой системы, а 
также все факторы, воздействующие на 
информационные процессы и информационные 
системы в течение всего жизненного цикла от 
проектирования до использования. 

Отличие современной школы, действующей 
в условиях ИКТ-насыщенной образовательной 
среды, заключается в том, что в ее 
информационном пространстве в дело вступают 
новые доступные для всех участников 
образовательного процесса инструменты 
доступа к информации, которые обладают 
значительно большей скоростью передачи, 
огромными объемами преобразования и 
хранения информации, и, конечно, целым рядом 
принципиально новых качеств. 

Гуманитарная информационно-
образовательная среда образовательного 
учреждения – важный фактор, обеспечивающий 
необходимое качество образования и 
предоставляющий необходимые условия для 
развития всех субъектов образовательного 
процесса.  

Проследим всю цепочку понятий, 
составляющих понятийное поле определения 
«гуманитарная информационно-образовательная 
среда».  

Среда – это социально-бытовая обстановка, 
в которой живет человек, окружающие условия; 
совокупность людей, связанных общностью 
условий, обстановки [7] . 

Образовательная среда (или среда 
образования) по определению В.А. Ясвина – это 
«система влияний и условий формирования 
личности по задаваемому образцу, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно – предметном 
окружении» [5]. 

По определению автора, образовательная 
среда в широком смысле слова есть подсистема 
социокультурной среды, совокупность 
исторически сложившихся фактов, 
обстоятельств, ситуаций. Она выражается в 
целостности специально организованных 
педагогических условий развития личности.  

Ряд исследователей [3] под образовательной 
средой понимают систему ключевых факторов, 
определяющих образование и развитие человека:  

 люди, которые влияют на 
образовательные процессы;  

 общественно-политический строй 
страны;  

 природная и социокультурная среда 
(включая культуру педагогической среды);  

 средства массовой информации;  
 случайные события.  
По определению В.А. Козырева, 

гуманитарная образовательная среда – это 
«педагогическое явление, представляющее 
собой развивающуюся целостность, структурные 
компоненты которой используются субъектами 
образовательного процесса для освоения и 
трансляции гуманистических ценностей в ходе 
межсубъектного взаимодействия и 
преобразования предметной деятельности» [6]. 

Как показывают проведенные психолого-
педагогические и дидактические исследования 
(Я.А. Ваграменко, А.А. Кузнецов, Е.И. Машбиц, 
Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.В. Рубцов, 
О.К. Тихомиров и др.), индивидуализацию 
обучения, обращенность к способностям, 
возможностям и интересам обучаемых, доступ к 
новым источникам учебной информации, 
развитие самостоятельности и познавательной 
активности способно обеспечить использование 
информационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ). 

Таким образом, следует говорить о 
формировании новой среды обучения – 
информационной. 

Информационная среда – это полный 
перечень условий для технологической 
переработки и эффективного использования 
знаний в виде информационного ресурса. 

Информационная среда включает 
всевозможные технические средства, 
программное обеспечение, видео- и 
телекоммуникации, уровень подготовки 
специалистов (преподавателей и методистов) и 
пользователей (слушателей системы повышения 
квалификации), формы контроля, методы и 
формы управления, документооборот, 
образовательные процедуры и т.д. 

Существуют различные точки зрения в 
определении понятия информационно-
образовательная среда (ИОС).  

Под информационно-образовательной 
средой понимают следующее: 

 систему информационно-
образовательных ресурсов и инструментов, 
обеспечивающих условия реализации основной 
образовательной программы образовательного 
учреждения; 

 совокупность информационного, 
технического, учебно-методического 
обеспечения, неразрывно связанную с 
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потребителем как субъектом образовательного 
процесса [2]; 

 единое информационно-
образовательное пространство, построенное с 
помощью интеграции информации на 
традиционных и электронных носителях, 
компьютерно-телекоммуникационных 
технологиях взаимодействия, включающее в 
себя виртуальные библиотеки, распределенные 
базы данных, учебно-методические комплексы и 
расширенный аппарат дидактических 
материалов [4]. 

Проанализировав множество определений 
информационно-образовательной среды, можно 
придти к выводу, что информационная 
образовательная среда – это система 
информационной, технической и учебно-
методической подсистем, обеспечивающих 
учебный процесс и его участников. 

Таким образом, мы отмечаем большое 
разнообразие мнений о сущности такого 
явления, как информационная образовательная 
среда. 

Гуманитарная информационно-
образовательная среда (ГИОС) – это 
информационно-образовательная среда, 
обращённая к человеческой личности, к правам 
и интересам человека. 

По определению А.А. Андреева с точки 
зрения структурной организации гуманитарная 
информационно – образовательная среда 
(ИОС) – это педагогическая система плюс ее 
обеспечение [1], т.е. подсистемы:  

 кадровое обеспечение; 
 материально-техническое обеспечение; 
 учебно-методическое обеспечение; 
 информационно-методическое 

обеспечение [1]. 
Исходя из понятия педагогической системы, 

среди компонентов ИОС выделяем субъекты и 
объекты. Субъектами образовательной 
деятельности в институте повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки являются слушатели и педагоги. 
Объектами – средства обучения и 
диагностический инструментарий 
образовательной деятельности, методическое и 
материально-техническое обеспечение, 
управленческий ресурс, способы коммуникации. 

Под объектами принято понимать 
носителей информации и действия, которые, 
«будучи усвоены и преобразованы сознанием 
субъектов, превращаются в процессе 
образовательной деятельности в качества 
личности – мировоззрение, систему ценностей и 
смыслов, убеждения, компетенции и т.д.» [2]. 

Одной из важнейших характеристик 
гуманитарной информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения является ее 
интегративность. Интегративность как мера 
единства, слитности, общности служит для 
обозначения качеств, свойств и возникает как 
результат взаимодействия частей системы. 

Под интеграцией в педагогической 
литературе понимается процесс и результат 
взаимодействия его структурных элементов, 
сопровождающиеся ростом системности [5]. 

В настоящее время в дидактике сложилась 
точка зрения, что существует корреляция между 
интеграцией научных знаний, техники, науки и 
производства и развитием тенденции интеграции 
содержания образования. Эта связь является 
вполне закономерной, поскольку наука, техника, 
производство выступают в качестве источников 
формирования содержания образования 
согласно требованиям ФГОС нового поколения. 
Наличие взаимосвязи между циклами учебных 
дисциплин отражает объективно существующую 
структуру интегрирующегося научного знания, 
единство общественных, естественных и 
технических наук, что способствует повышению 
качества образования. 

Основным критерием качества 
гуманитарной информационно-образовательной 
среды является обеспечение образовательными 
возможностями всех субъектов 
образовательного процесса. Например, одним из 
основных критериев качественного образования 
являются его социальные результаты – базовые 
ключевые компетентности, одной из которых 
является ИКТ-компетентность всех участников 
образовательного процесса. В образовательном 
пространстве любого учебного заведения 
должны быть заложены возможности 
достижения этих социальных результатов (рис. 
1).  

Гуманитарная информационно-
образовательная среда образовательного 
учреждения должна реализовать: 

– интегрирующую функцию, т.е. создание 
«пространства возможностей» для всех 
участников образовательного процесса; 
объединение усилий педагогов и администрации 
для решения задач, поставленных перед 
современной школой; создание единой системы 
информационного обеспечения в учреждении; 

– дифференцирующую функцию, т.е. 
создание таких микросред («ниш»), которые 
позволят: каждому учителю – построить 
собственную траекторию совершенствования 
профессионального мастерства; учащемуся – 
иметь возможность для развития и 
самореализации творческого потенциала; 
администратору образовательного учреждения – 
своевременно получать необходимую 
информацию для принятия эффективных 
управленческих решений. 
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Одним из ведущих назначений 
гуманитарной информационно-образовательной 
среды образовательного учреждения является 
обеспечение возможности осуществлять в 
электронной (цифровой) форме различные виды 
деятельности, в том числе планирование 
образовательного процесса, размещение и 
сохранение материалов образовательного 
процесса, фиксацию хода образовательного 
процесса, а также взаимодействие участников 
образовательного процесса. 

Попытки формирования гуманитарной 
информационно-образовательной среды 
предпринимаются во многих образовательных 
учреждениях, но, как правило, они сводятся к 
решению технических проблем использования 
информационных средств и технологий 
информатизации. 

Наступило время реализации возможностей 
открытых образовательных систем, основанных 
на свободном доступе преподавателя и 
обучаемого к информационным 
образовательным ресурсам. Гуманитарная 
информационно-образовательная среда любого 
образовательного учреждения – это 
педагогическая система нового типа. 

В настоящее время можно говорить о 
разнообразных направлениях и формах 
взаимодействия участников образовательного 
процесса, которые постоянно расширяются и 
совершенствуются в интересах обеспечения 
непрерывности и преемственности образования, 
повышения качества обучения. 

Не последнюю роль здесь играет сетевое 
взаимодействие, которое заключается и в 
получении информации, и в возможности 
поделиться своими знаниями, высказать свое и 
узнать мнение других по волнующим вопросам 
и проблемам. 

Для того чтобы с максимальным эффектом 
распространять опыт, нужно создавать сеть – 
особое взаимодействие образовательного 
учреждения. Это взаимодействие равных, 
которое имеет большие преимущества перед 
другими способами, поскольку в данном случае 
школы используют опыт всех тех, кто включен в 
сеть. 

Встает вполне логичный вопрос об 
организации сетевого взаимодействия 
участников образовательного процесса.  

Сетевая организация – это установка на 
преодоление автономности и закрытости всех 
учреждений; взаимодействие на принципах 
социального партнерства; выстраивание 
прочных и эффективных вертикальных и 
горизонтальных связей не столько между 
учрежденческими структурами, сколько между 
профессиональными командами, работающими 
над общими проблемами, когда порядок 

задается не процедурами, а общими действиями, 
их логикой.  

Основной принцип сетевой организации – 
принцип сетевого взаимодействия.  

Будникова Г.А. определяет сетевое 
взаимодействие как систему 
взаимообусловленных действий педагогов, 
позволяющих им реализовывать совместную 
деятельность, направленную на 
профессиональное развитие, где поведение 
каждого из участников выступает одновременно 
и стимулом, и реакцией на поведение остальных. 

Сетевое взаимодействие – это система 
связей, позволяющих разрабатывать, 
апробировать и предлагать профессиональному 
педагогическому сообществу инновационные 
модели содержания образования и управления 
системой образования (Василевская Е.В.); это 
способ деятельности по совместному 
использованию ресурсов (В.Ф. Лопуга). 

Важно заметить, что при сетевом 
взаимодействии происходит не только 
распространение инновационных разработок, а 
также идет процесс диалога между сетевыми 
школами и процесс отражения в них опыта друг 
друга, отображение тех процессов, которые 
происходят в системе образования в целом.  

При сетевой организации взаимодействия 
наблюдаются опосредованные связи: круг 
взаимодействия увеличивается, а, 
следовательно, результаты работы становятся 
более продуктивными и качественными. Все 
компетенции формируются у человека в 
процессе образования, самообразования и 
профессиональной деятельности на протяжении 
всей жизни. У каждого из нас есть уникальная 
возможность развития и совершенствования 
своих профессиональных ключевых 
компетенций с помощью сетевого 
взаимодействия. От участников совместной 
деятельности не требуется синхронного 
присутствия в одном и том же месте, в одно и 
тоже время, каждый имеет возможность работы 
с ресурсами сети в удобное для себя время. 

Инновации в условиях образовательной 
сети приобретают эволюционный характер, что 
связано с непрерывным обменом информацией и 
опытом, отсутствием обязательного внедрения. 
Опыт участников сети оказывается 
востребованным не только в качестве примера 
для подражания, а также в качестве индикатора 
или зеркала, которое позволяет увидеть уровень 
собственного опыта и дополнить его чем-то 
новым, способствующим эффективности 
дальнейшей работы. У участников сети 
наблюдается потребность друг в друге, в 
общении равных по статусу специалистов и 
учреждений. 

Для организации сетевого взаимодействия 
используются следующие методы: обмен 
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файлами, организация видеоконференций, 
доступ к удалённой файловой системе, 
удалённый доступ к рабочему столу. 

Особое значение в организации сетевого 
взаимодействия приобретает комплекс 
специфического программного обеспечения, 
называемый социальными сервисами. 
Социальные сервисы – это сетевое программное 
обеспечение, поддерживающее групповые 
взаимодействия. [9; 11]. Эти групповые действия 
включают в себя персональные действия 

участников: записи мыслей, заметки и 
аннотирование чужих текстов, размещение 
мультимедийных файлов; коммуникации 
участников между собой: мессенджеры, почта, 
чат, форум. 

Web 2.0 – современная концепция развития 
Интернет, принципиальным отличием которой 
является возможность для любого пользователя 
создавать содержимое Интернета используя 
различные виды сервисов (рис. 2). 

 

 
Рис 1. Возможности развития ИКТ-компетентности субъектов образовательной 

деятельности. 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Виды сервисов Web 2.0. 
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Рассмотрим более подробно виды сетевых 
сервисов и их возможности в образовательном 
процессе [11]. 

Средства для хранения закладок – средства 
для хранения ссылок на веб-страницы, которые 
Вы регулярно посещаете. Такое средство может 
быть использовано как хранилище ссылок на 
учебные материалы, как источник учебных 
материалов, как средство развития 
компетентности все замечать и 
классифицировать. 

Социальные сетевые сервисы для хранения 
мультимедийных ресурсов – средства сети 
Интернет, которые позволяют бесплатно 
хранить, классифицировать, обмениваться 
цифровыми фотографиями, аудио- и 
видеозаписями, текстовыми файлами, 
презентациями, а также организовывать 
обсуждение ресурсов. Этот сервис может быть 
использован как средство решения 
классификационных задач, средство 
организации совместной учебной деятельности, 
как источник учебных материалов различного 
типа и т.д. 

Сетевые дневники (блоги) – сервис 
Интернет, позволяющий любому пользователю 
вести записи любых текстов. По аналогии с 
личными дневниками блоги называют сетевыми 
дневниками. Ведущий дневник (блоггер) может 
управлять доступом к своим записям: делать их 
открытыми всем желающим, определенному 
кругу пользователей или совсем приватными. 
Блоггеры могут объединяться в сообщества и 
организовывать совместные записи и 
обсуждения. Блог может выступать площадкой 
для организации дистанционного учебного 
курса, инструментом в организации 
консультирования субъектов образовательной 
деятельности, средством создания сетевого 
портфолио и т.д. 

ВикиВики (WikiWiki) – социальный сервис, 
позволяющий любому пользователю 
редактировать текст сайта (писать, вносить 
изменения, удалять, создавать ссылки на новые 
статьи). Различные варианты программного 
обеспечения Вики (викидвижки) позволяют 
загружать на сайты изображения, файлы, 
содержащие текстовую информацию, 
видеофрагменты, звуковые файлы и т.д. данный 
сервис легко применим в организации проектной 
деятельности субъектов образовательного 
процесса, а также локальных или сетевых 
семинаров. 

Социальные геосервисы – сервисы сети 
Интернет, которые позволяют находить, 
отмечать, комментировать, снабжать 
фотографиями различные объекты в любом 
месте на изображении Земного шара с 
достаточно высокой точностью при этом 
используются реальные данные, полученные с 

помощью околоземных спутников. Данный 
сервис может быть использован как платформа 
для креативной деятельности по моделированию 
нового облика местностей с нанесением 
собственных изображений зданий, ландшафтных 
объектов. 

Социальные сервисы, позволяющие 
организовывать совместную работу с 
различными типами документов – 
интегрированные сервисы Интернет, 
ориентированные на организацию совместной 
работы с текстовыми, табличными документами, 
планировщиками, другими корпоративными 
задачами. Так, например, возможно 
организовать совместное редактирование 
документа, выложенного в сети Интернет 
несколькими пользователями одновременно. 
При этом все изменения будут зафиксированы 
по времени их внесения и по содержанию 
изменений. 

Карты знаний (англ. Mind map) – способ 
изображения процесса общего системного 
мышления с помощью схем. Также может 
рассматриваться как удобная техника 
альтернативной записи. В русских переводах 
термин может звучать по-разному – карты ума, 
карты разума, карты памяти, интеллект-карты, 
майнд-мэпы. Среди появившихся в сети в 
последнее время сервисов построения карт 
знаний наиболее простым и дружелюбным 
представляется сервис Bubbl.us 

Социальные поисковые системы – это 
системы, которые позволяют пользователям 
самим определять в каком направлении вести 
поиск, какие сайты просматривать прежде всего, 
на какие слова обращать первоочередное 
внимание и каким образом представлять 
найденные результаты. На основе поисковых 
двигателей нового поколения мы можем 
построить свои собственные индивидуальные 
или коллективные поисковые машинки. Поиск 
можно адаптировать к определенной тематике и 
к определенному сообществу. 

Таким образом, интернет-технология в 
условиях современного общества становится 
полноправным альтернативным участником 
педагогического процесса – специально 
организованного целенаправленного 
взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности, направленного на решение 
развивающих образовательных задач. 
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УДК 371.9 

ТВОРЧЕСКАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Альфия МОСКВИНА, Елена ЗАБОЛОТНАЯ (Оренбург) 
Изучение развития мышления младших 

школьников с умственной отсталостью – одна из 
наиболее актуальных проблем 
дефектологической науки, к которой в разное 
время обращались такие известные ученые, как 
Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин, В.П. Зинченко, П.П. Блонский, 
Г.А. Урунтаева, В.С. Мухина и другие.  

Отправной, базовой точкой проблемы 
нашего исследования является понятие о 
мышлении как виде человеческой деятельности, 
опирающейся на систему понятий, направленной 
на решение задач, подчиненных целям, 
учитывающим условия, в которых задачи 
осуществляются [10]. Процесс мышления 
подчиняется общим законам для всех людей, 
вместе с тем в мышлении проявляются 
возрастные и индивидуальные особенности 
человека. 

Большинство детских психологов называют 
основным видом мышления в младшем 
школьном возрасте наглядно-образное. К концу 

обучения в начальной школе происходит 
переход от наглядно-образного мышления к 
словесно-логическому в процессе приобретения 
детьми определенных знаний [9]. 

Наглядно-образное мышление в младшем 
школьном возрасте является главным 
инструментом познания. Оно протекает в форме 
таких операций, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстракция, конкретизация. По 
данным ученых (В.Г. Петрова, Б.И. Пинский, 
И.М. Соловьев и др.), все эти операции у 
умственно отсталых недостаточно 
сформированы [1]. 

Теоретический анализ исследований 
А.А Люблинской, Ю.Т. Матасова, В.Г. Петро-
вой, С.Я. Рубинштейна, Ж.И. Шиф позволяет 
предположить, что основой решения 
поставленной проблемы является изучение 
особенностей мыслительных операций у детей с 
умственной отсталостью и поиск наиболее 
эффективных способов их коррекции в ходе 
образовательного процесса. Важнейшей целью 
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такой деятельности является развитие умений 
умственно отсталого ребенка ориентироваться в 
окружающем мире. Он учится выделять 
существенные связи и отношения между 
объектами, что приводит к росту его 
интеллектуальных возможностей. Исследования 
отечественных специалистов А.А. Венгер, 
Т.А. Власова, М.С. Певзнер, А.Н. Граборов, 
С.Я. Рубинштейн показывают, что все 
взаимосвязанные компоненты мыслительной 
деятельности учащихся данной категории в той 
или иной мере нарушены, недостаточно 
сформированы [9]. 

Основным источником развития мышления 
этой категории детей исследователи считают 
включение их в самостоятельное выполнение 
практической умственной деятельности 
(Ж.И. Шиф, В.Н. Синев). Мыслительная 
деятельность осуществляется в практической 
деятельности и неразрывно связана с ней. В 
сущности, процесс мышления начинается тогда, 
когда перед человеком возникает необходимость 
ответить на тот или иной вопрос, решить 
конкретную практическую задачу, найти тот или 
иной способ действия и т.д. 

Все это имеет место в изобразительной 
деятельности, характеризующейся особой 
практической, творческой направленностью 
деятельности человека на познание и 
отображение действительности [8, c. 359]. 

Предметом нашего исследования является 
потенциал изобразительной деятельности в 
развитии наглядно-образного мышления 
младших школьников с легкой степенью 
умственной отсталости. Большинство 
специалистов(психологов и педагогов) сходятся 
во мнении: детское рисование – один из видов 
аналитико-синтетического мышления: рисуя, 
ребенок как бы формирует объект или мысль 
заново, оформляя при помощи рисунка свое 
знание, изучая закономерности, касающиеся 
предметов и людей, «вне времени и 
пространства». Ведь дети, как правило, рисуют 
не конкретный образ, а обобщенное знание о 
нем, обозначая индивидуальные черты лишь 
символическими признаками, отражая и 
упорядочивая свои знания о мире, осознавая 
себя в нем. 

На уроках рисования основное место 
занимает наглядно-образное мышление, так как 
сама изобразительная деятельность 
предполагает оперирование образами. Основные 
средства, используемые в процессе урока 
рисования – это наглядные средства обучения. 
Само понятие образного мышления 
подразумевает оперирование образами, 
проведение различных операций 
(мыслительных) с опорой на представления. 
Поэтому усилия здесь должны быть 
сосредоточены на формировании у детей умения 

создавать в голове различные образы, т.е. 
визуализировать.  

В специальной (коррекционной) школе VIII 
вида чаще используются традиционные методы 
коррекции мышления младших школьников. Мы 
предполагаем, что необходимо включить 
элементы художественно-творческой 
деятельности в процесс обучения младших 
школьников с легкой степенью умственной 
отсталости для формирования наглядно-
образного мышления. Но в современных школах 
потенциал художественно-творческой 
деятельности недостаточно применяется в 
отношении умственно отсталых младших 
школьников. 

О положительном влиянии искусства на 
развитие ребенка с умственной отсталостью 
указывал Л.С. Выготский, отмечая особую роль 
художественной деятельности как в развитии 
психических функции, так и в активизации 
творческих проявлений учащихся с умственной 
отсталостью [9]. 

Искусство, являясь своеобразной формой 
эстетического познания действительности и 
отражения ее в художественных образах, 
позволяет младшему школьнику с умственной 
отсталостью ощутить мир во всем его богатстве 
и через художественные виды деятельности 
научиться его преобразовывать. 

Изобразительная творческая деятельность 
имеет большое значение для всестороннего 
развития и воспитания умственно отсталых 
детей младшего школьного возраста. 
Изобразительная деятельность – это 
специфическое образное познание 
действительности. И как всякая познавательная 
деятельность она имеет большое значение для 
умственного воспитания детей данной категории 
[3]. 

В специальной (коррекционной) школе 
изобразительное искусство наряду с основным 
назначением учебного предмета, где младшие 
школьники знакомятся с основами 
искусствознания и овладевают практическими 
навыками в изобразительной деятельности, 
используется как один из компенсаторных путей 
развития и воспитания детей с умственной 
отсталостью. Процесс формирования 
художественной культуры через 
изобразительное искусство в специальной 
(коррекционной) школе при различных 
вариантах отклонений в развитии детей имеет 
специфику, которая проявляется как на этапе 
восприятия, так и на этапе практической 
изобразительной деятельности младших 
школьников. 

Виды изобразительной деятельности 
школьника очень разнообразны, а особое место 
среди них принадлежит рисованию. 
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По мнению А.Н. Леонтьева, рисование как 
форма деятельности включает в себя многие 
компоненты психических процессов и в связи с 
этим его следует считать важным фактором 
формирования личности. 

Детское рисование давно привлекало 
внимание ученых, специальный же интерес к 
детским рисункам проявили одновременно 
психологи и педагоги, историки, этнографы, 
искусствоведы. С самого зарождения детской 
психологии, рисунок ребенка считался одним из 
средств для исследования его душевного мира 
[8]. 

По мнению Л.С. Выготского, детское 
рисование необходимо рассматривать в системе 
понятий «знак» и «символ» [2]. С этой позиции 
природа рисования понимается как процесс 
овладения детьми символическими системами и 
знаковыми средствами, в которых знак 
выступает в роли обозначения и сообщения. 
Исследования В.С. Мухиной доказали, что 
изобразительная деятельность есть форма 
усвоения ребенком социального опыта. 
Особенно актуален этот подход к воспитанию 
детей с отклонениями в умственном развитии. 
Как правило, чем раньше начат процесс 
коррекционно-развивающей поддержки ребенка 
с умственной отсталостью, тем выше его 
эффективность, тем более значимо он 
сказывается на личностном становлении ребенка 
и его вхождения в социум [6]. 

В теории и методике специальной 
педагогики до настоящего времени отсутствует 
научно обоснованная система формирования 
изобразительной деятельности в целостной 
парадигме воспитания и обучения школьников с 
разным уровнем умственной отсталости. Анализ 
практического опыта исследователей 
(А.А. Венгер, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, 
А.Н. Граборов, С.Я. Рубинштейн) показывает, 
что специально организованная изобразительная 
деятельность имеет значительные возможности 
не только для коррекции имеющихся у детей 
этой категорий вторичных отклонений, но и для 
стимуляции их психического и социального 
развития. Поэтому имеются все предпосылки 
для создания социально-педагогической модели 
формирования изобразительной деятельности в 
системе обучения и воспитания умственно 
отсталых детей [6]. 

В исследованиях Ч. Гейтскелла показано, 
что между уровнем умственного развития 
ребенка и характером его изобразительной 
деятельности имеется прямая зависимость. Он 
установил, что изобразительная деятельность 
умственно отсталых детей всегда задержана и 
степень этой задержки чрезвычайно точно 
соответствует степени дефекта в умственном 
развитии [5]. 

Будучи напрямую связанным с важнейшими 
психическими функциями – зрением, 
двигательной координацией, речью и 
мышлением, рисование не просто способствует 
развитию каждой из этих функций, но и 
связывает их между собой. Помогает ребенку 
упорядочить бурно усваиваемые знания, 
оформить и зафиксировать модель все более 
усложняющегося представления о мире. 
Наконец, рисование – это важный 
информационный и коммуникативный канал. 

Необходимо уточнить, что изобразительная 
деятельность в системе обучения и воспитания 
детей с умственной отсталостью имеет 
коррекционную направленность в том случае, 
когда становление продуктивных видов 
деятельности соответствует специфическим 
образовательным потребностям детей изучаемой 
категории и занимает определенное место в 
комплексном коррекционно-развивающем 
воздействии. Именно творческая деятельность 
позволяет испытать ребенку ситуацию успеха, 
значимую для его познавательного, личностного 
и социального развития. 

С целью изучения развития мышления 
умственно отсталых младших школьников нами 
было проведено исследование с помощью 
специально отобранных методик: методики 
«Исключение слов» и методики «Укажи лишний 
предмет», предложенных Т.В. Эксакусто и 
О.Н. Истратовой. 

В ходе проведения опытно-
экспериментальной работы мы выяснили, что у 
большего количества исследуемых учащихся 
начальных классов доминирует наглядно-
образное мышление; большинство детей имеет 
низкий уровень его развития. Исходя из 
результатов эксперимента, учитывая требования 
школьной программы, была разработана и 
применена на практике коррекционно-
развивающая программа, включающая комплекс 
специальных игр и упражнений, направленных на 
развитие наглядно-образного мышления. 
Поскольку в основе коррекции и развития 
наглядно-образного мышления в школьном 
возрасте лежат выявление и отражение 
объективных связей и отношений 
действительности в виде наглядно-
пространственных моделей, то нашей основной 
задачей было формирование у умственно 
отсталых младших школьников умения 
создавать и использовать знаково-
символические средства для решения 
познавательных задач [4]. 

Данная программа была реализована на 
уроках рисования при работе с умственно 
отсталыми младшими школьниками. При этом 
ориентировка учащихся была направлена на 
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общие способы действий, а не только на 
получение конкретного результата. 

Для осуществления данной задачи активно 
применялись такие виды художественно-
конструктивной деятельности, как 
конструирование по образцу (модельное, по 
элементам, путем отбрасывания элементов из 
фоновой фигуры), по условиям и по замыслу, 
которые были включены в занятия по 
изобразительной деятельности. 

Поскольку развитие мышления учащихся 4-
го класса должно осуществляться в контексте 
как учебной, так и игровой деятельности, в 
занятия с детьми по всем школьным предметам, 
согласно составленному методическому 
комплексу, систематически включались игры, 
задания и упражнения, направленные на 
развитие наглядно-образного мышления 
младших школьников с легкой степенью 
умственной отсталости. Нами были 
использованы такие упражнения по развитию 
наглядно-образного мышления, как: «Продолжи 
узор», «Картинки-загадки», «Парные картинки», 
«Определим игрушку», «Лишняя игрушка», 
«Платочек», «Противоположность», «Играем 
кубиками». 

Поскольку младшие школьники с легкой 
степенью умственной отсталости имеют весьма 
различные психологические особенности, 
большой акцент в системе работы уделялся 
потенциальным возможностям каждого ребенка, 
а также осуществлялся индивидуальный подход 
к обучению детей. 

Часть уроков проводилась с элементами 
соревнований, что с энтузиазмом 
воспринималось младшими школьниками. 

В процессе проведения эксперимента 
наблюдался возрастающий интерес детей к 
ежедневным урокам. Это проявлялось у 
учащихся в ярко выраженном чувстве 
эмоционального удовлетворения, веры в свои 
силы, в свои творческие способности. 
Школьники с большим интересом открывают 
новое сочетание цветов, смешивают и 
подбирают различные оттенки. Ребенок, работая 
с различными материалами, чувствует, себя 
творцом и способен в создании конкретных 
предметов выражать свое отношение к миру. В 
различных технических средствах ребенок 
находит удовольствие, обогащая свои познания 
о мире. Использование элементов творческой 
игры на уроках способствуют тому, что 
учащиеся не только ждут следующего занятия, а 
хотят бесконечно рисовать и все дальше 
погружаться в тайны изобразительного 
творчества. 

При повторно проведенном эксперименте 
после коррекционно-развивающей работы, была 
отмечена некоторая положительная динамика в 
развитии наглядно-образного мышления у 

учащихся. Результаты проведенного 
контрольного эксперимента показали, что 
увеличилось количество учащихся имеющих 
средний уровень его развития. 

Суммируя результаты теоретического и 
практического исследования, следует отметить, 
– что при целенаправленной, систематической 
работе по развитию наглядно-образного 
мышления младших школьников с легкой 
степенью умственной отсталости, у большего 
количества учащихся уровень развития 
наглядно-образного мышления повышается. В 
процессе уроков рисования школьники 
успешнее стали проводить сравнение различных 
фигур и фона, постепенно стали формироваться 
умения самостоятельно, без наводящих вопросов 
называть изображаемые предметы. 

В ходе проведения эксперимента мы 
отмечали, что в процессе коррекционно-
развивающего обучения младшие школьники с 
умственной отсталостью овладевают 
различными умениями наглядно-образного 
мышления только при соблюдении 
определенных правил: точное следование 
определенному порядку, необходимые и частые 
повторы и возвраты на различных этапах 
художественно-творческой изобразительной 
деятельности, постепенное обучение 
характеристике воспринимаемого объекта, 
начиная с наиболее простых – к более сложным. 
Совершенствование аналитико-синтетической 
деятельности проявлялось также в 
возрастающем умении учащихся использовать 
данные своего собственного практического 
опыта для характеристики рассматриваемого 
предмета. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, 
что развитие изобразительных умений, навыков 
и способностей происходит у ребенка 
школьного возраста с отклонениями в 
умственном развитии только в процессе 
сотрудничества со взрослым – педагогом или 
родителем. Обучение рисованию в специальном 
(коррекционном) учреждении VIII вида служит 
важным средством всестороннего развития 
учащихся и весьма эффективным способом 
коррекции мышления. 
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ПРОФЕСІЙНА САМООСВІТА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Ігор МИХАЙЛІЧЕНКО (Кіровоград) 
Процес перебудови держави у всіх аспектах 

її життя, суперечливий характер становлення 
економічних, соціальних, політичних відносин, 
який стрімко розгорнувся у сучасному 
українському суспільстві, ставить перед 
особовим складом органів внутрішніх справ 
якісно нові завдання, вимагає підвищення 
ефективності професійної діяльності кожного 
правоохоронця, формування високого рівня його 
загальної і професійної культури.  

Доведено [2, 18], що формування високих 
рівнів професійної культури працівників органів 
внутрішніх справ (у подальшому ОВС) можливе 
лише за умов постійної професійної діяльності, 
регулярної взаємодії у соціокультурному 
середовищі, залучення до системи неперервної 
професійної освіти і активного професійного 
самовдосконалення. 

У загальному процесі професійного 
самовдосконалення можна виокремити важливу 
її складову – професійну самоосвіту, яка 
передбачає інтеграцію в суб’єктивний вияв 
особистості професіонала-правоохоронця 
цілісної системи суспільних, соціально-
психологичних і професійно-значущих якостей і 
характеристик. Ефективність даної інтеграції 
буде в цілому визначатися тим наскільки 
працівник ОВС володіє способами та засобами 
професійної самоосвіти, а також спрямованістю 
особистості правоохоронця на постійне 
підвищення свого професійного рівня, 
сформованістю позитивної мотивації до 
особистісного самовдосконалення [5, 2]. 

Самоосвіта, як важлива складова загального 
процесу самовдосконалення є предметом 
вивчення представників різних наук: філософії, 
педагогіки, психології, соціології та ін. Питання 
професійного самовдосконалення, їх 
взаємозв’язок з ефективністю і результативністю 
професійної діяльності достатньо глибоко 
вивчали вітчизняні і зарубіжні дослідники: Аітов 
Н.А., Богданов А.І., Вєршинін І.Д., Долгоруков 
Ю.М., Ждановських М.І., Зборовський Г.Е., 
Змєєв С.І., Ковальов С.М., Лєвітан К.М., 
Маслов А.С., Нєчаєв В.Я., Осіпов П.Н. Полякова 
Н.Л., Столяренко Л.Д., Харчєв А.Г., 
Шукліна Е.А.  

Вплив операційної сфери суб’єкта 
діяльності на ефективність професійної 
діяльності розглядались в дослідженнях 
Т.І. Артємьєвої, С.Г. Гелєрштейна, Д.Н. Зава-
лішиної, Є.П. Ільїна, М.П. Нєчаєва, 
В.Д. Шадрікова 

Разом з тим, необхідно констатувати 
недостатність розробки даної проблематики 
особливо в контексті формування професійної 
культури працівників органів внутрішніх справ. 

Таким чином, актуальність теми 
дослідження обумовлена тим, що самоосвіта 
працівників ОВС в процесі професійної 
діяльності є феноменом маловивченим, і 
обумовлена, з одного боку, потребою органів 
внутрішніх справ у формування високої 
професійної культури своїх співробітників, а з 
іншого, прагненням самих правоохоронців 
досягненню вершин особистого 
професіоналізму. 
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Звідси, об’єктом даного дослідження є 
процес формування професійної культури 
працівників органів внутрішніх справ, а 
предметом дослідження – професійна 
самоосвіта правоохоронців у цьому процесі. 

Безумовно аналіз категорії «професійна 
самоосвіта працівників ОВС» неможливий без 
розгляду основних дефініцій цього поняття. 

«Самоосвіта – це набуття знань шляхом 
самостійних занять без допомоги викладача» [4]. 
Індивід має сам визначити що йому потрібно для 
подальшого духовного і професійного 
зростання, і виходячи з цього визначити ту 
сферу професійних знань, яка йому знадобиться. 

В цьому контексті, цікавим на наш погляд, є 
розгляд професійної самоосвіти як спрямованої, 
систематичної діяльності, якою керує сама 
особистість, і яка слугує для вдосконалення її 
професійної діяльності, а також визначення 
основних характеристик цього утворення в 
інтерпретації Ю.А.Шалакова [5, 12-13]: 

 по-перше, професійна самоосвіта є 
складовою частиною відносно самостійного 
виду діяльності – професійного 
самовдосконалення, сутність якого полягає у 
свідомому формуванні, розвитку і вдосконаленні 
професійно важливих якостей і в цілому 
професійної компетенції (професійних знань, 
вмінь і навичок); 

 по-друге, самоосвіта виступає сервісним 
видом діяльності по відношенню до провідного 
типу діяльності правоохоронця, звідси, 
зрозуміти її сутність можливо лише вивчив 
систему професійної діяльності працівників 
правоохоронних органів; 

 по-третє, самоосвіта, як вид діяльності має 
свою структуру: мотиви, цілі, засоби, технології, 
які в свою чергу є похідними від мотивів, цілей, 
засобів і технологій основної професійної 
діяльності правоохоронців; 

 по-четверте, професійна самоосвіта по 
відношенню до професійної діяльності може 
виконувати адаптивну і продуктивну функції; 

 по-п’яте, мотиви самоосвіти включають в 
себе такі види спонукань як інтереси, прагнення, 
ідеали, тобто цілий спектр спонукань, які 
викликають активність працівника органів 
охорони правопорядку в роботі над 
особистісним вдосконаленням; 

 по-шосте, професійна самоосвіта, як 
складна система має певний зміст, внутрішню 
організацію і динаміку, які залежать від етапу 
професіоналізації особистості, і знаходять своє 
вираження в спрямованості, меті, засобах, 
методах і завданнях професійної самоосвіти. 

З іншого боку, С.М. Ковальов розглядає 
професійну самоосвіту як цілеспрямовану 
діяльність індивіда, спрямовану на вироблення, 
вдосконалення або зміни якостей особистості 

відповідно до соціальних і індивідуальних 
цінностей, орієнтацій, які складаються під 
впливом умов життя і суспільного виховання [1].  

Таким чином, самоосвіта в даному випадку 
направлена на поліпшення внутрішнього світу 
людини, його якостей. Визначення даного 
поняття лише підтверджує тісний зв'язок понять 
«самовиховання, самореалізація, самокерування 
особистості з наміром змінити себе».  

В самоосвіті завжди присутнє 
самовиховання. Індивід, займаючись самостійно, 
в той же час і виховує себе. Чим частіше і 
плідніше він включатиметься в самоосвітню 
діяльність, тим скоріше він підніме свій 
професійний і духовний рівень, тобто від нього 
самого залежить його розвиток.  

У соціології поняття самовиховання і 
самоосвіта беруть участь в такому процесі як 
соціалізація особистості. В цьому випадку 
процес соціалізації особистості напряму 
залежить від самої особистості, якщо вона 
припиняє процес соціалізації, то починається її 
поступова деградація, занепад особистості.  

На думку С.М. Ковальова, самоосвіта, це 
спосіб отримання знань в доповнення до тих, які 
вже отримані в навчальному закладі. Знання, 
здобуті в ході самоосвітньої діяльності набагато 
ширше від тих, які індивід одержує в 
навчальному закладі. Це пов'язано з тим, що 
самоосвітня діяльність особистості, її «багаж» 
знань поповнюється щодня. Ця система 
чутливіше реагує на суспільні зміни, ніж освіта в 
цілому.  

Освіта ґрунтується на єдності навчання і 
виховання, а самоосвіта на самонавчанні і 
самовихованні. Освіта охоплює реалізацію 
потреби суспільства і його структур, а 
самоосвіта пов'язана із самореалізацією 
особистості і самоздійсненням її розвитку [1]. 

Розглядаючи самоосвіту з точки зору 
соціологічного підходу, її можна визначити як 
вид вільної діяльності особистості (соціальної 
групи), що характеризується вільним вибором 
занять, пов'язаних з підвищенням культурного, 
освітнього, професійного, наукового рівнів і 
направлених на задоволення її духовних потреб, 
а також реалізацію потреб в соціалізації і 
самореалізации в процесі професійної 
діяльності.  

Якщо узагальнити дефініції самоосвіти, які 
зустрічаються в сучасній науковій літературі, то 
в межах соціологічного підходу можна 
виокремити такі її сутнісні характеристики: 

- самоосвіта – це вид вільної, творчої 
діяльності; 

- самоосвіта – позаінституціональна 
діяльність; 

- самоосвіта має тісний зв'язок з освітою як 
системою і соціальним інститутом, будучи 
компонентом освіти, видом спеціально 
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організованої, систематичної, інституційної 
діяльності; 

- самоосвіта – вид безперервної освіти; 
- самоосвіта – спосіб самоконструювання 

особистості. 
Самоосвіта цікавить соціолога як реальний 

феномен життя людей (соціальних груп) в 
системі суспільних відносин. Соціологічний 
підхід до самоосвіти стосується визначення 
соціальної ролі і соціальних функцій самоосвіти, 
його місця серед інших форм діяльності, суб'єкт-
об'єктних характеристик і др. [6]. 

Таким чином, враховуючи феноменологію 
сприйняття даного утворення, яке склалося в 
сучасній науковій літературі, та власні 
теоретичні дослідження, ми можемо із певною 
вірогідністю стверджувати, що основними 
характеристиками поняття професійної 
самоосвіти працівників ОВС в процесі 
формування їхньої професійної культури є: 

 визначення цього поняття як складової 
загального процесу професійного 
самовдосконалення правоохоронця, сукупності 
форм, прийомів, методів та засобів самостійної 
діяльності працівника міліції по збагаченню 
його професійно значущих знань, вмінь і 
навичок. 

 професійна самоосвіта працівників 
ОВС, як вид діяльності, має свою структуру і 
функції; 

 професійна самоосвіта правоохоронців, 
як складноорганізована система має зміст, 
внутрішню організацію і процесуальну 
динаміку, яка в свою чергу знаходить своє 
вираження в меті, засобах, методах і завданнях 
професійної самоосвіти; 

 змістовним критерієм професійної 
самоосвіти працівника ОВС може стати будь-
який елемент в структурі його особистості: 
потреби, інтереси, мотиви, ціннісні орієнтації, 
установки, які обумовлюють його самоосвітню 
діяльність. 

Слід визначити основні функції професійної 
самоосвіти працівників органів внутрішніх 
справ. Зауважимо, що у науковій літературі не 
існує загальної думки щодо цього питання. 

З позицій соціологічного напрямку 
Шукліна Є.А. [6] виокремлює функції 
соціалізації, соціальної ідентифікації, регуляції її 
(самоосвіти) нормативних і структурних 
характеристик. 

З точки зору психологічної науки 
Шалаков Ю.А. наголошує на наявності 
адаптивної, продуктивної (аналітичної) та 
продуктивної (проектної) функцій професійної 
самоосвіти правоохоронців [5]. 

В його розумінні адаптивна функція 
забезпечує: 

 самостійний аналіз операцій, дій, 
стратегій і тактик; 

 самостійні вправи по відпрацюванню 
професійних вмінь і навичок; 

 самостійне засвоєння соціальних норм, 
які склалися у даному колективі; 

 самоаналіз причин помилок, браку в 
професійній діяльності; 

 самостійне вивчення спеціальної 
літератури. 

Продуктивна (аналітична) функція 
забезпечує самостійний аналіз невідомих раніше 
професійних завдань, способів пошуку 
невідомих раніше професійних рішень, проблем 
професійної діяльності. 

Продуктивна (проектна) функція 
професійної самоосвіти забезпечує самостійний 
аналіз і опанування новими видами професійної 
діяльності, самостійне накопичення нових 
професійних прийомів і технологій, а також 
побудову планів професійного саморозвитку, 
само проектування і реалізація сценарію 
професійного життя. 

Накорякова В.І. і Бурова І.А. розглядаючи 
функції самоосвіти розділяють їх по критерію: 
що собою являє самоосвіта для людини: метою 
чи засобом для досягнення певної мети. І 
виходячи з цього виокремлюють функції 
соціалізації і реалізації. 

В цьому плані соціалізація особистості 
відбувається упродовж всього життя. Процес 
соціалізації залежить від того наскільки людина 
сама прагне здобути самоосвіту, і чи потрібні їй 
додаткові знання. Соціалізація особистості 
припиняється тоді, коли вона припиняє 
здобувати і засвоювати інформацію. Коли 
індивід не прагне здобути нову інформацію, він 
не розвивається як особистість. У цьому процесі 
присутня функція гедонізму самоосвіти, тобто 
людина дістає задоволення від самого процесу 
самоосвітньої діяльності. Індивід продовжує 
здобувати знання, оскільки його приваблює сам 
процес навчання.  

Іншою функцією самоосвіти є реалізація 
потреб індивіда у професійній сфері. У цій 
функції закладене прагнення, досягти успіху в 
житті, добитися успіху. Особистість реалізується 
у своїй області професійної діяльності через 
самоосвіту. Чим більше індивід буде 
активнішим у самоосвітній діяльності, тим 
більшого успіху він зуміє досягти у житті. 
Самоосвіта є критерієм активності індивіда в 
здійсненні своїх професійних планів [3]. 

Враховуючи специфіку професійної 
діяльності працівників ОВС та узагальнюючи 
вищенаведені підходи і класифікації функцій 
самоосвіти ми вважаємо за доцільне виокремити 
наступні функції професійної самоосвіти 
працівників органів охорони правопорядку у 
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процесі формування їхньої професійної 
культури:  

1. Накопичення – набуття нових 
професійних знань, вмінь і навичок. 

2. Орієнтування – визначення свого місця в 
малій соціальній групі (відділ, відділення, взвод) 
і професійній субкультурі працівників ОВС. 

3. Компенсаторська функція – подолання 
недоліків професійної освіти. 

4. Саморозвитку – вдосконалення власної 
картини професійного середовища. 

5. Методологічна – подолання професійної 
вузькості. 

6. Комунікативна – встановлення 
професійних зв’язків.  

7. Психологічна – подолання бар’єрів 
професійного спілкування, темпераменту, віку, 
невідповідності установок. Звуження функцій 
професійного спілкування, боязнь допустити 
службову помилку. 

Таким чином, узагальнення різних точок 
зору на сутність досліджуваного явища, 
всебічний аналіз практики самоосвіти, який 
склався в психолого-педагогічній літературі, 
власні науково-педагогічні спостереження за 
формуванням професійної культури працівників 
міліції в різних аспектах службової діяльності, 
дозволили нам визначити професійну 
самоосвіту працівника ОВС як, цілеспрямовану 
і систематичну самостійну діяльність 
правоохоронця, пов'язану з підвищенням його 
культурного, освітнього, професійного і 
наукового рівнів, і спрямовану на задоволення 
його потреб в соціалізації і самореалізації в 

професійній діяльності, вдосконаленню 
професійних знань, вмінь і навичок необхідних 
для успішного виконання оперативно-службових 
завдань. 
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УДК 37.013:374:796(477)1950 

ДО ПРОБЛЕМИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ШКІЛ  В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 50-Х РР. ХХ СТ.  

Ганна НІМИЧ (Херсон) 
Сьогодні в України викликає все більше 

занепокоєння стан здоров’я та фізична 
підготовленість підлітків в умовах складної 
екологічної ситуації. У зв’язку із цим науковці, 
педагоги та фахівці в галузі педагогіки та 
фізичного виховання ведуть інтенсивні пошуки 
шляхів покращення системи фізичного 
виховання підростаючого покоління методами 
позашкільної освіти у юнацьких спортивних 
школах, школах вищої спортивної майстерності 
та ін. 

Аналіз науково-методичної літератури 
дозволив констатувати, що в наш час все більшої 
актуальності набувають проблеми теорії та 
практики фізичного виховання підростаючого 
покоління у контексті загального розвитку 

особистості. Свідченням цього є збільшення 
уваги науковців до загальнодидактичних 
принципів процесу формування духовного і 
фізичного здоров’я підростаючого покоління 
(М.Н. Булатова, Н.В. Жмарьов, А.П. Матвєєв, 
В.М. Платонов, Б.М. Шиян та ін.); соціально-
педагогічних аспектів формування особистості 
(А.А.Пермякова, Т.І.Сущенко, В.І. Туташин-
ський  та ін.) 

Вчені доходять висновку, що система 
фізичного виховання повинна перебувати в 
процесі постійного вдосконалення, адже від 
цього залежить рівень здоров’я нації. Реалізація 
такого завдання можлива завдяки ґрунтовному 
та об’єктивному вивченню педагогічної 
спадщини минулого та творчому її 
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впровадженню в практику навчально-виховного 
процесу сучасності.  

Мета даної статті полягає у комплексному 
вивченні звітних архівних документів початку 
1950-х рр. ХХ ст. та системному аналізу 
діяльності юнацьких спортивних шкіл міських 
відділів народної освіти зазначеного періоду з 
метою узагальнення домінуючих тенденцій 
становлення і розвитку системи фізичного 
виховання молоді, а також визначення ролі і 
значення позашкільних навчальних закладів 
спортивного  профілю у житті підростаючого 
покоління. 

Розгляд діяльності юнацьких спортивних 
шкіл на основі матеріалів архівних справ 
початку 50-х рр. ХХ ст. дозволяє стверджувати 
про активізацію їх роботи у зв’язку із 
підвищеною увагою радянського уряду до 
проблем фізичного виховання та спорту. 

У вказаний період юнацькі спортивні школи 
(далі – ЮСШ) в своїй роботі керувались 
номенклатурними документами : Постановами  
ЦК ВКП (б) від 27 грудня 1948 року та ЦК КП 
(б) від 30 березня 1951 року; Наказами 
Всесоюзного комітету в справах фізичної 
культури та спорту від 22 вересня 1949 року;  
Положенням про ЮСШ, вказівками обласних, 
міських, партійних, радянських та 
фізкультурних організацій, які базувались на 
рішеннях ХІХ з’їзду Міністерства освіти УРСР 
від 10 серпня 1949 року. Відповідно до низки 
цих документів головним завданням ЮСШ було 
покращення роботи в сфері фізичного виховання 
підростаючого покоління, сприяти підвищенню 
їх загальнокультурного рівня, виховання 
дисциплінованості, акуратності, товариськості, 
згуртованості та взаємодопомоги [3, с.77].  

Аналіз архівних матеріалів засвідчує 
активну діяльність юнацьких спортивних шкіл 
скерованих постановами ради Міністрів УССР 
від 23 травня 1952 року в сфері покращення 
постановки навчально-виховної та спортивної  
роботи серед дітей та юнацтва та підвищення 
майстерності в окремих видах спорту, що 
включало виконання таких завдань: 

1) розвиток фізичної культури 
підростаючого покоління, виховання молодого 
покоління в дусі відданості вітчизні; 

2) поєднання високих спортивних досягнень 
з відмінним навчанням у загальноосвітній школі; 

3) підготовка дисциплінованих фізично 
міцних, витривалих юнаків та дівчат, 
підвищення спортивної техніки на основі 
всебічного фізичного розвитку; 

4) підготовка із вихованців ЮСШ 
спортсменів-розрядників та суддів з різних видів 
спорту, а також групповодів-помічників 
тренерів-викладачів з фізичного виховання та 

організації спортивно-масових заходів [4, с.111, 
131]. 

З метою виконання вищевказаних завдань 
ЮСШ здійснювала свою роботу у відповідності 
до наступних напрямів: 

1. Проведення планових занять в ЮСШ, як 
основної форми навчально-спортивної роботи, 
які проводяться окремо за віковими та статевими 
ознакам згідно програм, затверджених 
Комітетом у справах фізичної культури та 
спорту при Раді Міністрів СРСР. 

2. Організація та проведення спортивних 
змагань у відділеннях ЮСШ. Очні та заочні 
спортивні змагання серед вихованців ЮСШ з 
різних видів спорту. 

3. Організація та проведення відбіркових 
змагань для участі в Республіканських 
Всесоюзних змаганнях з різних видів спорту, а 
також участь в міських змаганнях з дорослими 
та юнацькими колективами, які проводились 
міськими Комітетами у справах фізичної 
культури та спорту. 

4. Забезпечення участі у фізкультурних 
святах, спортивно-масових заходах, які 
проводили міські відділи народної освіти та 
міські Комітети у справах фізичної культури та 
спорту. 

Відповідно звітних документів початку 50-х 
років ХХ ст.  найпоширенішими видами спорту 
(відділення та секції) в ЮСШ в різних містах 
України були такі: легка атлетика, спортивна та 
художня гімнастики, акробатика, плавання, 
боротьба, теніс, фехтування, ручний м’яч, ігрові 
види спорту – волейбол, баскетбол,футбол. 
Менш поширеними, тобто представленими у 
окремих регіонах, були такі види спорту: 
стрибки у воду (Київ), бокс (Кривий Ріг) та лижі 
(Чернігів) [4, c.126]. 

В ЮСШ регулярно проводилась активна 
політико-виховна робота серед вихованців за 
такими формами: лекції та бесіди на теми гігієни 
і самоконтролю спортсмена, тренування під час 
канікул в ЮСШ, значення массажу й 
самомассажу, попередження травм при заняттях 
спортом; доповіді з питань фізкультури та 
спорту щодо успіхів в цій сфері в Україні, про 
моральність спортсмена; організація та 
проведення спортивних заходів у містах 
України; обмін досвідом між тренерами-
викладачами та спортсменами ЮСШ міст 
України; показ кінофільмів («Майстри спорту», 
«Белеет парус одинокий», «Илья Муромец и 
Идолище», «Широка страна моя родная» тощо); 
кінограм (стрибки у висоту Нетруксова, мітання 
диску Матвеева, висота – Вансович тощо). 
Також в багатьох школах постійно випускались 
стінні газети, популяризувались останні 
спортивні події (фотохроніки та фотознімки) з 
газет «Радянський спорт» та інших [7, с.5]. За 
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свідченням архівних матеріалів в деяких ЮСШ 
України така робота проводилась на низькому 
рівні. Так, у ЮСШ Полтавського міськвно 
агітаційно-пропагандистська робота серед 
вихованців шкіл проводилась не у всіх 
рекомендованих напрямах, адже тут не 
практикувались показові виступи та спортивні 
вечори [2, с. 853]. До недоліків агітаційної 
роботи зараховувались бесіди на політичні та 
виховні теми, що носили фрагментарний та 
неперіодичний характер. Наприклад, у ЮСШ 
Бериславського міськОНО політико-виховна 
робота проводилась лише за 10 хвилин до 
початку занять [3, с.13]. 

Аналіз джерельної бази дослідження 
свідчить, що набір та комплектування у 
більшості ЮСШ проводився наступним чином:  

1. Відбір найбільш здібних і талановитих в 
спортивному відношенні дітей під час 
проведення міським Комітетом фізичної 
культури міськвно спортивних змагань районних 
та міських з різних видів спорту. 

2. Відвідування загальноосвітніх шкіл 
тренерами-викладачами ЮСШ і відбір тих 
здібних дітей під час проведення уроків з 
фізичного виховання. 

3. Розміщення та оголошення про набір в 
ЮСШ через тренерсько-викладацький склад та 
вихованців ЮСШ. 

4. Відбір за бажанням дітей та їх батьків 
займатись одним із видів спорту [1, с.13]. 

У школу приймались діти з урахуванням 
стану їх здоров’я, фізичного розвитку, які мали 
направлення із загальноосвітньої школи та згоду 
батьків. Слід зазначити, що навчальний процес 
не в повній мірі задовольняв  потреби ЮСШ у 
зв’язку із тим, що більшість тренерів-викладачів 
ЮСШ мали навантаження на своїй основній 
роботі у загальноосвітніх школах, тому була 
необхідність враховувати розклад тренера-
викладача для проведення навчально-
тренувальних занять в ЮСШ.  

Констатуємо, що вся навчально-
тренувальна робота в ЮСШ носила чітко 
запланований характер. Тренери-викладачі 
складали учбові та робочі плани на кожний 
квартал календарного року, які затверджував 
директор ЮСШ. Крім цього, кожен тренер-
викладач розробляв перспективний план 
підготовки розрядників і підвищення 
майстерності тих, хто займається в ЮСШ. Але 
негативним було те, що в плануванні 
використовувались або явно застарілі програми з 
різних видів спорту або з деяких видів спорту 
программи були взагалі відсутні (гімнастика, 
баскетбол, акробатика та інші).  

Як показало вивчення джерел, діяльність 
ЮСШ була чітко регламентованою: відбувались 
регулярні перевірки якості занять, проводився 
постійний облік відвідування в академічних 

журналах, усі заняття проводились відповідно 
затвердженого розкладу [5, с.87]. У кожній 
ЮСШ протягом навчального року згідно 
календарного плану, затвердженого директором, 
працювала педагогічна рада, збори якої 
проводились 1-3 рази на місяць. Рада 
здійснювала свою діяльність за напрямами 
організації навчально-виховної роботи по 
кожному відділенню, комплектування груп та 
відділень ЮСШ, розподілу плану по підготовці 
спортсменів-розрядників, вивчення директивних 
положень з різних видів спорту, затвердження 
планів роботи, вивчення наказів органів 
управління тощо. Часто на засідання 
педагогічної ради запрошували представників 
обласного відділу народної освіти та обласного 
Комітету у справах фізичної культури та спорту 
[4, с.30]. Як єдиний недолік у роботі 
педагогічної ради в архівних документах 
зафіксовано те, що тренери-викладачі були 
досить завантажені, тому педагогічні ради 
інколи  проводились нерегулярно [3, с.66].  

Окремим питанням у діяльності ЮСШ був 
медичний контроль за здоров’ям вихованців. 
Документальні джерела свідчать, що в 
основному всі ЮСШ проводили медичні огляди 
двічі на рік (Житомирська ЮСШ, Київська 
СШ№2 міського відділення освіти та інші) в 
обласних лікувально-фізкультурних 
диспансерах, окрім цього вихованці знаходились 
під наглядом штатного лікаря [5, с.80]. У деяких 
ЮСШ медичний огляд був більш поглиблений і 
проводився 4 рази на рік, а поверхневий – 1 раз у 
2 місяці та перед змаганнями (Запорізька, 
Чернівецька ЮСШ міськвно та ін.). У більшості 
шкіл працювали штатні медичні сестри, які 
охоплювали всіх вихованців школи та вели 
медичну документацію, особові лікувально-
медичні картки спортсменів [4, c.87].  Медичні 
пункти ЮСШ, відповідно звітів, були 
забезпечені медикаментами в повному обсязі [3, 
с.184]. 

Щодо державного фінансування ЮСШ, то, 
на основі вивчення архівних документів 
констатуємо брак бюджетних коштів на 
розвиток цих закладів. На придбання 
спортивного інвентарю виділяли незначні 
кошти, що ускладнювало роботу у відділеннях 
шкіл (Вінницька, Дніпродзержинська, 
Дрогобицька та інші).  

У більшості шкіл не було власних 
спортивних баз (Київська СШ №2, Кривий Ріг, 
Львів, Луцьк, Черкаси та інші), але бюджетних 
призначень на їх відкриття або не вистачало, або 
не було передбачено взагалі [5, с.149]. Саме 
тому вирішення цього питання було доручено 
керівникам регіонального рівня. Так, 
Мелітопольська ЮСШ багато років не мала 
власної спортивної бази, але рішенням 
міськради депутатів трудящих від 21 березня 
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1953 року їм було надано приміщення [6, c. 36]. 
Деякі спортивні бази потребували негайного 
ремонту та повного оснащення. Більшість ЮСШ 
для проведення начально-тренувальної роботи 
відділень із окремих видів спорту орендували 
бази ДСТ «Спартак», «Динамо», що значно 
ускладнювало навчально-тренувальну роботу 
ЮСШ (Полтавська, Дніпропетровська, 
Вінницька). Як свідчать документальні джерела, 
укомплектованими спортивними базами на той 
час були ЮСШ у Артемівську, Запоріжжі, 
Кам’янець-Подільску, Чернівцях. 

Отже, аналіз документальних джерел про 
діяльність ЮСШ у 50-ті роки ХХ століття 
дозволяє зробити висновок про те, що на той час 
досить значна увага на державному рівні 
приділялась як фізичному вихованню 
підростаючого покоління, так і створенню 
відповідної інфраструктури для забезпечення 
поставлених завдань. Саме з цією метою 
діяльність ЮСШ чітко регламентувалася, на 
належному рівні знаходився медичний контроль 
за здоров’ям вихованців шкіл, постійно 
удосконалювалась навчально-методична та 
матеріально-технічна база шкіл такого типу. 
Проте, як засвідчує вивчення документальних 
джерел, у роботі ЮСШ діагностувалися певні 
недоліки, такі, як: неповна замученість 
тренерсько-викладацького складу у зв’язку із 
роботою за сумісництвом; відсутність учбових 
програм з окремих видів спорту; невідповідність 
приміщень для занять, ЮСШ користувалися 
спортзалами інших шкіл; недостатність 
фінансового забезпечення; недостатнє 
забезпечення методичними та наглядними 
посібниками тощо. Проте дослідження показало, 
що питання розвитку позашкільних начальних 
закладів спортивного профілю на той час було 
досить актуальним, так само як і усвідомлення 
освітянами того, що саме в юнацькому віці 

закладаються основи фізичного та психічного 
здоров’я людини.  
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FORMATION OF THE INSTITUTE OF GUARDIANSHIP AND UPBRINGING 
ORPHANS IN UKRAINE FROM ANCIENT TIMES TO THE XIII CENTURY 

Tetyana OKOLNYCHA (Kirovograd) 
One of the main directions of state social 

policy in Ukraine is to protect children, children's 
rights to life, health, education, upbringing in the 
family. In this connection special importance gets 
the issue of custody and education of children 
without family, creating conditions for them for 
socialization. Solving these issues contributes to the 
actualization of pedagogical experience with the 
education of orphans in the past. 

As for helping deprived children, in Ukraine it 

has deep historical roots and traditions. 
Throughout the development of human 

civilization every society,one way or another, faced 
with the problem of the attitude to those of its 
members who could not provide their own complete 
life: children, the elderly, the sick and others. 
Attitude to such people where the most vulnerable 
are orphans, in different societies and states on 
different stages of development was different – the 
physical destruction of the weak and juvenile people 
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towards full integration into society, which was 
determined by the typical for the society stable 
system of  valuable for society members’ opinion. 
This system, in turn, is always conditioned by 
ideological, social, economic, moral views of 
society.  

Historical research and pedagogical issues of 
custody and care for orphans and children deprived 
of parental care taken V.Vynohradovoyu-
Bondarenko, A. Karpenko, V. Orzhehovskoyu, I. 
Chenbay, V. Shpak, T. Janchenko. Modern 
scientists have devoted their labor to analysis of 
various aspects of this problem, besides their 
researches are related to different periods of  
Ukrainian history. But in general, the specificity of 
care for orphans of the Eastern Slavs remains 
understudied.  

The purpose of the writing this article is a 
characteristic of historical and educational 
experience connected with the care and education of 
orphans in Ukraine from ancient times to XIIIst. 

History of the Ukrainian people as a 
descendant of the Eastern Slavs shows that its 
culture in the period of tribal relations were laid 
traditions of humane, compassionate attitude to the 
sick and destitute people, and especially – to the 
children, the most helpless and vulnerable among 
them. The desire to help a neighbor occurred with 
the development of the society. The need to unite 
the efforts of people in the struggle with nature to 
receive food, during the construction of home – 
these and lots of other factors of human coexistence 
gave rise to the sympathy to each other, mutual 
support, caring for those who couldn't independently 
provide their full life: children, the elderly,the sick. 

Such phenomena as the upbringing and 
guardianship of orphans, were characteristic of the 
society since the birth of human civilization. On 
Slavic tribal community , they were very important , 
because only the community was the only 
environment where the individual could find not 
only the security and the possibility for existence, 
and the possibility of communication and social 
development. 

In pre-Christian period, upbringing and 
guardianship of orphans were done as a help to them 
in mastering the elements of a positive social 
experience and the creation of favorable conditions 
of socialization (accommodation , meals , etc.) and 
there were two basic forms: individual and 
collective . It should be stressed that in both cases 
the Slavs considered such assistance as "adoption."  

"The individual adoption of the Slavs is the 
adoption of orphans in the family of relatives, 
neighbors and other community members to provide 
accommodation and food, the transmission of social 
experience, organizing of education, mastering labor 
skills and rules of behaviour. Modern scientists 
stress the presence of the economic basis in 
adoption motives in the middle of the clan and 

occurrence of the institute "acceptance" in the 
Eastern Slavs. The orphan was taken into a family 
of elderly people when it was already hard for them 
to farm themselves and when they had no heirs. 
Adopted in the family had to farm, to respect foster 
parents, and was obliged to bury them. Also families 
that had their own children took the orphans on care 
too. 

Adopted children were kept and brought up on 
the basis of labor, most of the conditions as the 
native children. But "adoptee" after the death of 
their parents had no rights on their property if they 
hadn't left the appropriate instructions in oral form 
in the presence of several witnesses. 

In addition,  the adoption could also have 
religious reasons: the desire to secure a burial 
complex for pagan rituals. Besides, the individual 
adoption required the agreement of all family 
members. 

If a child was left without relatives or foster 
parents. It was outlaw and was "adapted stranger 
kind." Reed was also interested in new members 
who would work and participate in the defense 
against enemies. By collective "adaptation" 
(adoption) often turned when the members of the 
genus were dying of starvation, diseases. This form 
of support orphans modern researchers call as social 
welfare and the scholars of late XIX – early XX 
century. – "Collective adoption" [3]. 

The child passed from house to house "for 
feeding" (food). A "community" of parents could be 
appointed to the orphan, who took her on hold. 
However, if the child had a farm, community 
resisted from adoption because unscrupulous 
adopters could assign it. Such orphans called 
fatherless or feeding inmates (3. P. 5.7]. 

Basic proforma assistance to orphans 
developed in most ancient period of Ukrainian 
history. Adoption in primitive society was non-
legal, but social and religious act, and always 
accompanied by religious ceremonies and activities. 

The Slavs, and later in Russia the adoption was 
accompanied by such ritual actions: imitation of 
childbirth, "passing" through the mother's shirt. 
Similar traditions existed in many countries of 
medieval Europe. 

VI century Byzantine historian Procopius of 
Caesarea, wrote: "These tribes, Slavs and the anti ... 
has long live in the people's rights and so their's 
happiness and unhappiness in life is considered to 
be a common cause". [1] Love to neighbor was 
understood primarily as the need to feed the hungry, 
thirsty to drink. Mercy and charity, understood as 
free aid, were an important part of ancient Slavs. 
The communal principles of life of the Eastern 
Slavs, practice of the protection of rights in the 
system of a  kind and the community were reflected 
in specific traditions of help and mutual assistance, 
among which were: various sacred cult attributes, 
community or clan within kind, family, village, 
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business. 
Religious forms of assistance and support on 

various sacred attributes closely associated with the 
mythological world of ancient Slavs, with the 
traditions of worship the gods. 

Those included "brotherhoods" that celebrated 
rural communities. They were held all of the village, 
or a few villages pooled their savings, where 
everyone gave a fraction of products on social 
needs. Besides, holidays functioned as "peaceful 
redistribution of property" and natural products 
were the mechanism of economic equilibrium. That 
is why is so a large number of holidays in the year 
of our ancestors. If we consider that many holidays 
could last from three to eight days, it was becoming 
an essential help in the distribution and 
redistribution of wealth. 

Another important mechanism associated with 
sacred settings were ancestral rites of honoring the 
ancestors. Sacralization these processes disclosed in 
the tribal system of space when the dead ancestors 
became gods and everybody turned to them through 
the religious rites, which ultimately led to some 
ancestral connection. In honor of the dead were held 
feasts, funeral events, outgoings, meals, and it was 
observed in many nations. It was believed that the 
dead was invisibly present and participating in the 
overall performance. Either on the day of the 
funeral, or days of remembrance the relatives 
sacrificed some alms.By communal and tribal forms 
of assistance usually referred the Institute of elders 
Institute "acceptance." 

Institute of elders does not appear immediately. 
The community gradually determined the attitude to 
people who are not active participants in the labor 
and collective life. Attitudes toward the elderly was 
the same as for children. Types of "old" and "small" 
as a social group in some cases determined on the 
basis of "abandonment" when a person is left 
without the care of close relatives. [3] Archaic 
people's understanding of children and the elderly 
identified them as a "pure" which are not sexually 
active,that’s the reason of the commonality of dress, 
and equal treatment of them.It’s possible to 
suggestst that gradually formed and other 
institutions support orphans within their tribal, 
communal space. Thus, at the stage primitive 
community relations arose between members of 
different communities – "presentschanging" or 
"repaying." A gift was a shift things from ones 
property to the property of another, and necessarily 
involved "restoring." Institute of donation was 
associated with the emergence of surplus products. 
Public opinion forced the owners to distribute this 
surplus to the tribesmen. The reason for this could 
be the construction of a new house, birth, death, 
commemoration, etc. II. 

This economic system and gift restoring clearly 
seen in the grounds of adoption within the clan and 

the appearance of "Institute of Child abandonment" 
– the institute "acceptance" in ancient Slavs. 

Another form of support orphans – communal, 
the worldly aid. It by its nature coincided with 
"feeble old people" when the child passed from 
house to house for feeding. An orphan could also be 
appointed a 'public' parents took him to his feeding . 
The research the life of the ancient Slavs showed 
that caring for orphans by the entire world is a 
tradition which origins from pre-Christian times. 
This can be seen in proverbs: Alien weasel – orphan 
big day. The only family that sandals days. In the 
orphanage to live – the tears shed. Life orphans – 
that peas on the road: he goes past, he gets. These 
proverbs reflect the essential element of national 
educational culture – the care of the children left 
without parents. 

New level of care and education of orphans 
reached by the Kievan Rus, especially after the 
adoption of Christianity. In the X century. a change 
of paradigm of help and support the poor, including 
orphans too. This is due to the changing socio-
economic and socio-cultural situation: schedule of 
primitive society, the destruction of tribal relations, 
the emergence and development of feudal society, 
the introduction of Christianity, the adoption of 
relevant legislation. In our opinion, the main feature 
of the further development of care and education of 
orphans is thatexcept of family careappeared public 
institutions such as shelters in churches and 
monasteries that were established on the initiative of 
the princes and priests. 

After the adoption of Christianity in Kievan 
Rus' (988) public outreach objectives pursued not 
change structure of society, but it was of great 
educational value for the formation of the moral 
potential that persisted for many years. Institute of 
Church played a special role in the formation of 
Christian approaches to philanthropy and charity 
toward the neighbor. Christian canons have 
expanded paradigm of charity care and protection 
guidelines built on the basis not only of life but also 
the spiritual needs of the individual. 

Formed in the period of matriarchy a tradition 
to take care by the entire clan of the child in a class 
society was transformed into a care of home for 
poor children in other types of care for orphans 14]. 

Thus, the order of Yaroslav the Wise in 
Novgorod was founded an orphanage, where were 
kept and brought up about 300 boys. 

In the churches and monasteries there were 
separate structures that took care of the orphans and 
children of poor parents. Excerpt from "Stepennoy 
book" clearly points to a duty of the clergy as " 
bringing up and feeding of children" 11, p. 61]. 

The responsibility of inokyn in Kievan Rus 
considered education of poor children and orphans. 
Modern scholars point out that at the same time 
shelters for children without parental care in hospice 
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also were created in  almshouses (although they 
have existed also in the churches). In this case, 
teachers of abandoned children were elderly. In 
addition, financial assistance to such institutions 
provided all the congregation or "world" [1, с. 86]. 

According to the "Statute of Vladimir 
Sviatoslavovych" in the late X century. were created 
the religious courts, in particular, considered the 
cases concerning women who left children born out 
of marriage [1, p.87]. 

The first Slavic the Code of Laws, which 
included the origins of the social program was 
"Russian Truth". Some articles of the law were 
devoted to the problems of protection of orphans: 
the division of the inheritance, regulation of the 
child's relationship with his stepfather, etc. [1. с. 10-
11]. In particular, the article 99 "Russian Truth" 
specifies the conditions of guardianship of orphans: 
the appointment of guardians in the presence of 
members of the peasant community, upon reaching 
adulthood by orphan the guardian must totally give 
all the inheritance. In addition, other articles of the 
law are considered specific cases concerning aid for 
orphans, such as: 

if the child's father was a free man and a slave 
mother, children together with mother got freedom. 
It should be noted that such measures, in one hand, 
contributed to the prevention of child abandonment 
(child received freedom with his mother) on the 
other hand, provided the conditions necessary for 
the child's upbringing and its assimilation of social 
experience (getting freedom). – If a woman after her 
husband's death married a second time, the property 
of the deceased husband inherited both women and 
children. Such a measure protected the material 
interests of the children, helped to prevent from 
family conflicts. 

The term "to sorrow" that existed in Kievan 
Rus and used the "Russian Truth" about the 
characteristics of children orphaned, meaning care 
of and concern for them [1, p.87]. It must be 
emphasized that the law of Kievan Rus did not 
define steps that must be carried out concerning 
orphans. Upbringing and guardianship were 
irregularlymostly due to the activity of the church, 
the village community and personal initiative of 
some princes. That help to orphans wasn't provided 
on the state, but in church, community levels. 

Prince Vladimir Monomakh in "Instructions for 
Children" recalls the need to support unprotected 
layers of population, "Most of all poor do not forget, 
but, as far as you  can feed them, bring up  the 

orphan and not let the strong one to  kick the other 
man [1, с. 89-90]». So Volodymyr Monomakh 
defines orphans as a separate category of people 
who need to be assisted to create conditions for the 
care, education and social development. 

After the middle of the XIII century, specially 
wide was extended the practice of social and 
educational aid for orphans from the church. 

Thus we see that at the time of the clan are 
born mechanisms of support those subjects of 
society who for various reasons can not be equal 
participants in its life. Among the traditions and 
forms of assistance and mutual importance is given 
to the care of orphans – they, like all children, 
brought up in a spirit of mutual aid, hospitality, 
respect for elders and humanistic traditions of the 
Slavic people. With the adoption of Christianity in 
Rus the tradition of humane, compassionate attitude 
towards orphans, as the most defenseless and 
vulnerable, received the strengthening of various 
forms of mercy and charity, which existed in all 
phases of the further development of society and the 
state.    
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УДК 378. 22.016:5:[373.5]       

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА 

ХІМІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 

Валентина ОНІПКО (Полтава) 
Забезпечення функціонування і розвитку 

таких системи професійної підготовки у 
контексті особистісно і соціально орієнтованої 
парадигма освіти, передбачає реалізацію і 
самореалізацію закладеного в людині 
особистісного потенціалу відповідно до 
соціально зумовлених освітніх запитів 
неможливе без високого рівня науково-
методичного забезпечення педагогічних 
працівників. У сучасних умовах результатом 
освіти має стати не тільки самовизначення і 
самореалізація учнів, але формування їх 
особистості, що відповідає суспільним потребам, 
перспективам розвитку суспільства, здатної 
адаптуватися до змінених умов й активно 
працювати, самостійно здійснювати вибір 
життєвого шляху, конструювати свою особисту 
траєкторію творчого професійного зростання. Це 
свідчить про необхідність розгляду освітнього 
процесу з точки зору його взаємозв’язку із 
соціумом, а системи освіти як невід’ємної 
складової соціокультурного простору. Тому 
питання підготовки майбутніх учителів до 
професійної діяльності у профільній середній 
школі залишається пріоритетним [1]. У цьому 
зв’язку особливого значення набуває методичне 
забезпечення професійно-педагогічної 
підготовки, що дозволить визначити структурні 
зміни будь-якої системи і відобразити їх в 
узагальненій формі. Для аналізу ефективності 
функціонування системи професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів, 
необхідні різноманітні функції (описова, 
управлінська і прогностична), визначення її 
оптимальних умов прогнозування і 
проектування її розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковому розв’язанню проблеми 
вдосконалення професійної підготовки вчителя 
сприяли дослідження етапів розвитку вищої 
педагогічної освіти в Україні та за рубежем 
(В. Андрущенко, Н. Абашкіна, О. Абдулліна, 
І. Зязюн, М. Євтух, Н. Кузьміна, В. Кремень 
Д. Ніколенко, Н. Ничкало); тенденцій розвитку 
системи університетської освіти (А. Алексюк, 
В. Сагарда, О. Глузман, Л. Коваль, 
О. Мєщанінов); організації навчального процесу 
у вищих педагогічних навчальних закладах 
(А. Вербицький, С. Гончаренко, М. Євтух, 
В. Козаков, М. Шкіль); концепції педагогічної 

майстерності (Є. Барбіна, І. Зязюн, 
В. Сластьонін) та теорії педагогічної взаємодії 
(І. Бех, О. Бодальов, А. Бойко, А. Добрович, 
В. Казанська, В. Кан-Калик, О. Лєонтьєв). 
Проблема професійної освіти з урахуванням 
ефективності використання моделювання 
дидактично-технологічної підготовки студентів 
привертала увагу таких науковців, як 
І. Блауберг, Н. Кузьміна, К. Платонов, 
В. Садовський, Е. Юдін, В. Шадриков та ін. 
Разом з тим, контекстний аналіз довів, що 
поглибленого і системного вивчення потребують 
також питання підготовки висококваліфікованих 
педагогічних працівників для роботи у 
профільній школі. 

Метою написання статті є з’ясування 
специфіки побудови організаційно-
функціональної системи професійно-
педагогічної підготовки у вищій педагогічній 
освіті, яка має цільову, мотиваційну, змістову, 
діяльнісно-операційну, оцінно-результативну та 
рефлексивну складові, розробка моделі, яка 
відображає взаємозв’язки та взаємозалежності 
між проектованими якостями і властивостями 
особистості майбутнього вчителя біології та 
хімії.  

Виклад основного матеріалу. 
Ефективність дидактичного процесу значною 
мірою визначається адекватним вибором і 
професійною реалізацією конкретних 
педагогічних технологій у вищій школі. Акцент 
в сучасній освіті переноситься із «засвоєння 
знань» на формування «компетентності», 
відбувається його адаптація до особистісно 
орієнтованого (гуманістичного) підходу, 
протилежного психолого-орієнтованій, 
безособистісній педагогіці.  

Розглядаючи сучасні науково-педагогічні 
підходи, в основу моделювання системи 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів природничих дисциплін до професійної 
діяльності у профільній школі покладемо 
математичне поняття «багатошарової моделі», 
тобто моделі, що складається з цілої низки 
багатофункціональних площин [3, с. 111]. Такі 
багатошарові моделі у подальшому будемо 
називати сендвіч-моделями (СМ) [2]. Дамо деякі 
пояснення до їх застосування. Шари сендвіч-
моделі являють собою паралельні площини, які 
відповідають функціональним складовим 
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досліджуваного явища, складаються з елементів 
та зв’язків між ними. За таких умов 
враховуються як зв’язки, що існують у межах 
кожної площини, так і ті, що існують між 
самостійними одиницями (площинами, шарами) 
сендвіч-моделі. Кожна площина СМ 
розглядається як самостійна модель ряду 
складових. Крім того, площини СМ можуть 
включати структури різних організаційних та 
функціональних складових. Зв’язки між різними 
площинами СМ відображають та формалізують 
процеси взаємодії окремих площин. Елементами 
СМ є вузли, вектор-мітки, ребра. Застосування 
саме сендвіч-моделі зумовлене необхідністю 
відображати у досліджуваних моделях наявність 
накладання та взаємодії у системі підготовки 
окремих суб’єктів структурних одиниць, 
підрозділів зі своїми розвиненими 
організаційними структурами. Наведемо коротку 
характеристику елементів СМ та їх змістову 
інтерпретацію у загальному вигляді. Вузол – 
елемент підсистеми, що має бути явно заданим в 
моделі. Вектор-мітка вузла – набір параметрів, 
що характеризують даний вузол. Функціональна 
площина сендвіч-моделі – множина пов’язаних 
між собою вузлів (об’єктів), упорядкована згідно 
з певним логічним правилом. Ребра моделі – 
зв’язки, що існують між вузлами. Ребра можуть 
з’єднувати вузли як у межах однієї 
функціональної площини (зв’язок 
горизонтального типу), так і вузли, що належать 
різним функціональним площинам (зв’язок 
горизонтального типу) [3; с.112]. Відповідно до 
мети дослідження розглядають більш прості 
частини сендвіч-моделі, які отримують шляхом 
вертикальних перерізів загальної СМ. Викладене 
вище дає можливість представити сендвіч-
модель системи професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів природничих 
дисциплін до роботи у профільній школі на 
основі виділення чотирьох функціональних 
площин (підсистем): зовнішньої або соціальної; 
загальної або реалізації професійно педагогічної 
підготовки; внутрішньої або структурно-
змістової; локальної або прикладної. 

Зовнішня (соціальна) площина відображає 
характер соціального середовища, соціальних 
умов, які ґрунтуються на багатовимірності й 
багатоваріантності історичного розвитку, його 
альтернативності, з одного боку, і 
безповоротності еволюційного руху – з іншого. 
Саме ця площина визначає наповнення 
горизонтальної і локальної складових цілісної 
системи. Загальна (горизонтальна) площина 
відображає цілісність реалізації професійно-
педагогічної підготовки в межах одного 
навчального закладу на основі спеціально 
підібраної, чітко окресленої, певним чином 
згрупованої системи елементів, які пов’язані між 
собою механізмом обміну сигналами (вхідними і 

вихідними). Внутрішня (структурно-змістова) 
площина – дає цілісне структурно-теоретичне 
уявлення про підсистеми горизонтальної 
оболонки (вивчення предметів інтегрованого 
циклу), науково-дослідна робота, педагогічна і 
виробнича практики, самоосвіта тощо. Локальна 
(прикладна) площина є найбільш простою 
системою стосовно попередніх оболонок, має 
практичний характер, відображає конкретну 
авторську систему підготовки.  

Кожна з названих функціональних площин 
СМ має особливості цільового, змістового, 
прикладного характеру, окреслення яких і є 
завданням нашого подальшого пошуку.  

Зовнішню площину педагогічної системи 
професійно-педагогічної підготовки студентів 
університетів розглядатимемо як частину 
метасиcтеми (соціальна оболонка), тобто 
середовища, в якому вона функціонує. Такий 
підхід дозволить дати чітку сутнісну 
характеристику інших складових сендвіч-моделі, 
оскільки структурні елементи педагогічних 
систем найбільш чутливі до змін, які 
відбуваються у всіх сферах суспільного життя і 
ними визначаються. Лише таке загальне 
уявлення про досліджуваний системний об’єкт 
визначає перспективи детального вивчення 
певних його компонентів. Співвідношення 
цілого і одиничного дає можливість визначити їх 
необхідність і достатність, зумовлену 
відношенням кожної частини до цілого, а разом 
з тим – і один до одного. 

Пропонована профільно зорієнтована 
організаційно-функціональна сендвіч-модель 
підготовки майбутнього вчителя природничих 
дисциплін до професійної діяльності на основі 
теоретично обґрунтованої концепції як 
компетентнісно-інтегративної організаційно-
методичної цілісності процесу підготовки 
фахівця, даних включеного спостереження й 
експериментального пошуку враховує, що 
майбутнього вчителя природничих дисциплін 
профільної школи має характеризувати 
людинознавча компетентність, заснована на 
комплексі цінностей, фахових знань і досвіду 
профільної педагогічної діяльності, 
орієнтованих на всебічний розвиток особистості 
у соціально-педагогічному середовищі тривалий 
період життя, особливого типу навички 
моделювання та організації освітнього 
середовища профільної школи, соціально-
економічні та соціокультурні особливості 
специфіку регіону; соціальне замовлення; 
вимоги до вчителя профільної школи; 
варіативний, диференційований характер 
діяльності у профільній школі. Упровадження 
вимог до системи професійно-педагогічної 
підготовки студентів університетів, поставлених 
на соціальному рівні (зовнішня площина), 
вимагає внесення змін у структурні елементи 
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площин нижніх рівнів, серед яких особливе 
місце займає загальна (горизонтальна) 
складова – реалізація завдань професійно-
педагогічної підготовки майбутніх вчителів до 
професійної діяльності у профільній школі. 
Специфікою змістового наповнення зазначеної 
складової є наявність елективних курсів. 
Студенти педагогічних вишів включені у такі 
види діяльності: навчальний процес (з опорою 
на профіль, включаючи відповідний обсяг 
предметів нормативних та елективних 
дисциплін), навчально-дослідна робота 
майбутнього вчителя (вивчення та виконання 
наукового дослідження з курсу «Основи 
наукового дослідження», елементи дослідництва 
в навчальних, лабораторних, практичних 
заняттях, ІНДЗ, аналіз наукової літератури, 
опрацювання літературних джерел; добір 
наукової літератури, складання бібліографії з 
визначених тем; наукові повідомлення і 
реферати, методичні розробки з питань 
педагогічної професійної діяльності, наукові 
звіти досліджень під час практики, курсові, 
дипломні, магістерські), науково-дослідна 
робота (студентські гуртки, студентське наукове 
товариство, проблемні групи, наукові статі, тези; 
конкурс науково-дослідних робіт, наукові 
доповіді), навчальні та педагогічна практика.  

У процесі реалізації завдання дослідження – 
розроблення профільно зорієнтованої 
організаційно-функціональної моделі поетапної 
професійної підготовки, особистісного 
самоздійснення майбутнього вчителя 
природничих дисциплін до професійної 
діяльності у профільній школі методами 
теоретичного, генетичного, функціонально-
структурного моделювання виділено комплекс 
його цінностей, фахових знань і досвіду та 
визначено сукупність основних компетенцій для 
конструювання наскрізної професійно-
педагогічної програми та професіограми, що має 
інтегрований характер. Комплекс фахових знань 
включає знання: філософії, екологічної етики, 
історії, української культури, культурології, 
фізики, економічної теорії, основ екології, 
геології з основами геохімії, охорона природи, 
неорганічної хімії, нових інформаційних 
технологій і ТЗН, органічної хімії, біосферології, 
основ медичних знань, картографії з основами 
топографії, загального землезнавства, 
метеорології та кліматології, гідрології, 
біогеографії, географії ґрунтів з основами 
ґрунтознавства, ландшафтознавства, методики 
географічних досліджень, основ суспільної 
географії, дендрології, палеозоології, психології, 
педагогіки, вікової фізіології і валеології, 
педагогічної технології, методики педагогічного 
експерименту, методики виховної та соціально-
педагогічної діяльності вчителя, географії 

населення і розселення, безпеки життєдіяльності 
та основ охорони праці, аналітичної, органічної, 
фізичної, колоїдної хімії, ботаніки (морфологія 
та анатомії, систематики рослин), зоології 
(безхребетних, хребетних тварин), анатомії 
людини, основ сільського господарства, 
ґрунтознавства, загальної цитології і гістології, 
генетики з основами, селекції, основ, туризму, 
основ технології промислового й 
сільськогосподарського виробництва, основ 
педмайстерності, методики використання 
комп’ютерних програм у шкільному курсі хімії, 
природознавства, лікарських рослин, основ 
наукових досліджень в біології, екології рослин і 
тварин, флори і рослинності, фізичного 
виховання, фізико-хімічних методів 
дослідження, фізіології людини та тварин та ін. 
Компонентами моделі та відповідної їй 
наскрізної професійно-педагогічної програми 
визначено універсальну соціально значущу 
педагогічну компетентність майбутнього 
вчителя природничих дисциплін: проектувально-
конструктивні, організаційно-мобілізуючі, 
соціально-прогностичні, діагностичні, 
організаційні, комунікативно-рефлексивні, 
культурологічні (громадянська, ціннісно-
мотиваційна, психолого-педагогічна, методична, 
загальнонаукова, організаційна, здорового 
способу життя) компетенції та професійну 
природничонаукову профільно-педагогічну 
компетентність (когнітивна, виховна, суб’єкт-
суб’єктних відносин, здоров’язберігальна, 
комунікативно-рефлексивна, інформаційна, 
компетенція інтегрувати одержанні знання та 
досвід, природничо-дослідницька, агрономічна, 
випереджувального професійного навчання, 
творчого потенціалу, різнорівневого викладання 
у профільній школі, профорієнтаційна, методики 
викладання біології у профільній школі, 
методики викладання хімії у профільній школі, 
методики викладання географії у профільній 
школі) компетенції.  

Кожен попередній (більш простий) 
компонент моделі є підґрунтям для формування 
наступного, більш складного, ступінь 
сформованості більш складних компонентів 
визначає рівень оволодіння більш простими. 
Означена система взаємозв’язків між 
компонентами обумовлює цілісний характер 
горизонтальної складової та забезпечує 
доцільний перехід на наступний рівень моделі. 
Структурно-змістова (навчально-науковий 
виробничий комплекс) складова моделі 
зумовлюється відмінностями у підготовці 
фахівців до роботи у профільній школі. 
Особливого значення набувають: самостійна 
навчальна діяльність; самоосвіта; саморозвиток; 
самовиховання; самовизначення, самореалізація. 
Педагогічна складова для природничих 
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спеціальностей є їх атрибутивним елементом і 
реалізується у процесі профільно зорієнтованих 
заходів (виставково-ярмаркові заходи; вивчення 
досвіду колег; професійні конкурси; захист 
професійних досягнень; підвищення 
кваліфікації; обмін досвідом; співучасть в 
управлінні профільною школою; службова 
культура; шкільне лідерство; науково-практичні 
конференції; семінари; консиліуми; круглі 
столи; захист проектів; аукціони, виставки; 
робота в складі ШМВ, творчої групи; 
методичного об’єднання; методичної ради; 
представлення школи на різних рівнях). Як 
найбільш загальний компонент цілісної системи 
підготовки розглядаємо її відповідність 
стандартам ЄКТС та вимоги об’єктивного 
педагогічного контролю знань; затребування 
українських освітянських кваліфікацій 
європейським ринком освітніх послуг; 
затвердження загальноприйнятної та 
порівнюваної системи освітньо-кваліфікаційних 
ступенів; вдосконалення об’єктивної оцінки 
якості знань; забезпечення прозорості системи 
вищої освіти та академічного і професійного 
визнання кваліфікацій, забезпечення 
професійної компетентності і готовності вчителя 
до впровадження профільного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах різних 
типів, що є гарантією успішної соціалізації 
особистості та основою соціально-економічного 
розвитку суспільства. Вона є принципово новим 
явищем: з одного боку, передбачає реалізацію у 
контексті надання випускникам 
конкурентноздатності на ринку освітніх послуг, 
з іншого, загальної підготовки, що визначає 
наскрізну гуманізацію природничої 
(фундаментальної) підготовки. Потреба в 
фахівцях, готових до життя у постійно 
змінюваному соціумі, налаштованих і здатних 
творити нове у своїй діяльності, стимулювати, 
каталізувати (прискорювати) інноваційні освітні 
процеси, вихід яких на новий рівень забезпечує 
стабільність і розвиток соціуму орієнтує 
професійну підготовку на особистісну 
орієнтацію, спрямовану на те, щоб майбутній 
фахівець став повноцінним, самодостатнім, 
творчим суб‘єктом діяльності, пізнання, 
спілкування, вільною і самодіяльною 
особистістю, готовою до професійної діяльності 
у профільній школі. У рамках гуманістичної 
освітньої парадигми принципово іншими є 
особистісні якості майбутнього вчителя 
природничих дисциплін (соціальна активність, 
професійна компетентність, педагогічна 
творчість, духовність, педагогічна культура, 
спрямованість на здоров’язбереження і 
дослідницьку діяльність). У контексті готовності 
до роботи у профільній школі принципово 
іншою бачиться система технологій навчання, 
що має бути зорієнтованою на побудову 

навчального процесу на концептуальній основі, 
навчання укрупненими дидактичними 
одиницями, організаційно-ділові імітаційні ігри, 
технологію КСН (колективного способу 
навчання), технологію повного засвоєння знань, 
комп’ютерні технології навчання, 
диференційоване навчання, ТРДЗ (технологію 
розв’язання дослідницьких задач), технологію 
проектного навчання тощо. Ступінь профілізації 
навчального процесу залежить від педагогічної, 
психологічної, поліпредметної, методичної, 
загальнокультурної готовності вчителя 
природничих дисциплін, від того, наскільки 
кваліфіковано створюються передумови для 
самореалізації особистості, розкриття її 
природних задатків, прагнення до свободи, 
відповідальності, творчості.  

Висновки. Отже, система професійної 
підготовки майбутніх учителів біології та хімії 
відтворює реальну ринково-педагогічну 
дійсність, має прогностичний характер та 
забезпечує особистісний і соціальний 
результат – якість і конкурентноздатність 
майбутніх учителів профільної школи на ринку 
освітніх послуг. Це дає можливість наукового 
відтворення і більш глибокої деталізації 
інформації про об’єкт дослідження, 
забезпечення його змін, використання таких 
чинників формування майбутнього фахівця: 
спільного ринку освітніх послуг та виховного 
простору як педагогічно доцільно 
організованого середовища; інноваційної 
спрямованості методолого-теоретичних, 
науково-методичних і практико-технологічних 
аспектів підготовки; моделювання процесу 
саморозвитку як цілісної особистісної системи 
на засадах самостійної начальної діяльності; 
встановлення зворотних інформаційних зв’язків 
між площинами як елементами системи 
підготовки; запровадження наскрізних 
діагностичних і експертних методів аналізу 
якості й результативності підготовки майбутніх 
учителів до професійної діяльності у профільній 
школі; організації співробітництва і 
співтворчості суб’єктів підготовки на основі 
кооперативних взаємозв’язків, утвердження 
цінності людської праці й думки; цілісного 
формування інноваційної спрямованості, 
рефлексивної поведінки, системного й 
ситуаційного мислення особистості впродовж 
тривалого періоду взаємодії та педагогічного 
супроводу в рамках підготовки. 

Пропонована модель своєю метою має 
формування профільно зорієнтованої 
компетентності особистості майбутнього 
вчителя природничих дисциплін, побудована за 
принципами сендвіч-технологій моделювання 
системи професійно-педагогічної підготовки 
студентів до роботи у профільній школі на 
основі виділення чотирьох функціональних 



НАУКОВI ЗАПИСКИ             Серія: Педагогічні науки                      Випуск 125 
 

 

 153 

площин (підсистем): зовнішньої або соціальної; 
загальної або площини реалізації професійно 
педагогічної підготовки; внутрішньої або 
структурно-змістової; локальної або прикладної. 
Модель відповідає концепції дослідження як 
компетентнісно-концентричній цілісності 
процесу поетапної професійної підготовки, 
відображає структуру, взаємозв’язки між 
етапами і системою технологій навчання.  
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ 

Тетяна ПОЗНЯК (Чернігів) 
Постановка проблеми. Сучасне 

суспільство відчуває потребу в креативних 
особистостях, які нестандартно мислять, 
виявляють творчу ініціативу, чутливість до 
проблем, знаходять оригінальні способи їх 
вирішення. Вони володіють більш високим 
рівнем адаптації й соціалізації та в більшій мірі 
відповідають вимогам сучасного світу, що 
постійно змінюється й оновлюється. Талант і 
творча обдарованість стають запорукою 
економічного процвітання й засобом 
національного престижу. 

Дослідження проблем психології творчості 
тісно пов’язане з науково-технічним прогресом, 
що розпочався в середині ХХ ст. й поставив 
питання про пошук дітей, здібних до творчої 
діяльності в різних сферах. 

Першими до розробки проблем 
креативності взялися американські психологи 
Дж. Гілфорд, П. Торренс, Дж. Рензуллі, 
Р. Стернберг, Ф. Баррон. У вітчизняній 
психології вагомий внесок в дослідження даної 
проблеми було зроблено  завдяки працям 
О.М. Матюшкіна, Я.О. Пономарьова, 
Д.Б. Богоявленської, Є.П. Ільїна, В.М. Дружи-
ніна, О.Л. Яковлевої, В.О. Маляко. Незважаючи 
на те, що вже проведена велика кількість 
досліджень в галузі психології креативності, 
проте й досі не вироблено цілісної концепції, не 
розв’язані питання про джерела й детермінанти 
творчості, взаємозв’язок особливостей 
особистості й творчості. Одне з центральних 
питань – питання про можливість навчання й 
розвитку креативності, тобто формування 
творчих вмінь, творчого мислення, творчого 
стилю діяльності, й досі залишається 
дискусійним. Тому в даній статі здійснено 

спробу теоретичного аналізу різних підходів 
щодо розвитку креативності в психологічній 
науці. 

Теоретичний аналіз проблеми. 
Дослідження проблеми розвитку творчих 
здібностей потребує з’ясування понять творчість 
та креативність. Більшість дослідників схильні 
розглядати творчість як процес, що має певну 
специфіку й призводить до створення нового, а 
креативність – як потенціал, внутрішній ресурс 
людини, творчу здібність. Невирішеним 
залишається питання про те, чи є креативність 
компонентом розумової та інших видів 
обдарованості, чи ії варто розглядати як 
самостійний особливий вид обдарованості. 

Г. Айзенк, спираючись на вагомі кореляції 
між IQ й тестами Дж. Гілфорда на дивергентне 
мислення, висловив думку, що креативність є 
компонентом загальної розумової обдарованості. 
За твердженням О.М. Матюшкіна, обдарованість 
в цілому – це і є творча обдарованість. Проте 
Н.С. Лейтес не ототожнює ці поняття і вважає, 
що творчість означає, перш за все, особливий 
склад розуму, особливу якість розумових 
процесів. В.С. Юркевич на основі аналізу 
зарубіжних досліджень та особистої практичної 
роботи з обдарованими дітьми робить 
однозначний висновок: творча обдарованість та 
інтелектуальна обдарованість – це різні типи 
обдарованості,  різні типи особистості [10, с. 81]. 
Таким чином, за вдалим порівнянням 
К.А. Торшиної, креативність у різних 
концепціях постає у вигляді частин 
головоломки, зібрати яку до кінця не вдалося ще 
нікому [4, с. 18]. 

Теоретичний аналіз проблеми дозволяє 
говорити про те, що творчий потенціал 
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властивий кожній дитині і дає можливість 
визначити шляхи його розвитку. Творчість – це 
звичайна природна функція мозку, що 
проявляється в діяльності за наявності 
спеціальних умов та можливостей до того чи 
іншого виду діяльності. Творчість може 
виявлятися в будь-якій діяльності – науковій, 
викладацькій, спортивній, у побуті, торгівлі, 
кулінарії, тому вона розглядається не як якийсь 
особливий вид діяльності, а як специфічний 
стиль діяльності. Більше того, на думку ряду 
дослідників, креативність – це не єдиний фактор, 
а сукупність різних здібностей, кожна з яких 
може бути представлена різною мірою у тієї чи 
іншої людини. Мова йде про те, що в одному 
виді діяльності людина може проявляти 
надзвичайні творчі можливості, а в іншому – 
виявитися зовсім нетворчою, що легко пояснити 
відсутністю здібностей  до цієї діяльності. Це 
положення має важливе значення для практичної 
педагогіки, бо допомагає вчителю побачити 
своєрідну індивідуальну креативність кожної 
дитини. 

Творчі здібності легше й частіше 
проявляються в тій діяльності, до якої у дитини є 
певні схильності, інтерес. Визначити її та 
відповідно розвивати в ній креативність можна, 
залучаючи дитину змалку до різних видів 
діяльності, спонукаючи до самостійного 
мислення, до радості власних відкриттів, а далі – 
до постановки проблем, комбінації набутих 
знань. 

У наш час більшість дослідників вимірюють 
чотири основні показники креативності за 
допомогою тесту П. Торренса: швидкість, 
гнучкість, оригінальність та розробленість. У 
ряді вітчизняних та зарубіжних досліджень 
відзначається, що між цими характеристиками 
наявні досить тісні зв’язки. Але привертає увагу 
той факт, що в дослідженні М.С. Єгорової жоден 
показник креативності не був стабільним на 
проміжку від 6 до 10 років. На думку автора, це 
свідчить про чутливість креативності до 
зовнішніх впливів (особливо навчання й 
виховання) [4, с. 181]. Таку тенденцію 
відзначають й інші автори та наголошують на 
важливості розвитку креативності у дитячі роки.  

Останнім часом у психології обдарованості 
все частіше йде мова про те, що основні 
показники креативності, введені Дж. Гілфордом 
та П. Торренсом, мають малі прогностичні 
можливості і, як правило, слабо передбачають 
творчі досягнення людини в буденній та 
професійній діяльності. З цього приводу 
Т.А. Баришева та Ю.А. Жигалов зазначають, що 
до креативності (швидкість, гнучкість, 
оригінальність, розробленість) доцільно було б 
ввести здібності до інтуїції, перетворення, 
прогнозування та асоціативність [4, с. 184]. 

Творчість, що розглядається як психічний 
процес, тісно пов’язана з іншими психічними 
процесами. За результатами ряду досліджень 
головним психічним процесом, що регулює 
творчу діяльність, є сприйняття. Сенсорна сфера 
творчих людей характеризується  низкою 
особливостей: 

- неабиякою чутливістю до субсенсорних 
підказок; 

- умінням бачити неточності, дефекти, 
незвичайні й унікальні властивості в самих 
об’єктах; 

- особливим інтуїтивним баченням 
головного, значимого, що дозволяє сприймати 
«нові функціонувальні використання об’єктів»; 

- «комплексністю», «синтетичністю» 
сприйняття, яка дозволяє вловити схожість між 
об’єктами там, де для іншого, «аналітичного» 
типу сприйняття, воно відсутнє. 

Таким чином, сприйняття володіє усіма 
ознаками креативності і його можна віднести до 
творчих здібностей [3, с. 175]. У самому 
сприйнятті «готується» матеріал для майбутньої 
роботи мислення. Тому з метою розвитку 
творчих здібностей необхідно навчити дітей 
сприймати, бачити світ, орієнтувати їх на 
активне, мисляче сприйняття, котре допомагало 
б актуалізації отриманих знань для вирішення 
конкретних проблем. 

Важливе значення у процесі творчої 
діяльності  мають уява, фантазія, інтуїція, 
неусвідомлені компоненти розумової активності. 
Вони розглядаються як природна основа будь-
якої творчої діяльності. Більш того, уява й 
фантазія розширюють знання та інтереси дітей, 
оскільки не обмежені ні майбутнім, ні минулим. 
Вони допомагають бачити і ставити проблеми. 

Варто відзначити ще одну інтегральну 
творчу здібність, яка ґрунтується на високій 
лабільності нервових процесів, уяві, гнучкості, 
пластичності, рухливості мислення – це 
здатність до імпровізації. Вона здійснюється без 
попередньої підготовки на основі миттєвої 
асоціації й виражається в оригінальному 
рішенні, підході, інтуїтивному виникненні ідеї. 

До основних характеристик креативності 
відносять  вигадку, дар передбачення, 
оригінальність, ініціативність, настирливість, 
високу самоорганізацію і працездатність. 
Особистість, яка володіє цими якостями, 
знаходить задоволення не тільки в досягненні 
мети, а, перш за все, в самому процесі творчості. 

П. Торренс зазначає, що оскільки 
спадковість не є основним показником 
майбутніх творчих досягнень, тому основну 
увагу потрібно звертати на фактори зовнішнього 
середовища, що можуть чинити як позитивний, 
так і негативний вплив на розвиток здібностей 
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[9, с. 111]. На його думку, для виявлення й 
розвитку творчих здібностей дитини важлива 
підтримка оточення і, в першу чергу,  батьків та 
інших дорослих. Сім’я здатна як розвинути, так і 
знищити творчий потенціал дитини ще в 
дошкільний період. 

Досліджуючи вплив родини на формування 
креативної особистості, психологи виділяють 
наступні параметри сімейного виховання: 

- гармонійність – негармонійність відносин 
між батьками та дітьми; 

- творча – нетворча особистість батьків як 
взірець для ідентифікації; 

- спільність або відсутність захоплень в 
інтелектуальній сфері; 

- очікування батьків по відношенню до 
дитини [7, с. 87]. 

У дослідженнях Гетцельса й Джексона 
виявлено, що рівень матеріального становища 
сім’ї не відіграє особливої ролі в розвитку 
здібностей дитини. Більш суттєвий вплив чинить 
професія батьків, їх соціальний статус й позиція 
по відношенню до дітей. В таких родинах 
заохочується інтелектуальна зацікавленість 
дитини, надається значна свобода у виборі 
інтересів, стимулюється інтелектуальна 
діяльність і створюються умови для прояву 
індивідуальних особливостей [4, с. 323]. Нерідко 
креативні діти настільки захоплюються своїми 
особливими інтересами, що поведінка їх стає 
ексцентричною. Незвичні вчинки й поведінку 
дітей батьки повинні сприймати як цікаві, 
багатообіцяючі і не показувати свою 
роздратованість, незадоволеність. Сприйняття й 
цінності такої дитини значно відрізняються від 
тих, що властиві їх одноліткам. Креативна 
дитина потребує розуміння й підтримки 
дорослих і родина повинна забезпечити їй 
психологічний захист, зміцнити саморозуміння й 
самосприйняття. 

Американський психолог Дж. Гауен надає 
цілу серію корисних порад батькам, які 
переймаються розвитком творчих здібностей 
дитини. Він зазначає, що в родині потрібно 
підтримувати необхідну для творчості 
атмосферу, допомагати дитині долати 
непорозуміння з боку дорослих, негативну 
реакцію ровесників. «Чим ширше ми 
відкриваємо можливості для конструктивної 
творчості, – говорить Дж. Гауен, – тим більш 
щільно затуляються клапани деструктивної 
поведінки. Дитина, яка позбавлена позитивного 
творчого виходу, може направити свою творчу 
енергію в зовсім небажаному напрямку»[9, 
с. 120]. 

Дослідження впливу сімейного 
мікросередовища дозволило виділити декілька 
предикторів високих показників креативності. 

До них належать: наявність у дитини вибору, 
можливість емоційного самовираження, 
позитивне ставлення оточуючих до її 
дослідницької активності, підвищення 
самооцінки з боку дорослих, зниження вимог до 
неї [6, с. 82].  

За переконанням В.Н. Новлянської, сучасна 
благополучна сім’я може несвідомо створювати 
перепони на шляху розвитку креативності 
дитини. Так, в родині, в якій виховується одна 
дитина, її просто «закидають» дорогими 
іграшками, тому у неї не виникає бажання щось 
створювати, щось чимось заміняти. Вона 
постійно відчуває нестачу в друзях для 
спілкування на рівні гри та фантазії [8, с. 43]. 
Завдання батьків – направляти і підтримувати 
інтерес дошкільника до гри, ставити перед ним 
завдання, що потребують активної роботи думки 
і дій для їх розв’язання. 

Дослідженнями ряду психологів доведено, 
що продуктивному творчому мисленню сприяє 
оволодіння спеціальними способами, до яких 
належать: виділення протилежних властивостей, 
пошук аналогій, асоціювання понять, ставлення 
запитань, переформулювання, генерування ідей, 
зміна альтернативи, комбінування та інші. 
Деяким з них можна навчити дитину вже у віці 
5-7 років. Основний шлях формування 
креативності у дошкільнят полягає у створенні 
доступних для них проблемних ситуацій, 
постановці творчих завдань, формуванні 
евристичної структури досвіду дитини й засобів 
її діяльності, що сприяють самостійному 
пошуку. З точки зору дослідників творчості, 
креативність формується тоді, коли немає 
зразка, що чітко регламентує поведінку дитини, 
але є позитивний приклад творчої особистості в 
родині або найближчому оточенні й 
створюються умови для її наслідування, 
оскільки творча поведінка підкріплюється 
різними виховними засобами. Так, 
В.М. Дружинін вважає, що розвиток 
креативності відбувається за наступним 
механізмом: на основі загальної обдарованості 
під впливом мікросередовища і наслідування 
формується система мотивів та особистісних 
властивостей (незалежність, мотивація 
самоактуалізаціі, нонконформізм) і загальна 
обдарованість перетворюється в актуальну 
креативність [4, с. 179]. 

П. Торренс, В.М. Дружинін, 
Д.Б. Богоявленська, В.С. Юркевич виділяють дві 
фази розвитку креативності. Перша фаза 
характеризується відсутністю будь-якої 
спеціалізації – дитина творить в різних 
напрямках культури. Цей сенситивний період 
розвитку креативності припадає на вік від 3 до 5 
років. Механізм її формування – наслідування 
значущому дорослому як креативному зразку. У 
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дитини з’являється потреба діяти як дорослий, 
зрівнятися з ним. У дошкільників 
спостерігається масовий прояв творчості, котрий 
відображає природну поведінку дитини, бо у неї 
відсутній досвід, що заважає їй творити. 
В.С. Юркевич називає цю креативність 
«наївною», а П. Торренс вважає природним 
даром [4, с. 193]. Згодом, в процесі розвитку, 
помічається схильність дитини до того або 
іншого виду занять і у віці 13-20 років виникає 
«спеціалізована» креативність, тобто здатність 
до творчості у певному виді діяльності. На 
цьому етапі особливого значення набуває 
професійний зразок. 

Дослідження впливу родинного середовища 
на розвиток здібностей дитини виявили декілька 
чинників, що зумовлюють високі показники 
креативності (по тесту П. Торренса). До них 
належать: наявність у дитини вибору, 
можливість емоційного самовираження, 
позитивне відношення оточуючих до її 
дослідницької активності, підвищення 
самооцінки з боку дорослих, зменшення вимог 
до неї та покарань [7, с. 82]. 

Для розвитку креативності необхідно мати 
вольові якості, які виховуються в родині з більш 
жорсткими умовами. Можна бути креативною 
особистістю, зазначають психологи, але не 
досягти ніяких результатів при відсутності 
внутрішньої витримки, волі і підтримки ззовні. 
Для творчої самореалізації необхідні 
психологічна свобода і психологічна безпека. 
Батьки повинні навчити дитину відстоювати свої 
оригінальні погляди, долати непорозуміння 
оточуючих, розвивати мотивацію досягнення, 
ціннісні орієнтації, що дозволяють реалізувати 
творчі рішення. Відсутність креативності, на 
думку спеціалістів, частіше за все є наслідком 
авторитарної, жорсткої системи виховання, що 
подавляє структури власного «Я» дитини, які 
здатні протистояти тиску середовища. Особливо 
небезпечно, коли це відбувається до першого 
народження особистості, приблизно в 
трьохрічному віці. 

В зв’язку з цим варто згадати точку зору 
Д.Б. Богоявленської, яка вважає, що основною 
умовою розвитку креативності є розвиток 
особистості дитини. У дітей з високим рівнем 
креативності до 7 років практично сформовані 
найважливіші характеристики особистості – 
позитивне відношення до себе і оточуючого 
світу, розвинена рефлексія; діти з середнім та 
низьким рівнем креативності мають середній та 
низький рівень розвитку особистісних якостей 
[7, с. 78].Таким чином, аби не знищити творчий 
потенціал дитини, не загальмувати її розвиток, 
потрібно не тільки розвивати креативність, а й 
створювати умови для розвитку її особистісних 
якостей, бажання діяти у відповідності до 

загальнолюдських цінностей і домагатися 
результату. 

Традиційно творчі здібності зв’язують з 
гнучкістю, швидкістю, точністю й 
оригінальністю мислення. Дивергентне 
мислення визначає розвинені навички 
планування, прогнозування, що забезпечують 
наполегливість досягнення мети. Дивергентні 
процеси мислення дозволяють за короткий час 
сприймати і вирішувати проблеми, здійснювати 
пошук інформації для виконання креативних 
завдань. 

За даними О.Л. Солдатової, включення в 
систему освіти формування деяких способів 
креативної поведінки й самовираження, 
моделювання творчих дій, опанування 
технологій творчої діяльності демонструє 
суттєвий зріст креативності, а також появу і 
підсилення таких креативних якостей 
особистості, як незалежність, відкритість новому 
досвіду, чутливість до проблем, високу потребу 
в творчості [4, с. 318]. Тому проблема навчання 
креативній поведінці надзвичайно актуальна для 
сучасної системи освіти. 

На жаль, в сучасній школі «губиться» 
багато обдарованих креативних учнів, бо вони 
не такі як інші і не завжди визнаються 
вчителями й однолітками. Формалізована 
стандартна освіта з обов’язковою дисципліною, 
змагальністю, уніфікованими програмами 
виявляється для них неприйнятною, постійно 
створює стресові ситуації. За результатами 
психологічних досліджень, через орієнтацію 
навчання на середні показники, переважання 
регламентованої поведінки відбувається 
«дискримінація» висококреативних дітей у 
школі. Близько 70% випадків непорозуміння та 
конфліктних ситуацій вчителів з учнями 
відбувається за участю креативних дітей [12, 
с. 68]. 

Варто вказати й на недостатній рівень 
підготовки вчителя до роботи з дітьми, які 
проявляють нестандартність мислення й 
поведінки. Оцінюючи таких учнів, вчителі 
відмічають в їх поведінці демонстративність, 
упертість, небажання слідувати позитивним 
зразкам. Такі оцінки, на думку психологів, є 
наслідком неадекватного розуміння педагогом 
особистості та особливостей розвитку 
обдарованої дитини. Дослідження П. Торренса 
показують, що креативні діти швидко проходять 
початковий рівень розвитку інтелекту й чинять 
опір усім видам репродуктивних робіт. 
Складність такої ситуації полягає в тому, що 
обдарована дитина без допомоги психолога  або 
вчителя не може зрозуміти причину свого опору 
тим видам робіт, які охоче виконують інші [4, 
с. 327]. Тому зрозуміло, що здійснювати 
розвиток та навчання креативних школярів 
повинні креативні вчителі. 
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Л.Б. Єрмолаєва-Томіна, на основі 
досліджень західних психологів, сформулювала 
рекомендації педагогам щодо стимулювання 
розвитку творчих здібностей школярів: 

1. Уважно і чуйно ставитися до всіх проявів 
творчої активності дітей. 

2. Змінювати внутрішній настрій по 
відношенню до кожного учня: потрібно бачити в 
кожному з них потенційні творчі здібності. 

3. Педагог повинен навчитися бачити 
креативність учнів не тільки під час занять, а й в 
інших видах позашкільної діяльності. 

4. Формувати в учнів достатньо високу 
самооцінку, що  стимулювала б їх до діяльності. 

5. Педагог повинен розвивати свою 
креативність [4, с. 328]. 

Як свідчить досвід роботи з обдарованими 
дітьми, вони потребують особливих умов 
навчання і особливого підходу з боку вчителя. 
Щоб мати можливість творити й навчатись 
творчості у всіх видах діяльності, необхідно 
подбати про відповідні засоби навчання, 
прийоми та методи, що дозволяли б здійснювати 
таке навчання найефективнішим чином. 

Перші методи розвитку креативного 
мислення були розроблені Дж. Гілфордом, 
П. Торренсом, Р. Крачфілдом, Де Боно і 
отримали широке застосування в шкільній 
практиці. У вітчизняній психології і педагогіці 
розроблені і застосовуються різні програми та 
методи розвитку креативності (В.М. Дружинін, 
Н.В. Хазратова, Н.А. Багдасаров, Н.Д. Бабаєва, 
О.Л. Яковлева, В.О. Маляко). В останні роки 
стали помітними спроби віднайти методи й 
прийоми активізації творчого пошуку. Серед 
нових методів стимулювання творчості 
найбільшу увагу привертають методи синектики, 
метод «брейнстормінгу» (штурму мозку), 
«ТРИЗ» (способи розв’язання винахідницьких 
задач), морфологічного аналізу, конференція 
ідей, гірлянди асоціацій. Одним з ефективних 
шляхів розвитку дивергентного мислення й 
когнітивного стилю  є різні форми 
інтелектуальних тренінгів. Розроблені програми, 
котрі направлені на розвиток особистісних 
компонентів творчості. Серед останніх найбільш 
відомою є програма О.Л. Яковлєвої, що 
побудована на принципі трансформації 
когнітивного змісту в емоційний з дотриманням 
умов безоціночного прийняття. 

Згідно цієї програми основна робота 
здійснюється з емоційними станами та 
реакціями особистості, що виникають у 
відповідь на спеціально запропоноване завдання. 
Відповідний зміст відноситься автором до 
чотирьох основних областей та поділяється на 
чотири блоки: 

- «Я – Я» (Я в спілкуванні з самим 
собою). 

- «Я – інший» (Я в спілкуванні з іншими). 
- «Я – суспільство» (як Я спілкуюсь з 

суспільними інститутами). 
- «Я – світ» (як Я досліджую світ). 
Кожен з блоків містить ланцюг ситуацій, що 

розкривають його зміст. Основне завдання 
ведучого – перевести зміст ситуації в емоційний 
план, тобто виявити емоційне відношення 
особистості до проблем, які з’являються перед 
нею, прийняти та підтримати емоційні реакції, 
що виникають [13, с. 28-30]. 

В контексті проблеми розвитку 
креативності виникає інтерес до організації 
педагогічного супроводу, що направлений на 
створення креативного середовища в освітньому 
закладі. Він відбувається навколо інтересів 
дитини і виконує функцію адаптації школи до 
індивідуальних особливостей і суб’єктивних 
потреб учнів. Педагогічна діяльність, що 
направлена на розвиток креативної середи, має 
ряд характерних ознак: 

- уважне відношення до незвичайних 
запитань; 

- уважне відношення до незвичайних 
ідей: 

- демонстрація цінності дитячих ідей; 
- надання дітям більшої самостійності; 
- створення вільних навчальних умов. 
У процесі викладання, що базується на 

принципах педагогічного супроводу, акцент 
робиться не на програмний матеріал, а на 
організацію індивідуальної пізнавальної 
діяльності на основі знання її психологічної 
природи і вчитель допомагає дітям відчути 
власне значення, віру в себе. За умов такого 
навчання педагог стає не інформатором, а 
координатором, організатором діалогу, 
консультантом учнів з урахуванням їх 
індивідуальних здібностей. Він здійснює пошук 
найбільш ефективних способів засвоєння знань, 
заохочує цікаві знахідки, аналізує невдалі 
спроби, стимулює дітей до усвідомлення своїх 
поразок і перемог. Такий підхід до розвитку 
креативності є найбільш оптимальним в умовах 
навчально-виховного процесу школи [5, с. 112-
113]. 

Доволі цікавою є технологія навчання, 
запропонована А. Сологубом [11, с. 4-5]. На 
думку автора, креативна освіта передбачає 
творчість учнів завдяки залученню їх до 
активного дослідження і формування творчого 
стилю діяльності, здобуття нових знань та вияву 
творчих рис. Це стає можливим завдяки 
використанню змісту освіти як матеріалу для 
дослідження та узгодження організації процесу 
навчання учнів з процесом наукового 
дослідження. Вчитель виступає в ролі 
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фасілітатора і спонукає школярів до 
максимальної пізнавальної активності. Він 
створює творчий психологічний клімат засобами 
співпраці з учнями. Серед різноманітних 
методів, що використовуються в процесі 
креативного навчання, головне місце займають 
дослідницький та частково-пошуковий. Головна 
відмінність між креативним і розвиваючим 
навчанням, на думку А. Сологуба, полягає в 
тому, що креативне навчання сприяє розвитку як 
інтелектуальних, так і творчих здібностей 
особистості, а розвиваюче – лише 
інтелектуальних. 

Відомий український психолог В.О. Маляко 
вважає, що в питанні про розвиток креативності 
не може йтися про алгоритми, якісь стандартні 
прийоми, способи й методи, а, в першу чергу, 
потрібно формувати стратегію. Під стратегією 
він розуміє системне утворення, в яке входять 
установки на виконання певним чином 
спрямованого пошуку та уміння розв’язувати 
конкретні завдання (тактики) [6, с. 3]. 
В.О. Маляко пропонує створену ним систему, 
яка водночас має діагностичну й тренувальну 
спрямованість – КАРУС (абревіатура від слів 
Комбінування – Аналогізування – 
Реконструювання – Універсальний підхід – 
Ситуативна поведінка /cпроби розв’язувати 
завдання як заманеться/).  

Відомо, що можна бути творчою людиною, 
але не досягнути ніяких результатів. Для 
реалізації креативності необхідно мати сильні 
особистісні якості, внутрішню витримку та 
підтримку ззовні. Важливу роль відіграють 
також мотивація досягнення, наявність знань, які 
дозволяють оцінити ефективність різних 
варіантів рішень, і відповідні ціннісні орієнтації, 
які дають можливість реалізувати творчий 
задум. Для трансформації дитячої творчості в 
дорослу, завданням якої є створення принципово 
нового значимого для суспільства продукту, 
дитина повинна набути якості, які дозволяють їй 
подолати супротив суспільства. Таким чином, 
провідну роль в детермінації творчої поведінки 
відіграють мотивація, ціннісні орієнтації та 
особистісні риси. 

Висновки. Теоретичний аналіз проблеми 
свідчить, що в останні роки більш помітними 
стали спроби віднайти шляхи стимулювання 
творчого потенціалу особистості. З’ясовані 
чинники впливу на розвиток креативності, серед 
яких основну роль посідає родина та школа. На 
можливість реалізації творчого потенціалу 
значний вплив чинять особистісні якості, такі як 

працелюбство, воля, наполегливість, прагнення 
реалізувати задумане. Розроблені нові програми, 
методи та прийоми розвитку творчих здібностей 
(В.М. Дружинін, Н.В. Хазратова, Н.Д. Бабаєва, 
О.Л. Яковлева, В.О. Маляко, А. Сологуб). Це 
потребує створення особливих умов та 
особливого підходу до дітей в процесі навчання 
й виховання і, перш за все, підготовки 
креативного вчителя, який зміг би і бажав би 
навчати креативних учнів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Віталія ПРИМАКОВА (Херсон) 
Демократизація і гуманізація розвитку 

українського суспільства в умовах 
спрямованості до євроінтеграції, бурхливий 
розвиток інформаційного простору, педагогічної 
науки зумовили суттєві зміни освітньої галузі та 
підвищення вимог до рівня професійної 
готовності, фахового розвитку вчителів. Серед 
основних проблем неперервної педагогічної 
освіти в Україні однією з пріоритетних постає 
визначення перспектив розвитку та наукове 
обґрунтування змісту післядипломної освіти, в 
тому числі вчителів початкових класів. 

Постійно зростаючий інтерес до проблем 
неперервної освіти, що спостерігається в усьому 
сучасному прогресивному світі, пов'язаний, 
насамперед, з швидкими технологічними, 
соціально-економічними змінами, котрі неминуче 
призводять до створення освітнього простору 
нового типу. Розвиток суспільства, заснованого на 
знаннях і нових суспільних відносинах, має 
базуватися на використанні наукових, 
інноваційних технологій для продуктів і послуг, 
що підвищують якість життя людини. Водночас, у 
складних умовах трансформації суспільства, в 
період невизначеності і знецінення духових і 
культурних цінностей, зростає значення освіти, що 
ґрунтується на принципах життєтворчості, 
покликана допомогти визначити шляхи 
соціалізації індивіда, життя якого протікає сьогодні 
під впливом несприятливих соціально-
психологічних факторів. Тому педагогічна 
підготовка вчителя, до рівня професіоналізму 
якого на початку третього тисячоліття висуваються 
високі вимоги, не може обмежуватися отриманням 
базової спеціальної освіти. Професійний розвиток, 
фахове й особистісне зростання вчителя має 
забезпечуватися протягом усього педагогічного 
життя. 

Необхідність вдосконалення змісту 
діяльності системи післядипломної освіти 
неодноразово підкреслювали у своїх працях 
вчені, методисти, прогресивні педагоги-
практики. Теоретико-методологічні засади 
функціонування структурних складових системи 
обґрунтували А.Зубко, В.Олійник, Н.Протасова, 
В.Пуцов, С.Гончаренко, Л.Сігаева, 
Н.Слюсаренко та ін. Аналізу історичного 
аспекту розвитку післядипломної педагогічної 
освіти присвятили свої дослідження С.Крисюк, 
В.Кузьменко, А.Кузьмінський, Т.Сущенко та ін. 
Вчені неодноразово наголошували на 
необхідності створення національної моделі 

неперервної післядипломної педагогічної освіти 
в Україні, здатної забезпечити професійний 
розвиток педагогічних кадрів, їх готовність до 
інноваційної діяльності з метою оптимізації 
навчально-виховного процесу в навчальних 
закладах. Розв’язання вказаного завдання 
вимагає окреслення перспектив розвитку 
післядипломної освіти педагогів в Україні з 
урахуванням нинішнього стану функціонування 
всіх його структурних складових, сучасних 
вимог до рівня освіти учнів, професійної 
компетентності вчителів у динамічному, 
швидкоплинному світі . 

Система післядипломної педагогічної освіти 
сьогодні є структурним компонентом 
національної системи освіти України. Її 
функціонування в сучасному вітчизняному 
освітньому просторі забезпечується і 
регламентується дією низки загальнодержавних 
документів, основні з яких: Закони України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року, Концепція розвитку післядипломної 
освіти, проект положення «Про післядипломну 
освіту» та ін. У вказаних документах визначено 
основні орієнтири, мета і завдання, на виконання 
яких спрямована державна політика у сфері 
освіти; окреслені перспективні напрями 
розвитку неперервної освіти в цілому, його 
післядипломної складової зокрема. 

Як органічна складова неперервної освіти 
педагогічних кадрів, післядипломна освіта має 
свою структуру, функції, специфіку; забезпечує 
умови для наступності і неперервності 
професійної освіти вчителів; включає в себе 
перепідготовку, спеціалізацію, підвищення 
кваліфікації та стажування педагогів [2]. 
Діяльність системи дозволяє забезпечувати 
потребу держави і суспільства в підвищенні 
рівня професійної компетентності квалі-
фікованих кадрів, здатних гнучко й адекватно 
реагувати на стрімкі зміни в сучасному світі. 
Однією з головних її завдань є створення умов 
для постійного підвищення кваліфікації 
фахівців, розвитку їх потенціалу, 
професіоналізму, інтелектуального і 
культурного рівня. 

Сьогодні Україні необхідна кардинальна 
модернізація системи освіти, умовами якої 
мають стати значне і стійке збільшення 
інвестицій в освіту, поліпшення її якості. Цій 
проблемі присвячені й дослідження В.Пуцова, 
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який відзначає, що, «незважаючи на важливу 
роль післядипломної педагогічної освіти в 
суспільстві, сьогодні вона потребує системного 
реформування на основі тих принципових змін, 
котрі відбуваються у світовому освітньому 
просторі, відповідаючи реаліям сучасності й 
орієнтовані на виконання перспективних завдань 
освіти» [3, с. 8]. Аналіз цілей і завдань 
післядипломної освіти свідчить про те, що на 
всіх етапах її розвитку мета в основному 
залишалась незмінною і полягала в постійному 
підвищенні кваліфікації вчителів. 

На сучасному етапі, як вказує Е.Чернишова, 
нові реформи повинні бути спрямовані на 
розв’язання таких задач: постійне задоволення 
потреб у підвищенні кваліфікації та професійної 
перепідготовки кадрів; насичення ринку праці 
фахівцями з високим рівнем загальної культури 
та професійної компетентності; виконання 
гарантій соціальної захищеності, реабілітації та 
зайнятості фахівців; відповідність кадрового 
потенціалу фахівців світового рівня; розвиток у 
всіх ланках професійної освіти інтелектуального 
і духовного потенціалу суспільства, творчих 
здібностей людини [4]. Вище викладене 
дозволяє відзначити тільки деякі відмінності в 
орієнтирах на подальший розвиток 
післядипломної освіти в порівнянні з завданнями 
галузі попередніх періодів. Нинішня діяльність 
системи більш відкрита для європейського 
освітнього простору, орієнтується на міжнародні 
зв'язки, зарубіжний досвід. 

Це зумовлює суттєві зміни, що в свою 
чергу, постійно відбуваються у структурі, змісті, 
підходах до реалізації поставлених завдань, 
викликають трансформацію форм і методів 
організації відповідної роботи системи 
післядипломної освіти. Актуальним стає також 
перегляд підходів до системи управління, 
використання інноваційних технологій, 
організаційно-правових форм суб'єктів освітньої 
діяльності та фінансово-економічних механізмів, 
що діють у цій галузі. При цьому важливо 
враховувати, що автономний розвиток кожного з 
елементів системи післядипломної педагогічної 
освіти не дозволить досягти рівня, відповідного 
сучасному етапу та не забезпечить формування 
єдиного освітнього та інформаційного простору 
в Україні. Тому розробка перспективних 
напрямів діяльності післядипломної освіти 
педагогічних кадрів повинна носити цілісний, 
конструктивний, консолідуючий характер. 
Одним із таких напрямів виступає підтримка на 
всіх рівнях не нових в педагогіці, але 
надзвичайно актуальних сьогодні, ідей реалізації 
принципів демократизму, гуманізму, 
людиноцентризму, як у вихованні підростаючого 
покоління, так і в неперервній освіті дорослих. 

Для поліпшення якості освіти, в тому числі 
післядипломної, в 90-х роках ХХ століття за 

міжнародним зразком було розпочато 
впровадження у зміст освіти системи ключових 
компетентностей. У цей період Україна 
перебувала на стадії розвитку і широкого 
публічного обговорення проекту державних 
стандартів базової і повної середньої освіти, 
базового навчального плану, оскільки 
педагогічна громадськість констатувала тоді 
недостатній рівень сучасного наповнення змісту 
освіти. Оскільки загальна стратегія нашої 
держави сьогодні полягає в інтеграції в 
загальноєвропейське і світове співтовариство, то 
впровадження в подальшу діяльність закладів 
післядипломної освіти компетентнісного 
підходу до професійного розвитку вчителів, 
може сприяти просуванню України на 
міжнародний рівень освітніх досягнень. 

Результати наукових досліджень та аналіз 
інформаційних джерел як базис для 
обґрунтування та практичного вирішення 
проблеми підвищення кваліфікаційного рівня 
педагогів дозволяють розглядати сьогодні 
дистанційне навчання як перспективну форму 
професійного розвитку вчителів у після-
дипломній освіті (А.Зубко, В.Кремень, 
В.Назаренко, О.Пометун). Використання такої 
форми навчання для підвищення рівня 
компетентності дипломованих вчителів мають 
свої недоліки і переваги, що свідчить, перш за 
все, про необхідність пильного розгляду цієї 
проблеми. 

Оскільки всі учасники дистанційного 
навчання в післядипломній освіті є дорослими 
людьми з певним обсягом особистого і 
професійного досвіду, рівнем культурного 
розвитку і здатності до самоосвіти, то така 
форма професійного зростання може бути 
досить ефективною. Аналіз та врахування її 
позитивних і негативних сторін, конструктивне 
вирішення проблем, що виникають на різних 
етапах впровадження, сприятимуть оптимізації 
професійної підготовки педагогічних кадрів у 
неперервній освіті. 

Визначаючи інноваційну підготовку 
вчителів у післядипломній освіті ще одним 
потужним перспективним напрямом розвитку 
освітньої галузі, трактуємо її як відкритий 
процес отримання глибоких знань і професійних 
умінь для реалізації інноваційної діяльності, 
впровадження педагогічних технологій у 
навчально-виховний процес загальноосвітнього 
закладу. Необхідність забезпечення інтеграції 
навчального матеріалу з різних навчальних 
дисциплін вимагає від учителя пошуку шляхів, 
використання форм, методів, застосування 
педагогічних технологій, що дозволяють 
оптимізувати навчально-виховний процес у 
школі. Усвідомлення необхідності інноваційної 
підготовки, активне знайомство з новим у 
педагогіці, прагнення його використовувати і 
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здатність об'єктивно відслідковувати результати 
реалізації інноваційної діяльності, потреба у 
самовдосконаленні та постійному розширенні 
професійного досвіду, формування педагогічної 
культури – важливі умови ефективності 
інноваційної підготовки вчителя в умовах 
неперервної освіти. 

Відтак, актуальною сьогодні є думка багатьох 
науковців (В.Пашков, Т.Пушкарьова, П.Якубенко 
та ін.) про те, що система післядипломної освіти 
вчителів, у тому числі початкових класів, має 
носити випереджальний характер. Вона має бути 
прогностично зорієнтованою на повноцінне 
підвищення індивідуально-професійного статусу 
педагогів. Діяльність усіх структурних ланок 
системи післядипломної освіти в Україні треба 
спрямувати на створення та розширення єдиного 
методичного простору, до якого будуть входити 
регіональні науково-методичні лабораторії. Їх 
основним завданням визначають широке 
залучення педагогів до наукової, 
експериментальної роботи, стимулюючи 
створення ними видавничої продукції за 
результатами апробації інноваційних освітніх 
технологій, ефективних методик, де вдало 
поєднувалася б педагогічна теорія з практикою [5].  

Таким чином, розвиток неперервної освіти 
як один із важливих напрямів сучасної освітньої 
галузі, має передбачати насамперед 
неперервність процесів у системах загальної, 
початкової, середньої, вищої, додаткової 
професійної освіти. Водночас післядипломна 
педагогічна освіта повинна носити державно-
суспільний характер, що забезпечить 
наступність освітніх програм та рівнів освіти; 
можливість обирати форми навчання; 
відповідність програм навчання вимогам ринку 
праці [1]. Адже сучасний стан розвитку 
післядипломної освіти вчителів початкових 
класів вимагає перегляду та оновлення змісту 
відповідно до нового Державного стандарту 
початкової загальної освіти (2011р.) та 
розроблених та затверджених типових 
навчальних планів, навчальних програм для 
учнів початкової школи. 

Для забезпечення професійного розвитку 
вчителів початкових класів упродовж 
педагогічної кар’єри важливим буде також 
аналіз психологічних засад цього процесу, до 
основних аспектів якого відносять: розвиток 
мотиваційної сфери педагогів, позбавлення їх 
психологічної інерції засобами формування 
творчої спрямованості в роботі, профілактика 
професійного вигорання тощо. Ці та інші 
питання є предметом розгляду на сучасному 
етапі функціонування післядипломної освіти 
педагогічних кадрів. 

Підсумовуючи вищевказане, акцентуємо 
увагу на тих перспективних напрямах розвитку 

післядипломної педагогічної освіти в Україні, 
що зумовлені, насамперед, закономірним 
розвитком усіх сфер життя суспільства, 
соціально-економічними, суспільно-
політичними, культурними чинниками. 
Основними на сучасному етапі виступають: 
орієнтація на забезпечення професійного 
розвитку вчителів на принципах демократизму, 
гуманізму, андрагогіки; впровадження 
компетентнісного підходу до організації 
підвищення кваліфікації педагогів протягом 
професійної кар'єри; створення умов для 
використання переваг інноваційної підготовки та 
дистанційного навчання фахівців у 
післядипломній освіті. До перспективних 
напрямів відносять також: введення кредитно-
модульної форми навчання для підвищення 
кваліфікації вчителів; створення необхідних 
умов для розвитку їх самосвідомості засобами 
побудови власної освітньої траєкторії; 
забезпечення можливості вибору фахівцями 
змісту та форм післядипломної освіти; розвиток 
їх професійної майстерності та 
загальнопедагогічної культури протягом життя. 
Ці та інші питання вимагають пильної уваги і 
подальшого розгляду. 
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УДК 371: 371.72:37(092) 

РЕЦЕПЦІЯ ПРОБЛЕМИ «ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФІЗИЧНЕ 
ЗДОРОВ’Я УЧНІВ» У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ОСТАННІХ 

ДЕСЯТИЛІТЬ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

Роман ПОЛІЩУК (Черкаси) 
Цілком зрозуміло й загальновідомо, що 

плин часу безпомильно чи майже безпомильно 
характеризує та оцінює ті чи інші події, явища, 
проблеми тощо, відповідно ранжує їх – одні 
підносяться навіть до ступеня закону, 
імперативу, правила, інші ж не витримують 
випробування часом, буденністю, здрібнюються 
чи й забуваються зовсім. Це універсальне 
правило, звісно ж, стосується і педагогічної 
сфери. Учительство, педагоги старших поколінь 
інколи навіть з іронією згадують про численні 
проекти, ідеї чи реформи, які в певний час 
збурювали цю сферу буття, та, не витримавши 
випробування часом, як мовиться, канули в 
Лету. Водночас були (і є!) й такі здобутки, котрі 
ті випробування часом чи історією витримали і з 
більшими чи меншими втратами, змінами, 
корекціями не тільки, як мовиться, 
«прижилися», але незрідка стали й 
визначальними в царині педагогічної думки і 
справи. Певно ж, до такого неперебутнього 
явища належить і педагогічна спадщина 
В.О. Сухомлинського. Своєю семантикою вона 
універсальна, системна, бо ж і сам педагог 
прагнув такої універсальності й системності 
(згадаймо хоча б назву одної з праць великого 
педагога – «Моя педагогічна система» [див.: 1]. 
Про універсалізм педагогіки 
В.О.Сухомлинського може переконливо 
свідчити і той величезний масив наукових чи 
науково-методичних досліджень, написаних за 
спадщиною педагога, за різними її 
семантичними сферами протягом ледь не 
півстоліття. Уже є доволі об’ємні каталоги чи 
покажчики змісту таких студій. Одною зі сфер 
педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, до 
якої в останні десятиліття, особливо – в останні 
два, звертається особлива дослідницька увага 
науковців і вчителів-практиків, є сфера 
фізичного здоров’я, точніше, те, якої ваги, якого 
значення надавав цій категорії буття дитини 
великий педагог, які дії реалізував, до яких 
висновків прийшов у своїй педагогічній 
практиці. 

Отже, метою цієї студії є з’ясування 
основних тенденцій сучасної (переважно – 
останнього десятиліття) педагогічної думки 
щодо категорії фізичного здоров’я (а також і 
здоров’я «взагалі») школярів у педагогічній 
спадщині В.О.Сухомлинського. 

Певну актуальність цієї розвідки можемо 
мотивувати хоча б і тим, що, як зазначається в 
одній із публікацій, в читальному залі Фонду 
Василя Сухомлинського Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені 
В.О.Сухомлинського, де систематизовано 
матеріали, які стосуються питань збереження 
здоров’я дітей, укладена бібліографія, «що 
налічує 129 документів за період з 1957 до 
2012 рр. [2, с.13]». При цьому відібраних 
«тематичних» публікацій самого педагога в 
означеній бібліографії нараховується 51 позиція, 
подамо їх бібліографічний перелік [див.: 2, с.13-
14]. Отже, як бачимо, «об’єкт дослідження» 
вельми широкий. 

Перш ніж повести мову за конкретно 
взятою проблемою, вважаємо за слушне 
зауважити, що своєрідну перевірку згаданим 
вище «плином часу» пройшли і сам 
В.Сухомлинський, і його педагогічна спадщина. 
Мовиться про період переоцінок цінностей на 
хвилі розпаду СРСР та утворення багатьох 
нових незалежних держав, у т.ч. й України, на 
хвилі глибоких демократизаційних процесів. «У 
90-ті роки (1990-ті – Р.П.), – зазначається в 
одному з новіших підручників, – посилилася 
критика творчої спадщини талановитого 
педагога. У вину В.О.Сухомлинському, зокрема, 
ставиться його відданість ідеям марксистсько-
ленінської педагогіки, догматам комуністичної 
ідеології. Те, що раніше вважалося заслугою 
педагога, перетворюється на головне 
звинувачення [3, с.385]». Доволі скоро науковою 
педагогічною думкою вся ота «обов’язкова 
ідеологічна програма» у працях великого 
педагога була «винесена за дужки» справжньої 
педагогічної науки, а лишилася цінна спадщина 
глибокого гуманістичного змісту. До речі, в 
недавніх публікаціях про В.Сухомлинського 
висловлені, думається, вельми слушні й цікаві 
судження про таку собі світоглядно-педагогічну 
еволюцію самого Василя Олександровича. В 
одній зі статей транслюються міркування 
російського вченого М.Богуславського, який 
досліджує спадщину В.Сухомлинського, про 
своєрідні віхи згаданої еволюції: «Розпочавши 
свою діяльність виразником «школи учіння», 
В.Сухомлинський у другій половині 50-х років 
рішуче переходить на позиції трудової школи, 
«школи праці». У другій половині 60-х років у 
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його діяльності зримо визначився перехід до 
гуманістичної педагогіки в дусі «вільного 
виховання». Наприкінці 60-х років у світогляді 
В.Сухомлинського намітилися нові тенденції 
переходу від суто інтернаціоналістської 
педагогіки до національної, зокрема української, 
від войовничого атеїзму – до народної 
культурної основи у навчанні та вихованні [4, 
с.13]». Оці «загальні» оціночні судження про 
великого педагога тут потрібні й доречні, бо ж 
вони видимо пояснюють процес «народження» 
гуманістичної педагогіки В.Сухомлинського, в 
якій фактор фізичного здоров’я дитини та її 
здоров’я «взагалі» (тобто – і здоров’я психічне, 
духовне, інтелектуальне тощо) відігравав одну з 
ключових, а якщо скористатися й деякими часто 
публікованими цитатами з праць 
В.Сухомлинського, – то і ключову роль. 

Певно, найголовнішою і найбільш часто 
означуваною тенденцією студій про 
В.Сухомлинського є та, в якій стверджується, 
що основним гуманістичним ідеалом великого 
педагога було виховання всебічно й гармонійно 
розвиненої особистості, органічною складовою 
якої є і фізична та духовна досконалість. 
«Всебічно розвинена особистість втілює в собі 
повноту і гармонію сил, здібностей, 
пристрастей, потреб, які визначають моральну, 
ідейну, громадянську, розумову, творчу, 
трудову, естетичну, емоційну, фізичну 
досконалість [3, с.385]». Інший автор цю ж таки 
ідею гармонійності називає «найприйнятнішим 
виміром» створеної В.Сухомлинським 
педагогічної системи. «Сухомлинський, – далі 
зазначає А.Розенберг, – називає такі основні 
складові системи педагогічного управління 
всебічним, гармонійним розвитком особистості: 
розумове виховання, моральне виховання, 
трудове виховання, естетичне виховання, 
фізичне виховання [5, с.13]». Зрештою, так 
можна множити ряд синонімічних цитат. Але 
зупинимося на дальших судженнях 
А.Розенберга, який уже глибше розгортає отой 
традиційний ланцюжок названих складових 
виховання у виховній системі 
В.Сухомлинського, вибудовує своєрідні 
підсистеми щодо кожної зі складових, знову ж 
таки, в баченні В.Сухомлинським, і щодо 
цікавого нам тут фізичного виховання визначає 
такі його цілі – «зміцнення здоров’я дитини; 
фізична культура та здоров’я як основа 
духовного життя людини; фізичний розвиток як 
умова самовиховання; організація відпочинку 
школярів [5, с.14]». Можливо, В.Сухомлинський 
згадані підсистеми назвав би й інакше, але, 
думається, їх сутності автором статті визначені 
правильно. Слушно зауважує А.Розенберг і на 
тому, що «підструктури кожної з цих складових 
(системи виховання – Р.П.) усередині 

взаємодіють між собою, доповнюють і 
підсилюють одна одну, завдяки чому складова 
реалізується в системі [5, с.14]». 

Останніми роками в педагогічній періодиці 
передовсім України з’явилася низка статей щодо 
аналізованої нами проблематики, причому 
окремі з них є концептуально важливими і в 
теоретичному, і в практичному сенсі. Причини 
такої активної уваги вчених до проблеми 
збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, а 
також актуальності в цьому сенсі спадщини 
В.Сухомлинського, криється, певно, не тільки в 
наближенні ювілею великого педагога, але 
насамперед у тій вельми тривожній статистиці 
щодо стану здоров’я молодих поколінь. Із цього 
ряду передовсім слід назвати статтю 
О.Сухомлинської «Думки В.О.Сухомлинського 
про здоров’я дітей в історичній перспективі» 
[див.: 6]. 

Донька великого педагога ґрунтовно 
простудіювала спадщину В.Сухомлинського 
щодо особливостей осмислення й реалізації в ній 
ідей зі збереження здоров’я школярів, причому 
не тільки, як зазначається в заголовку статті, «в 
історичній перспективі», але і, що не менш 
цікаво та важливо, з позицій історичної 
ретроспективи. Саме за такого підходу 
рельєфніше окреслилися новаторські для 
радянської педагогіки середини ХХ століття, 
гуманістичні у своїй суті, погляди і принципи 
роботи В.Сухомлинського в царині фізичного та 
«загального» здоров’я дітей. Дослідниця стисло 
й достатньо глибоко проаналізувала 
здоров’ятворчі тенденції, їх мету й завдання в 
педагогіці радянської пори і прийшла до 
висновку, що «все-таки ці питання перебували 
«на периферії педагогічної свідомості», не 
входили до тогочасного педагогічного дискурсу. 
Робимо такий узагальнюючий висновок, – 
зазначає О.Сухомлинська, – на основі аналізу 
відповідної історіографічної літератури [6, с.4]». 
Особливо показовим, на думку дослідниці, є те, 
що, наприклад, у праці «Очерки педагогической 
науки в СССР (1917-1980)» (вийшла 1986 р.) 
«немає навіть параграфа не тільки про ставлення 
до здоров’я дітей, а й про їх фізичне виховання 
[там само]». 

На тлі такого загалом «утилітарного» 
розуміння здорової людини (дитини) та її – 
людини – передовсім соціального призначення – 
«готовності до праці й оборони» на благо 
соціалістичної країни – й починав 
В.Сухомлинський «розроблення в керованій ним 
Павлиській школі цілісної системи розвитку, 
формування особистості від дошкільного віку до 
юнацтва… І у цьому процесі він ставив здоров’я 
дитини на чільне місце [6, с.4]». 
О.Сухомлинська переконливо й аргументовано 
протиставляє новаторські погляди й діяння 
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українського педагога в аналізованій нами сфері 
домінантним чи й панівним відповідним 
тогочасним тенденціям педагогіки й суспільного 
буття, зазначаючи, зокрема, що «ще в 1960-х 
роках В.О.Сухомлинський, на відміну від 
ідеологів панівної парадигми, не ототожнював 
здоров’я дитини з фізичним вихованням, а 
розглядав останнє як похідне від здоров’я. На 
відміну від авторів наявної навчально-
методичної та педагогічної літератури, які в 
переліці напрямів виховання відвели фізичному 
вихованню останню позицію, Василь 
Олександрович поставив здоров’я дітей на 
чільне місце [6, с. 4]». У цитованій студії цілком 
слушно стверджується, що під терміном 
«здоров’я» В.Сухомлинський мав на увазі не 
тільки здоров’я фізичне, але і здоров’я психічне, 
моральне (духовне), інтелектуальне, причому 
все це розумілося педагогом як нерозривне, 
взаємозалежне і взаємодоповнююче ціле. 

Цікаві спостереження й висновки 
О.Сухомлинської і в тому, що вона знаходить у 
спадщині В.Сухомлинського більш чи менш 
очевидні паростки тих тенденцій розуміння 
здоров’я в сучасному педагогічному дискурсі, 
які іменуються термінами «екологія дитинства», 
«валеологія», «духовне здоров’я», «культура 
здоров’я», «лікарська педагогіка» та ін. 
Дослідниця називає принаймні 5 проблемних 
позицій зі сфери здоров’я, котрі означилися в 
педагогіці В.Сухомлинського і котрі нині слід 
розгортати в теорії і практиці – 
етнопедагогічний аспект, нерозривне поєднання 
фізичного й духовного, єдність природи і 
людини, «лікарська педагогіка», профілактика 
«шкільних» хвороб… [див.: 6, с.5-7]. 

Тенденція на розширення розуміння 
категорії здоров’я чітко простежується в низці 
новітніх за часом публікацій, зокрема у статтях 
М.Антонця [див.: 7], Л.Бондар [див.: 8], 
М.Карпенко [див.: 9], С.Нікітчиної [див.: 10], 
О.Савченко [див.: 11] та ін. Названі студії теж 
мають ознаки методологічності й 
концептуальності саме в сенсі аналізованої нами 
проблематики. Автори кожної з наукових праць, 
беручи об’єктом осмислення педагогічну 
спадщину В.Сухомлинського в частині реалізації 
в ній оздоровчих ідей, акцентують увагу на 
окремих аспектах аналізованої проблематики і 
таким чином розгортають досвід великого 
педагога, інтегрують його у відповідний 
сучасний педагогічний дискурс. Деякі акценти 
означені вже в назвах публікацій. Семантично і 
структурно зближує названі публікації й те, що в 
них висловлюються і теоретичні судження, і 
пропонуються певні практичні шляхи чи поради. 
Зрозуміло, що Олександра Савченко актуалізує 
ті позиції й погляди В.Сухомлинського, які 
стосуються здоров’я дошкільнят і молодших 
школярів, зокрема створення такої атмосфери 

буття, «щоб у кожний період свого розвитку 
дитина досягла, образно кажучи, своєї стелі… 
[11, с.2]». Особлива увага звертається на 
емоційний лад школяра, який є «основою основ» 
психічного, індивідуального, фізичного 
здоров’я, на проблему оцінювання знань і рівня 
взаємин «учитель-учень», на правильну оцінку 
природних даних дитини тощо. У студії 
Людмили Бондар наголошується на 
диференціюванні дій педагогів у 
здоров’язберігаючих технологіях (диференціації 
за віком, за статтю, за індивідуальними 
підходами, у т.ч. з урахуванням особливостей 
організму кожної дитини, диференціація 
навчального навантаження). Щодо останнього, 
то в розвідці Л.Бондар наводяться правила, 
запропоновані В.Сухомлинським [див.: 8, с. 35-
36]. Інша ключова теза цієї дослідниці – 
необхідність системного, гармонійного підходу 
до здоров’я вихованців. Авторка слушно 
зазначає, що В.Сухомлинський «стверджував, 
що фізична культура дітей уже не може 
обмежуватися культурою тіла і здоров’я, вона 
стосується таких складових сфер людської 
особистості, як моральна гідність, благородність 
почуттів і відносин, оцінка навколишнього світу 
[8, с.35]». 

Актуалізація принципу системності й 
гармонійності помітна і в розвідці М.Карпенко, 
де стверджується, що «в педагогічному досвіді 
В.О.Сухомлинського нерозривно поєдналися дві 
споріднені ідеї: по-перше, формування здоров’я, 
а по-друге, – виховання культури здоров’я дітей 
та шкільної молоді. Ці ідеї співвідносяться як 
мета і засіб її досягнення в навчально-виховному 
процесі школи. За логікою В.Сухомлинського, – 
стверджується у статті, – перш ніж навчати та 
виховувати учнів, треба зміцнити, загартувати їх 
здоров’я, перетворити його в загальну базу для 
реалізації суто педагогічних завдань [9, с.151]». 
Щодо зацитованого зауважимо: оте «перш ніж», 
здається дещо руйнує принцип системності й 
гармонійності, бо ж вибудовує певну 
почерговість дій. Хотілося б, аби така «логіка 
В.Сухомлинського» була підтверджена 
посиланнями на його конкретні слова… Хоча за 
проблему культури здоров’я мовиться цілком 
слушно, та й подані в статті тлумачення понять, 
визначення різних завдань і принципів роботи 
зацікавлюють. 

Послуговуючись досвідом 
В.Сухомлинського, цілий ряд важливих суджень 
щодо проблем охорони здоров’я школярів і 
щодо здоров’язберігаючих технологій 
висловлюють Михайло Антонець і Світлана 
Нікітчина. Зокрема йдеться про 
здоров’язберігаючий потенціал у питанні 
організації навчального процесу, врахування в 
ньому природних обставин, пір року, днів тижня 
і годин доби. Інші площини цієї ж проблеми – 
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взаємодія школи й родини, зміна видів 
діяльності у школі та протягом дня, створення 
позитивного психологічного клімату на занятті. 
М.Антонець влучно цитує В.Сухомлинського: 
«Мудрий педагог є добрим генієм дитячого 
здоров’я [7, с.13]». 

Аналіз численних публікацій досліджуваної 
нами теми переконливо свідчить, що педагогічна 
спадщина В.Сухомлинського, зокрема в частині 
збереження здоров’я дітей, не тільки динамічно 
актуалізується сучасною педагогічною наукою, 
але і служить поштовхом чи джерелом для 
розширення й поглиблення ідей великого 
педагога, їх гнучкої адаптації до викликів часу в 
суспільстві й освіті. З’являється навіть нова чи 
оновлена термінологія аналізованої тут 
проблематики, така, якої не вживав 
В.Сухомлинський. Мовиться, скажімо, про 
«здоров’яформуючі», «здоров’язберігальні» 
(«здоров’язбережні», «здоров’язбережуваль-
ні»…) технології як поняття, котрі вбирають у 
себе широкий семантичний спектр тлумачення 
категорії «здоров’я». «Формування, збереження і 
зміцнення здоров’я в умовах сьогодення набуває 
особливо актуального значення, – зазначає одна 
з дослідниць. – … Свідома оцінка власної 
успішності, компетентний вибір і визначення 
особистістю, що розвивається, цілей 
життєдіяльності є підґрунтям ефективного 
впровадження здоров’яформуючих і 
здоров’язберігальних технологій. Формування 
здоров’я постає як стратегія гармонізації 
фізичного та психічного розвитку особистості 
для забезпечення самореалізації та ефективної 
адаптації до оточуючого середовища шляхом 
набуття необхідних знань про здоров’я та 
закріплення навичок здорового способу життя 
[12, с.220]». У багатьох цікавих нам публікаціях 
предметом розмови й аналітики є вже не тільки 
(чи й не стільки!) аналіз відповідної проблеми у 
спадщині В.Сухомлинського, не тільки спроба 
новітнього розуміння і тлумачення, а вже 
конкретна практика впровадження відповідних 
(здоров’яформуючих, здоров’язберігаючих) ідей 
у конкретну освітньо-виховну роботу. Це, 
безсумнівно, ще одна важлива тенденція 
сучасних рецепцій творчого доробку видатного 
педагога. Крім цитованої вище статті Надії 
Коцур можна додати і студії Алли Марченко 
[див.: 13], Людмили Дубинки й Антоніни 
Хмарної [див.: 14], Світлани Омельченко та 
Любові Каліберди [див.: 15], Олексія Чернишова 
[див.: 16] та ін. [див., напр., 17]. У кожній зі 
згаданих публікацій ключова увага авторів 
зосереджена на досвіді реалізації вказаних 
«технологій здоров’я» в практиці освітніх 
закладів конкретних регіонів [16] або шкіл [12, 
13, 15], чи, скажімо, на створенні певних 
новаційних проектів за аналогією до «школи 

радості» В.Сухомлинського [15] тощо. Ці 
науково-методичні студії насичені інформацією 
практичного спрямування – схемами, 
діаграмами, назвами ідей, фотоілюстраціями, 
вони можуть слугувати за орієнтир для творчого 
впровадження, дальшого осмислення чи 
переосмислення. 

Отже, педагогічні дослідження останніх 
десятиліть, проведені вченими за спадщиною 
В.Сухомлинського в тій частині, яка стосується 
сфери здоров’я дітей, перш за все переконливо 
засвідчують великий і неперебутній потенціал 
доробку видатного педагога. По-друге, вказані 
публікації виявляють видимий творчий підхід 
сучасних науковців до спадку 
В.Сухомлинського, до широких можливостей і 
потреб інтегрування гуманістичних ідей 
педагога в новітній освітньо-виховний простір. 
По-третє, сучасні педагоги, послуговуючись 
ідеями В.Сухомлинського, значно розширюють 
семантику категорії «здоров’я», не обмежуючись 
лише, сказати б, «лікарським» його розумінням 
(«дитина без хвороб»). По-четверте, фактично 
ревізується усталена з часів радянської 
педагогіки схема складових виховання, в якій 
виховання фізичне ставилося на останнє місце. 
По-п’яте, ціла низка публікацій презентує 
практичну реалізацію здоров’язбережувальної 
педагогіки В.Сухомлинського на різних рівнях 
сучасного педагогічного буття в Україні. Усе це 
засвідчує непроминальне значення спадщини 
видатного педагога. 
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ОБЕРІГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН (VІ–ХІІІ СТ.) 

Ольга РАДУЛ (Кіровоград) 
Вивченням народного виховання давніх 

періодів вітчизняної історії займалося не так 
багато дослідників. Труднощі у їх дослідженні 
полягають, насамперед, у невеликій кількості 
писемних джерел, у яких лише побічно йдеться 
про різні сфери життєдіяльності простого 
народу. З-поміж вітчизняних істориків 
педагогіки, об’єктом дослідження яких, зокрема, 
були і давні періоди виховання дітей, можна 
виокремити тільки двох: С. Бабишина («Школа 
та освіта Давньої Русі», 1973; «Антология 
педагогической мысли Древней Руси и Русского 
государства ХІV–ХVІІ вв.», 1985) та Є. Сявавко 
(«Українська педагогіка в її історичному 
розвитку» (1974), «Українська 
етнопедагогіка» (2002)). Починаючи з 90-х рр. 
ХХ ст. в окремих підручниках з історії 
педагогіки (зазначимо, насамперед, підручник 
О. О. Любара, М. Г. Стельмаховича, 
Д. Т. Федоренко (1999)), виокремлюються 
невеликі розділи з історії виховання на території 
сучасної України в додержавний час 
(виникнення Русі). Єдиним дисертаційним 
дослідженням, безпосередньо присвяченим 
вихованню дітей у давній період вітчизняної 
історії, є «Формування картини світу у дітей 
східних слов’ян» (2002) Т. В. Дяченко.  

Реконструювати процес виховання дітей VІ–
ХІІІ ст. можливо на основі синтезу різних наук – 
історії, археології, етнографії, фольклористики. 
Використовуючи дослідження цих наук, у даній 
статті зупинимося на оберігальній спрямованості 
народної педагогіки східних слов’ян. 

Особливістю народної педагогіки східних 
слов’ян VІ–ХІІІ ст. була її оберігальна 
спрямованість, пов’язана з язичницькими 
віруваннями у добрі і злі сили. Дуалістичний 
анімізм, поділ духів на добрих і злих, берегинь і 
упирів, властивий раннім формам релігії. Східні 
слов’яни VІ–ХІІІ ст. пройшли вже цю стадію 
розвитку, молилися іншим богам, однак 
виникнення нових культів не означало 
відмирання попередніх, відбувалося 
нашарування нового на старе. Одухотворюючи й 
уособлюючи ці сили в богах чи демонах, люди 
давніх часів прагнули привернути увагу і знайти 
підтримку у перших і відсторонити останніх за 
допомогою заклинань, замовлянь, дій, 
застосування приємних богам і неприємних 
демонам зілля і предметів. 

Особливого захисту потребували діти. 
Потреба в оберігальній педагогіці 
зумовлювалася високим рівнем дитячої 
смертності у ті часи, що засвідчує вивчення 
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антропологічних матеріалів. До 15-річного віку 
не доживало 40 % хлопчиків і 60 % дівчаток 
[11]. Зрозуміло, що рідні використовували різні 
засоби, які за тогочасними уявленнями могли 
захистити життя дітей. Це могли бути й особисті 
речі-талісмани (апотропеї), речі з охоронною 
символікою, дії та слова (замовляння) 
охоронного призначення. 

Життя і виховання у давні часи мало 
синкретичний характер, різні сфери життя тісно 
перепліталися між собою, їх зв’язувальною 
ланкою було, насамперед, язичництво. Згідно з 
віруваннями давніх слов’ян, оберігальна 
педагогіка передбачала, передусім, надання 
дітям особистих оберегів. Для захисту від якого-
небудь конкретного зла достатньо було 
відтворити і тримати при собі модель «доброго» 
духа. Численні амулети-апотропеї безпосередньо 
через себе, свою зображальність і виконували 
свою охоронну функцію [4, с. 82]. Дорослі із 
народженням дитини, піклуючись про її життя і 
здоров’я, виготовлялися спеціальні обереги, 
найпоширенішими з яких були привіски-
амулети. 

Привіски-амулети носили діти східних 
слов’ян на всій території розселення у 
язичницький період та епоху двовір’я. 
Різноманітні обереги мали знаки сонця, місяця, 
вогню, води, рослин, тварин, квітів, «дерева 
життя». До оберегів належали ікла або щелепи 
тварин, різноманітні зооморфні привіски, 
сокирки, мініатюрні ложечки, ключі, бубенці, 
гребінці, лунниці, колти та змійовики. Розкопки 
давньослов’янських поховань доводять, що 
більшість оберегів належала жінкам і дівчаткам. 

Археологічні дослідження дитячих 
поховань засвідчують, що, зазвичай, амулети-
обереги підвішувалися на ланцюжках, що 
носилися на грудях, переважно з лівого боку. 
Вони могли кріпитися до пояса, їх розміщували 
серед нагрудних чи шийних прикрас, у намисті, 
дівчаткам прикріплювали й до скроневого вінця, 
вплітали у волосся. Інколи привіски 
підвішувалися за допомогою шкіряних ремінців.  

Діти носили обереги окремими підвісками 
та в наборах. Набори амулетів трапляються не 
так часто. Підтвердженням того, що і діти мали 
низку оберегів є, зокрема, розкопки курганів ІХ–
ХІІ ст. на р. Кеза Тверської області, серед яких 
виявлено і дитяче поховання. В ньому до 
бронзового ланцюжка кріпилися бронзова 
ложечка, хрестик і бубенці [1]. Ложка, яка є 
найбільш частою знахідкою у комплексах 
амулетів, символізувала благополуччя, хрестик у 
цьому разі, ймовірно, був знаком сонця чи 
вогню, чи простору (чотири сторони світу), 
бубенці слугували охороною від злих сил: під 
час найменшого руху вони починали ледве 
дзвеніти, що мало якесь магічне значення. Таким 

набором батьки убезпечували дитину від дії злих 
сил і водночас сприяли дії добрих. 

Оберігальна символіка наносилася батьками 
і на дитячі речі, зокрема, на дитячі іграшки. Це 
підтверджує знахідка з посаду Білгорода 
Київського (Х–ХІІІ ст.). Археологами було 
виявлено дитячу іграшку – мініатюрний 
світильничок на високій ніжці, який імітував 
великий. На його верхньому блюдечку був 
накреслений знак вогню [15].  

Традиційною педагогікою східних слов’ян 
оберегами дітей вважалися й писанки, які 
знаходять у дитячих похованнях. Писанки були 
важливим предметом язичницького культу з 
давніх часів, мали зв'язок із поклонінням 
родючості. Виготовлення писанки пов’язано з 
дохристиянським звичаєм зустрічі весни. Яйце 
символізувало весняне відродження сонця і всієї 
природи, було синонімом джерела життя і 
Всесвіту, тому й на писанках відтворювалися 
архаїчні уявлення про Всесвіт [16, с. 321–322]. 
Сама писанка і зображення на ній, за 
уявленнями слов’ян, оберігали дитину у цьому 
житті і, покладені у могилу, після її смерті. 

Живучість давніх уявлень у народі була 
настільки сильною, що охоронні знаки на дитячі 
речі наносилися дорослими і протягом 
наступних століть. Це підтверджує зображення 
дитячої колиски, яке вміщено у книзі 
А. Чекалова «Народная деревянная скульптура 
русского Севера» (М., 1974, рис. 44). На ній 
зображено сонячні знаки й схематична людська 
фігура з піднятими до неба руками. Сонце 
показано з трьох позицій, але досить незвичних. 
Середня позиція, яка завжди на різних 
предметах розміщувалася вище крайніх і завжди 
знаходилася нібито в зеніті, тут, навпаки, 
опущена – сонце знаходиться нижче лінії 
горизонту, яка позначена двома сонцями: одним, 
що сходить, і другим, яке заходить. Тобто 
орнаментальні обереги колиски розраховані на 
нічний час, коли в хаті сплять і нікому наглядати 
за дитиною. Тому тут і підкреслено існування 
сонця у світовій системі навіть уночі, коли воно 
не світить людям, його не видно у підземній 
течії від заходу до сходу, але яке оберігає 
дитину. Якщо у ХІХ ст. наносилися оберігальні 
знаки на дитячу колиску (хоча в цей час, 
можливо, за традицією), то зрозуміло, що в давні 
часи це було загальновживаним явищем. 

Язичницькі уявлення були настільки 
сильними у східнослов’янському середовищі, 
що ще у ХІХ ст. у колиску, щоб дитина спала 
спокійно, клали різні речі – обереги: гребінець, 
веретено, хліб (як знак життя і добробуту), ніж 
(як охорона від злих сил) [9, с. 328; 6, с. 70]. Як 
наголошував історик ХІХ ст. М. Сумцов, у старі 
часи навіть у дворянських родинах 
дотримувалися давніх звичаїв та клали в колиску 
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хлопчика маленький лук і стрілу, а в колиску 
дівчинки – пряслице [18, с. 406]. Подібні дії були 
властиві багатьом народам світу. 

Народна педагогіка передбачала оздоблення 
охоронною символікою одягу дітей. 
Спеціальною вишивкою мати гаптувала комір, 
рукава, спід дитячого одягу. У такій вишивці 
панувала ідея землі: невеликі рослини, пташки, 
що ходять по землі, квіти, інколи ідеограма 
засіяного поля, ромби з гачками, криволінійні 
свастики. Звичайно, орнаментика подолу відома 
тільки за етнографічними матеріалами. Однак 
деякі археологічні знахідки підтверджують 
існування рослинного орнаменту на одязі дітей 
східних слов’ян VІ–ХІІІ ст. Це переважно 
комірці сорочок, які розшивалися золотими 
нитками [17, с. 517]. Отже, вибір батьками 
мотивів для вишивки зумовлювався не тільки 
декоративністю, обиралися й такі, що 
виконували функцію апотропеїв. З часом усі 
вони поступово втратили первісне значення 
оберегів та перетворилися на орнаментальні 
мотиви, однак ромби з гачками залишилися 
одним і з основних елементів селянського 
геометричного орнаменту ХІХ–ХХ ст. на 
великій території розселення східних слов’ян. 

В одязі дітей, вишивці давніх слов’ян 
використовувався червоний колір, який у 
багатьох народів у давнину символізував 
життєдайні сили природи, йому приписувалася 
магічна властивість сприяти життєвим силам 
людини [12, с. 238]. 

На дитячий одяг батьки нашивали бляшки, 
на багатьох із них нанесений рослинний 
орнамент, зображення птахів, тварин тощо, що 
мало не тільки естетичне, а й охоронне 
призначення. 

Оберегом у давніх слов’ян був і пояс, яким 
обов’язково підв’язувалася дитяча сорочка. 
Сакральне значення пояса, ймовірно, має тісний 
зв'язок із вірою в магічну силу кола, що замикає 
простір. Тому, вірогідно, на початковій стадії 
пояс сам по собі був магічним оберегом, який 
сприяв щастю й удачі того, хто його носив. 
Давні вірування були настільки міцними, що 
навіть у ХІХ ст. пояс визнавався оберегом, з 
яким пов’язано підперізування дитини під час 
хрещення [12, с. 230]. Так дитина отримувала 
талісман, з яким проходило все її життя. 

Чоловічі пояси, зокрема й пояси хлопчиків-
підлітків та юнаків, виготовлені зі шкіри, часто 
прикрашалися пряжками, накладками, 
ремінними роздільниками, кільцями. До поясних 
кілець, переважно жінки й дівчатка 
прикріплювали різноманітні привіски-обереги.  

Охоронне значення мали і прикраси, які 
носили діти, особливо дівчатка. Браслети, 
персні, маючи форму кола, безпосередньо були 
апотропеями, до того ж на деякі вироби 
наносилася оберігальна символіка. 

Язичницькими охоронними символами були 
насичені різноманітні побутові предмети, що 
оточували дитину, найбільше посуд. Глиняний 
посуд прикрашався орнаментом із 
горизонтальних смуг, хвиль і зигзагів. 
Хвильовий орнамент символізував воду. 
Численні вироби із солярними знаками 
знаходять археологи на всій території 
розселення східних слов’ян. 

Охоронні знаки наносилися на предмети 
праці, пов’язані з виготовленням одягу 
(обробітком льону, прядінням і ткацтвом), – на 
прялки, гребні, вальки тіпалки, якими 
користувалися дівчатка підліткового віку та 
жінки. Одяг людини за анімістичними 
віруваннями повинен був виготовлятися з усіма 
замовляннями, тому солярні знаки, хід сонця і 
навіть картина світу наносилися на предмети 
праці, за допомогою яких виготовлявся одяг 
[16]. 

Давні слов’яни у власному житлі зберігали і 
спеціальні речі, які, на їх думку, мали захисні 
властивості й охороняли житло та їх мешканців, 
зокрема, й дітей. До них відносяться кам’яні 
знаряддя праці й зброї, а також белемніти – 
«громові стріли».  

Оберігальне значення мали й деякі обряди, 
пов’язані з народженням та життям дітей, 
частина яких збереглася і в ХІХ ст. Багато 
охоронних дій відбувалося на початку життя 
дитини, оскільки смертність малих дітей була 
високою. Такими охоронними обрядами були 
обрізання пуповини на металевих чи кам’яних 
знаряддях праці, які, як уважалося у різних 
народів світу, мали цілющі властивості; ховання 
дитячого місця у сакральних місцях хати (біля 
входу або під піччю) [6; 14; 19 та ін.]; обряди 
залучення дитини до родини, домашньої оселі, 
першого укладання дитини в колиску, першого 
купання тощо. 

Страх батьків перед шкідливою силою для 
новонародженого спричиняв інші 
найрізноманітніші форми протидії цій силі. 
Активним народно-педагогічним оберігальним 
засобом стали певні імітації й інсценування, 
ритуальні ігри і танці, які мали яскраво 
виражений сакральний смисл. 

Священний характер мав танок смерті і 
ритуальні танці навколо дитини. Танцюючи біля 
колиски помираючої дитини, мати неначебто 
контактувала зі смертю, відганяла і вбивала її. 

Не менш дієвим оберігальним засобом був 
обряд імітації поховання дитини. Обряд був 
розрахований на обман злих сил, що роблять 
дитині боляче. Як зауважує російська 
дослідниця В. Єрьоміна, обряд імітації 
поховання – явище, властиве не тільки 
слов’янському світу, він був одним із багатьох у 
загальній системі оберегів дитини [8, с. 70], 
залишки якого збереглися у ХІХ ст. Так, у 
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білорусів у момент нападу «родимца» в хаті 
ставало урочисто тихо. Мати накривала дитину 
білим покривалом і, тримаючи над нею 
«громову» свічку, обкурювала ладаном чи 
смолою. Тобто атмосфера в хаті була такою, що 
стороння людина могла подумати, що в хаті хто-
небудь щойно помер. Уважалося, що саме так 
подумає і смерть, послана за дитиною, і тому не 
торкнеться її [8, с. 70–71]. 

Якщо дитина була слабкою і її життю 
загрожувала небезпека, то у багатьох народів, 
зокрема, і східних слов’ян, виконувався обряд її 
«перенародження». Зокрема, у Росії ще у ХІХ ст. 
мати ставала на те місце, де відбувалися пологи, 
брала дитину і за допомогою повивальної бабки 
до трьох разів протягувала її через комір своєї 
сорочки зверху донизу [8]. 

Традиційна педагогіка східнослов’янських 
народів знала ще одну форму оберігального 
ритуалу. Замість удаваного поховання у разі 
загрози життю немовляти, його начебто 
продавали. Наприклад, в Україні у ХІХ ст. хвору 
дитину вдавано «продавали» за кілька копійок 
якому-небудь перехожому, жебраку, 
мандрівнику або комусь із родичів. Такий 
обрядовий продаж відбувався, якщо в сім’ї діти 
до цього помирали. Часто «покупцем» дитини 
була родичка чи сусідка, у якої всі діти були 
живі. Викуповуючи свою дитину, батьки 
начебто переконували злих духів у тому, що це 
чужа дитина, «куплена», а значить шкодити їй і 
вбивати її немає потреби. Подібними є 
традиційні форми повернення дитини через 
вікно, трубу тощо, щоб смерть не загрожувала 
їй. 

Залишки ритуального продажу дитини у 
східних слов’ян відбилися і в дитячій грі 
«Кумки», що була популярною у російських 
дівчаток у першій половині ХІХ ст., яку описує 
один із перших збирачів народної старовини 
О. Терещенко у книзі «Быт русского народа» 
(1847 р.). 

Дослідник народних вірувань, історик 
ХІХ ст. М. Біляшівський наводить таке повір’я, 
що побутувало у селян Південної та Західної 
Русі: сім’я, у якій діти помирали в ранньому віці 
застосовували особливий прийом для 
запобігання таких випадків і надалі. Ховаючи 
померлу дитину, на її груди клали замкнений 
замок і викидали ключ від нього, начебто 
замикаючи так смерть у могилі останньої 
дитини. Давність цього звичаю засвідчили 
проведені у 1891р. розкопки слов’янського 
кургану, датованого орієнтовно VІІІ–Х ст. У 
ньому було знайдено скелет дитини більше семи 
років, на грудях якої лежав залізний замкнений 
замок архаїчної форми і без ключа [2, с. 109]. 

Із запобіганням дитячої смертності 
пов’язані й вірування, які наводить О. Малинка. 

Дитяче місце після народження дитини 
закопували у землю. Якщо новонароджене дитя 
помирало, то дитяче місце відкопували і 
розкидували його по городу, щоб і діти росли, як 
росте трава в городі. У разі, якщо і цей спосіб не 
допомагав і наступні діти помирали, то разом із 
дитячим місцем закопували живими півня і 
курку або ж двох ляльок із ганчір’я, що 
символізували чоловіка і жінку, які були 
своєрідною жертвою для умилостивлення 
якогось божества [14, с. 263]. 

Під впливом язичницьких вірувань східні 
слов’яни застосовували різноманітні способи, на 
їх думку, дієвої боротьби із дитячими 
хворобами, залишки яких існували ще у ХІХ ст. 
Так, поширеними були різноманітні види 
магічного передавання хвороб. Хвороба 
передавалася землі, деревам, тваринам, людям і 
різним предметам. Щоб перенести хворобу на 
дерево, писав відомий етнограф Д. Зеленін, 
зазвичай, обирали молоде сильне дерево, яке 
росло у лісі. В середині стовбура такого дерева 
робили повздовж розріз і через цю щілину, 
розширивши її, протягували хвору дитину: для 
хлопчика обирали дуб, а для дівчинки – березу 
або осику [9, с. 286]. Нагадаймо, що давні 
слов’яни особливо вшановували саме ці дерева. 
Білоруси використовували дупла ще живих 
дерев, які вже прогнили або підгоріли. 

У Пермській губернії хвору грижею дитину 
батько і мати несли в ліс до двох дубків, що 
росли поряд, і тричі передавали дитя один 
одному між деревами [3, с. 110]. Дослідник 
слов’янських звичаїв, історик першої половини 
ХІХ ст. М. Максимович повідомляє, що українці 
в останній четвер травня у хворої дитини зрізали 
трохи нігтів і волосся та забивали у сирий дуб 
[13, с. 6]. Зазначимо, що четвер у слов’ян-
язичників називався Перуновим днем, а дуб – 
деревом Перуна, тобто у такий спосіб дитиною 
опікувався начебто всемогутній бог. Подібних 
прикладів безліч. 

Слов’яни виникнення деяких хвороб 
приписували воді й землі. Водночас, 
використовували й цілющі властивості води. 
Зокрема, М. Максимович зауважив, що 
знахарки, почувши перший грім навесні, 
набирали води з криниці й обмивали нею дітей 
від пристріту; у відварі святої верби купали 
хворе дитя при світлі повного місяця із певними 
примовляннями [13, с. 28, 31]. 

Деякі дії, спрямовані на зцілення дитини, 
пов’язувалися з очисною силою вогню. У 
народній медицині існує так зване перепікання, 
тобто повторне «випікання» дитини на хлібній 
лопаті [9, с. 316]. У білорусів хвору дитину або 
здорову розгойдували перед розпаленою піччю 
[3, с. 164]. Інколи матері спалювали дитячі 
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сорочки, зняті з хворих дітей, у купальському 
вогнищі.     

Народна педагогіка східних слов’ян дієвим 
оберегом дитини вважала слово (ім’я), пісню, 
заклинання (замовляння). Наші пращури 
язичники, як і їх охрещені нащадки, вірили, що 
словом можна зцілити людину і наслати на неї 
хворобу, позбавити від небезпеки або 
занапастити. Слово могло надати воді, зіллю, 
різним речам цілющу або згубну силу. 

Одним із поширених оберегів у різних 
народів світу, зокрема й слов’ян, був звичай 
приховувати ім’я, що давалося під час 
народження. Його застосовували у разі, якщо в 
сім’ї часто помирали діти. Коли дитина 
народжувалася слабкою, різні імена 
викрикувалися в пічну трубу, а називали тим 
ім’ям, при вигукуванні якого дитина переставала 
плакати. За народними віруваннями, вдале та 
щасливе ім’я здатне запобігти хворобам, тому, 
якщо дитина часто хворіла, вважалося, що це 
відбувається через погане ім’я і його треба 
змінити. Існувала особлива форма звичаю зміни 
імені під назвою «викидання імені на сміття» [8, 
с. 71–72]: батьки дитини вимітали з хати сміття і 
разом з ним виносили на двір дитину та 
залишали її там; раніше попереджені кум і кума 
заносили її назад, однак уже з новим ім’ям. 
Тобто, дитина «викидалася» разом із сміттям, а 
їй на заміну приносили нову здорову дитину. 

У росіян вважалося, що неприємне на слух 
ім’я має велику перевагу: воно може відлякати 
або обманути сили духів, вороже налаштованих 
до дитини. Тому негарні і принизливі імена 
давалися у сім’ях, у яких часто помирали діти. 

Сакральними оберігальними явищами були 
і заклинальні пісні та пісні з накликанням смерті 
дитині, зокрема. Водночас із колисковими 
піснями (заклинаннями-молитвами) існували і 
пісні-заклинання із закликанням смерті, які мало 
чим відрізнялися від колискових, оскільки мали 
ту ж охоронну мету. Пісня-замовляння повинна 
була сприяти збереженню здоров’я дитини за 
будь-яку ціну, або прямим заклинанням від бід 
та лиха, або ж запобіганням нещастя через 
удаваний, «обманний» заклик смерті. Приклади 
таких колискових, що побутували у росіян ще у 
ХІХ ст., наводить П. Шейн [5, с. 23].   

Із наданням слову матеріального значення 
заснована віра давніх людей у замовляння. 
Замовляння були язичницькими заклинаннями-
молитвами майже на всі випадки життя, зокрема, 
й оберегом від хвороб, зурочення дитини тощо.  

До ХХ ст. уціліла низка східнослов’янських 
замовлянь, пов’язаних із життям і здоров’ям 
дітей, що мають давнє коріння. Зокрема, у 
Харківській губернії вважали, що дитину, яка 
страждала на безсоння, треба було три дні 
поспіль увечері, коли зайде сонце, а потім 
зранку до сходу сонця віднести до курей на 

сідало, потримати її над сплячими курми і три 
рази промовити: «Як піду я в ліс, а в лісі зміївна, 
а в неї син Максим, а в мене син (ім’я); ми-ж 
покумимся, ми-ж посестримось. Зміївно, 
зміївно! Візьми у мого сина (ім’я) мишниці, і 
раннії і пізнії, і нічні і полуночні, і зоряні, і 
вечірні!» [10, с. 737–738]. Як, бачимо, у цьому 
примовлянні відчутний давній культ змії, а 
також, згідно з язичницькими віруваннями 
східних слов’ян, кури стають жертвами-
замінниками, які повинні були перейняти на себе 
дитячі страждання. 

Здавна хвороби у різних народів мали 
форму демонічної істоти. Такими ж мислилися й 
збудники дитячих хвороб Забобонне уявлення 
народу наділяло людськими рисами «плаксу», 
«криксу», «родимчик», тому виникли такі назви 
хвороб, як Ревун, Вопун, Щекотун, 
Полуношниця, Крикливець тощо. У багатьох 
примовках «крикливиці», «неспячки», 
полуношниці» повинні перейняти на себе різні 
сили та явища природи, яким поклонялися східні 
слов’яни. Зокрема, у росіян ХІХ ст. примовляли 
так: «Зоря-зоряница, Красная девица, Возьми от 
младенца (имя) крик, А ему дай некрик» [3, 
c. 144]; в українців ХІХ ст.: «Дубе, дубе! Ти 
чорний: у тебе, дубе, білая береза, у тебе 
дубочки синочки, а у березочки дочки. Тобі, дуб 
і березо, шуміть та густи, а рожденному, 
хрещеному рабу Божому Івану спать та рости» 
[7, с. 141] та ін. 

Отже, вірування давніх слов’ян у добрі і злі 
сили відбилися у поглядах на виховання дітей, 
зумовивши виникнення оберігальної народної 
педагогіки. Прагнучи захистити життя і здоров’я 
дітей, батьки виготовляли дітям особисті 
обереги-амулети, оздоблювали охоронною 
символікою дитячі іграшки, одяг, дитячі речі, 
побутові предмети. Захистом дітей були й 
різноманітні обрядові й необрядові дії, які, 
насамперед, супроводжували народження 
дитини та перші дні і місяці її життя, імітації та 
інсценування смерті і продажу, шляхи боротьби 
з дитячими хворобами. Давні слов’яни надавали 
слову матеріального значення, яке могло 
захистити, уберегти дитину від дії ворожих сил. 
Дієвими оберегами-словами вважалися ім’я, 
пісня (колискова), замовляння. 
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THE ESSENCE OF CORRECTIONAL PEDAGOGY 
AS A SCIENCE: FORMATION AND DEVELOPMENT 

Anatoliy RATSUL, Angela RATSUL (Kirovohrad) 
According to official statistics, more than 10 % 

of children born with developmental disabilities, 
and for the past decade this number tends to 
increase. In the world according to the UN data, 
there are approximately 450 million people with 
apparent mental and physical development, of 
which nearly 200 million children with disabilities. 
The border between norm and pathology of 
development and behavior very often is conditional. 

Question of psychophysiological 
characteristics of children with disabilities, 
regularities of their training and education, 
especially for the special education of children with 
special needs and features of their development, the 
ways of social adaptation and rehabilitation of this 
category of persons are investigated in the works of 
such scientists as V. Bondar, L. Vavina, L. 
Vygotskyy, V. Zasenko, V. Zolotoverh, A. 
Kolupaeva, G. Mersiyanova, T. Sak, V. Sinyev, M. 
Suprun, L. Fomicheva, O. Hohlina, O. Shevchenko, 
M. Sheremet, M. Yarmachenko and others. 

A key trend for the humanization of special 
education is to change the traditionally applied 

terminology and professional expressions and 
replacement of their euphemisms. In international 
practice there is no uniform approach to the 
designation of the realities associated with the 
activities of special institutions. For example, in 
different countries the science about the training and 
education of children with impaired mental and 
physical development have different names – 
«defectology», «rehabilitation pedagogy, pedagogy 
of the special school», «special education», 
«orthopedagogy», «correctional pedagogy». Given 
the important role of correction in the socialization 
of children with disabilities our textbook is called 
«Correctional pedagogy». 

Correctional pedagogics is a science which 
studies the essence, regulations, principles, methods, 
forms of organization of education for children with 
disabilities. 

Correctional pedagogy is closely connected 
with the special psychology – the science that 
studies the physiological features of children with 
disabilities. 
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In a society the view is formed that the terms 
«defective», «inadequate», «abnormal», «retarded», 
«debility» should be replaced by euphemism. So we 
will use the definitions as the synonymous: 

- «children with special needs» 
- «children with special educational needs», 
- «backward», 
- «children with special physical or mental 

development», 
«children with disabilities», 
- «children that require correction of physical 

and mental development» etc. 
The object of correctional pedagogy is the 

special education of children with special needs and 
features of their development as a social and cultural 
pedagogical phenomenon. 

The subject of correctional pedagogy is a 
theory and practice of correctional education, aimed 
at the study of peculiarities of development, training 
and education of children with special educational 
needs; identification of the most effective ways and 
means, which should facilitate the timely 
identification, prevention and correction of 
deficiencies compensation activities of damaged 
organs and systems of the human organism with the 
purpose of further social adaptation and integration 
of such persons into society, providing the most 
independent life. 

The objectives of correctional pedagogy at the 
present stage of development of education are: 

1. The study of the history of the formation and 
dynamics of correctional and educational activities 
aimed at the development of children with special 
needs. 

2. To identify the leading trends in the 
prevention and minimization of deviations in the 
development and behaviour of children, etiology 
(causal conditions) psycho-physiological 
development and socio-pedagogical conditions of 
life of the child. 

3. Development of the technology, a 
combination of methods, techniques and tools to 
correctional and pedagogical impact on the 
personality of a child with special educational 
needs. 

4. Analysis of General and special education 
for children with disabilities and behavior in 
conditions of mass education. 

5. Definition of goals, objectives and main 
activities of the special correctional-developing 
institutions. 

6. Clinical-physiological and psycho-
pedagogical study the objective laws of the 
development of children with various kinds of 
violations. 

7. Determination of the nature and essence of 
shortcomings in the development of children, 
analysis of the reasons and conditions of their 
occurrence. 

8. Creation of the necessary educational and 
methodical base for preparation of the teacher for 
correctional and pedagogical work with children 
with developmental disorders. 

9. Creation of necessary conditions for 
preservation and strengthening of physical and 
mental health of the child, development of his 
personality with the maximum use of its potential. 

10. Development of various training options at 
different stages of development with regard to: 

- the nature, structure, depth of the breach and 
its negative influence on the formation of cognitive 
activity; 

- level of mental development of the child in 
General and specific mental functions of a 
personality; 

- possibilities for social adaptation of the child, 
based on real possibilities of her personality. 

11. View and determination of the content of 
General education and special education for children 
with disabilities. 

12. Integrated and inclusive education of 
children with special needs. 

The specific task of the special educational 
institutions is the correction of the development of 
children – specially organized pedagogical process 
aimed at weakening, overcoming development 
disorders, prevention and promotion of the 
development of the child with special needs with the 
aim of closest approach to the norm. Correction is 
closely linked with the concept of development of 
the child in general, therefore, the system of special 
education views the concept of «correctional work». 

The problem of correction, as the given 
researches of V. Baudish, I. Groshenkova, 
G. Dulneva, I. Yeremenko, V. Karvaylisa, 
Y. Kovaleva, V. Lypy, V. Lubovsykogo, 
I. Morgulis, V. Sinoyva, V. Tarasun, 
V. Tuponogova, O. Hohlinoy are combined with the 
problem of the development of personality and is 
generally regarded as a problem of correction 
development or correctional-developing work in a 
special educational institution. Corrective training 
(and education) is the leading factor in the 
development of a child with disabilities. 

The search for optimal ways to implement the 
remedial work to improve existing forms and 
methods of training, development of new 
correctional technologies are actively taking place in 
correctional pedagogy of the XXI century. In recent 
years, the urgent attention to these issues is paid by 
teachers in mainstream schools, what is connected 
with the continuing integration of General and 
special education. 

The system of correctional work is based on 
the active use of retained opportunities of abnormal 
child, «poods of health and not spools disease» 
(L. Vygotsky). 

Early diagnosis and correction of deviations in 
development is one of priority directions of 
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correctional pedagogy (T. Ahutina, L. Wasserman, 
T. Vlasov, L. Vygotsky, I. Mamaychuk, 
L. Shypizyna, H. Bornstein, J.R. Kirby): the earlier 
the purposeful work with the child that has the 
features of psychophysical development, the better 
are the results of correction of deviations in 
development, and in some cases prevent the 
occurrence of secondary violations. The necessity of 
early impact on the development of the child due to 
the plasticity of the Central nervous system, which 
determines the great potential of the child and 
provides a positive impact of correctional 
assistance. 

A relevant compensation (lat. compensatio – 
substitution, trim) is a replacement or reconstruction 
of damaged/ immature body functions. This is a 
complex, multifaceted process of promotion of the 
organism due to congenital or acquired anomalies. 
In children with developmental disabilities in the 
process of compensation is the formation of new 
dynamical systems conditional connections, 
eliminate the violations or weakened functions, 
development of personality. There is sometimes a 
decompensation of a sharp decrease of efficiency, 
slow development of abnormal children due to 
negative influences and conditions, the destruction 
of compensatory mechanisms. 

Habilitation provides for the organization of a 
system of measures aimed at mastering the face of 
the knowledge and skills required for independent 
living in the social environment: understanding your 
options and limitations, social roles, understanding 
the rights and obligations, the ability to perform 
self-service. 

Social rehabilitation (lat. rehabilitas – recovery 
fitness, ability) in the medical-pedagogical sense 
provides for the inclusion of abnormal child in the 
social environment, introduction to the social life 
and labour at the level of psychophysical abilities. 
Rehabilitation is carried out with the help of medical 
tools, aimed at elimination or mitigation of defects 
of development, as well as special training, 
education and professional training. 

Integral (interdisciplinary) techniques and 
approaches that are popular in the world and 
domestic correction and rehabilitation practice are: 
the system of early rehabilitation of children with 
impaired health; technologies of socio-cultural, 
social and socio-surrounding rehabilitation; 
correctional, pedagogical and therapeutic 
technologies – music therapy, art therapy, play 
therapy, tale therapy, etc; rehabilitation technology 
by Maria Montessori; conductive pedagogy by 
Petyo; social Pediatrics and methodology of 
«Tandem»; rehabilitation pedagogic constructions in 
the plane of the concepts of rehabilitation pedagogy 
and therapeutic pedagogy; social rehabilitation 
persons with disabilities by means of physical 
culture and sports. 

The universal purpose of comprehensive 
rehabilitation process is multidimensional and 
appears to the system of objectives: (1) restoration 
and correction of health (physical, social, 
psychological); 2) socialization; 3) social 
integration; 4) social adaptation; 5) improving the 
quality of life; 6) creation of an independent style of 
life; 7) the formation of a mode of action for the 
type of «a fully functioning person.» They are 
associated with the educational influence on a 
person are mostly educational origin and 
implemented through educational methods and 
forms of influence (A. Shevtsov, 2010). 

Social adaptation (from lat. adapto – adapt) has 
the aim of bringing of individual and group behavior 
of the children in conformity with a system of social 
norms and values, the provision of adequate 
relations with society, the collective, conscious 
fulfillment of social norms and rules. 

The main principles of correctional pedagogy 
are: 

- the principle of developing teaching, which is 
based on the provision about the leading role of 
training in child development, and the formation of 
a «zone of nearest development»; 

- the principle of the unity of diagnostics and 
correction of deviations in development; 

- principle of accounting ratios of primary 
violations and secondary deviations in the 
development of the child; 

- genetic principle, which takes into account 
the General laws of development of education and 
training of children with disabilities; 

- the principle of correction and compensation, 
which requires a flexible accordance correctional 
and pedagogical technologies and individually-
differentiated nature of the violations of the child, 
their structure and degree of manifestation; 

- action principle defines the approach to the 
content and construction of training taking into 
account leading to each age stage of activity, in 
which the «Mature» psychological new formations, 
which determine the personal development of the 
child; 

- the principle of early intervention. 
Correctional pedagogy enjoyed as the general 

scientific and specific methods, techniques, which 
allow to investigate the subject of science. 
According to the goals and objectives of the study 
we can choose a particular set of (system) methods, 
which combine in research methods. 

The methods of science, as a rule, are based on 
the basic laws of the subject of research. 

The main task of the scientific methods in 
correctional pedagogy is to develop effective 
methods of research, prevention, and addressing 
violations of children. In scientific and educational 
research correctional pedagogy uses the well-known 
psychological and pedagogical methods. 
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The method of observation is important among 
them. It presupposes a study by a certain 
psychological-pedagogical phenomenon in the 
natural conditions. As one of the main empirical 
research methods of observation is based on the fact 
that any psychological and pedagogical phenomena 
are observed in external behaviour, actions, 
gestures, facial expression, posture, voice reactions 
of a person. Monitoring provides the opportunity to 
get valuable information about the child, 
particularly its conduct, communication etc. 
Scientific observation requires not only fixing the 
facts, but also a thorough analysis and explanation. 

The main terms of use of the method of 
monitoring is to identify its goals and objectives, 
selection of the object, subject and situation, as well 
as time monitoring methods, fixation, processing 
and analysis of results. 

Conversation lets you find out the peculiarities 
of formation of the person of pupils or the 
effectiveness of the implementation of the 
correctional-educational process. They use it 
according to the prepared scheme, preliminary 
having defined question. Depending on the nature of 
the research interview may be more standardized, 
when the pre-fix issues to be considered, or less 
standardized (free, search engine), when it is the 
first stage of research, provides a refinement of the 
plan and technologies. 

The basic characteristics of the method of the 
experiment is to create a researcher conditions with 
psychic phenomena, and monitoring its progress. 
During the experiment, the conditions are created 
for separation phenomena and learn from those who 
accompany them. This helps to detect hidden 
processes, mechanisms and phenomena, properties, 
establish regular communication between them. 

The experimental procedure provides for: 
1) definition of the subject of research and terms of 
its realization; 2) formulation of the hypothesis of 
the research; 3) the choice of parameters to commit 
the changes in the investigated phenomena; 4) to 
conduct experiments and data collection; 5) the 
choice of ways of processing the collected 
materials; 6) the interpretation of results. 

By location and features of the technical 
equipment the experiments are divided into 
laboratory and natural. 

Laboratory experiments are carried out in 
specially equipped premises (lab) using the 
equipment according to the instruction, which 
determines the action to be investigated, that knows 
that conduct research, but does not know its 
purpose. The feeling of tension and stiffness in the 
actions of the child negatively affect its behavior 
and activities that significantly reduces the 
reliability of the information received. 

The method of natural experiments in the 
conditions of educational process allows the study 
of the cognitive activity of the student, the features 

of its behavior, the formation of personality and 
interpersonal relations in the conditions close to 
natural. The disciple is not aware of the role of the 
study, what makes his behavior relaxed. 

To the degree of impact on the object research 
the natural experiment is classified to the 
ascertaining, forming and psychological-
pedagogical. 

The ascertaining experiment is used when you 
determine the real state of the phenomena that 
already exist. Its aim is to establish certain patterns 
in the existence of the phenomena, the presence of 
certain personality qualities and attributes definition 
of peculiarities of mental processes. 

Forming (educational) experiment is a specific 
method of correctional pedagogy, whose main 
purpose is the formation of pupils' knowledge, 
skills, techniques of mental activity, traits, abilities 
and other mental qualities. The researcher has to 
identify the objective composition activities, which 
want to form and develop methods of formation of 
its orienting, performing and controlled 
components. 

If the purpose of formation is the development 
of a learning process of the perceptual, mnemonic, 
intellectual and other qualities of a disciple, it is 
about the learning experiment. During the 
educational experiment the formation of some 
personality traits is taking place. 

During the organization of psychological and 
pedagogical experiment should take into account 
such requirements: the performed activities should 
be attractive for the investigated; experimental 
procedure should last long; in several age periods 
should not change the content of the stimulus 
material. 

An important source of information about 
children with disabilities is the analysis of creative 
activity – written works, drawings, hand-made 
articles, poems etc. This method gives the 
opportunity to obtain information about the level of 
development of children's intelligence, motivation 
and self-regulation, to reveal the hidden potential of 
mental activity, personal qualities, inclinations, 
current emotional state, to predict the trend of 
development. 

A valuable tool for the study of children with 
disabilities is questioning method of mass gathering 
of materials by means of questionnaires. This 
method provides a significant opportunity to obtain 
a broad information in a short time. The 
questionnaire consists of a fixed number of open, 
alternative or closed questions. Open-ended 
questions provide free answer to alternative fixed 
(«Yes», «no», «I know», «I don't know). Closed 
questions involve indirect response that require 
additional interpretation. In the process of 
questionnaire you can change the wording of the 
questions, because it makes it impossible to analyze. 
An important advantage of the survey is its 
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anonymity that provides sincerity of answers, 
eliminates the need to have to give answers. 

The interview process is built on the principle 
of «question-answer»; as a rule, questions in 
advance precisely programmed. This method allows 
you to explore a larger number of individuals, 
collect data array, covering a variety of issues, 
interests, preferences, etc. 

At all stages of its development the humanity 
could not be indifferent to the people who had 
impaired physical or mental qualities. After all, if 
the persons with disabilities have not paid adequate 
attention, was not paid to the extent or untimely, 
these people became difficult burden to the society, 
a source of negative social phenomena such as 
crime, homelessness. 

In every society there are different criteria of 
developmental disorders. In those days, when 
people possessed only primitive tools, inferior 
recognized the person with particularly pronounced 
disadvantages. In the conditions of a more highly 
developed society such people began to recognize 
those who could not master the specific educational 
and professional level. 

In ancient times, the civil law distinguished 
recognition of persons with disabilities as inferior, 
incapable, such needing guardianship. For example, 
legislation Greek Sparta dictated to identify children 
with disabilities and to separate them from the 
healthy ones. It was believed that in this way the 
state system was saved and the idea of physical 
aptitude of citizens was proclaimed. 

History of concern for children with impaired 
development in Ukraine is rather long. The Church 
and the monasteries were the first to take care of 
handicapped persons, referred to in the «Tale of 
bygone years». 

In times of Kyivan Rus Slavs favourably 
treated people with severe impairments in physical 
and mental development. A significant role in 
helping an «abnormal» children and adults played 
one of the largest in Kievan Rus, Kiev-Pechersk 
monastery, where in the X century, a shelter for 
children-orphans and children with disabilities 
(deaf, blind, underdeveloped) was opened. 

From the researches of V. Bondar, 
O. Dyachkova, H. Zamsykogo, V. Zolotoverha, 
M. Yarmachenka is known that in Kievan Rus in the 
X-XII centuries the institutions were created , which 
patronized retarded children, taught them the 
elements of ratification, painting, singing, and 
various crafts. In times of Kievan Rus collegiate 
organization of guardianship for people with 
impaired mental and physical development reached 
its high level of development for that time.  

In the XII-XVII centuries in Ukraine, a specific 
form of helping the sick and the disabled have 
become «the almshouse of a hospital». 

The first special educational institutions for 
children with disabilities in Ukraine began to create 
in the second half of the XIX century. Problems of 
ensuring the operation of the institution of trained 
staff were quite difficult to solve. Progressive 
scientists of that time, first of all, the outstanding 
Russian psychiatrist and psychologist I. Sikorsky 
(1842-1919), stressed the need for a combination of 
professional training of relevant specialists with 
fundamental medical, psychological and 
pedagogical knowledge. 

In 1834 Professor P. Butkovskyy, head of the 
Department of psychopathology of Kharkov 
University, prepared a first «Textbook of 
Psychiatry». 

In the first half of the XX century as a self-
teaching science about the peculiarities and 
regularities of education, upbringing and 
development of children with limited mental and 
physical capabilities defectology was formed. A 
great role in its formation was played by the 
pedagogical practice. It was used in the second half 
of the XIXth century under the influence of 
psychiatrists I. Merzhievskogo, I. Malyarevskogo, 
G. Troshina, V. Kashchenko and others. The names 
of the first special educational institutions have 
medical shade of – Medical-pedagogical institution 
by Dr. F. Plaza», «Medical and disciplinary 
institution by Dr. I. Malyarevskogo», «Medical and 
pedagogical Institute for mentally aborted, retarded 
and nervous by Dr. I. Sikorsky», «School-
sanatorium for defective children by 
V. Kashchenko» etc. 

At the end of 1904, Medical-pedagogical 
Institute for mentally underdeveloped, backward 
and nerve children was opened by the daughters of 
I. Sikorsky. The idea of opening such institutions 
was expressed by I. Sikorsky earlier in 1882 at the 
IV International Congress of hygienists in Geneva. 
The dream of the scientist was realized by his 
daughters Olga and Elena Sikorsky. 

Professor I. Sikorsky, head of the Department 
of psychiatry and nervous diseases of Kyiv 
University, in 1908 became the first Director of the 
open Phrebelivskiy women's pedagogical Institute. 
Opening of the higher educational institution that 
conducted teacher training, in particular for 
medical-psychological-pedagogical profile, and 
subsequently became part of the created in 1920, the 
Kyiv Institute of national education (FILM) can be 
considered to be the beginning of the organization 
of higher defectology (together with preschool and 
initial) education in Ukraine. 

In the Soviet Union differentiation and 
improvement of the system of special education, the 
transition to 8 types of special facilities were 
occurred (1950-1990). Among the significant 
research in various branches of defectology there 
are works by V. Bondarya, H. Zamskogo, 
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I. Yeremenko, L. Zankova, N. Zasenko, L. Vavinoy, 
L. Vygotsky, L. Volkova, O. Graborova, 
G. Dulneva, V. Lapshin, G. Mersiyanovoy, 
M. Pevzner, S. Rubinstein, I. Sokolaynskogo, 
N. Stadnenka, M. Hvatseva, and other scientists. 

Significant contribution to the theory and 
practice of education of children with disabilities 
were carried out by the pedagogical systems, and by 
the ideas of foreign scientists V. Ajrlenda, 
L. Braille, I. Wiese, V. Gauyi, O. Dekroli, 
Dj. Dremora, D. Cardano, Montessori, E. Segana. 

The historical and logical analysis (S. Mironov, 
2007) of the archive documents, literary sources 
allows to define the periods of development of 
domestic training defectology personnel and to 
outline their chronological framework, namely: first 
– 1919-1938's. – conception of the state system of 
training defectology personnel; the second – 1939-
1946's. – organizational improvement training of 
teachers-defectologists; third – 1946-1962's. – 
broadening and deepening general pedagogical 
training, weakening of the defectology 
specialization; the fourth – 1963-1990's. – 
educational-methodical improvement and expansion 
of differentiated training of teachers-defectologists; 
the fifth 1991-2005 – creation of a national training 
defectology personnel; sixth – 2005 – harmonization 
of national and modern European trends staffing 
work with mentally retarded children on the basis of 
the accession to the Bologna process. 

The most relevant trend today is towards 
humanization of education, training and 
development of children with special needs. In 
Ukraine special education is represented by the 
system of differentiated education. It is carried out 

in educational institutions and institutions of 
innovation type (rehabilitation, health, social-
pedagogical, psychological-medical-pedagogical 
centres). 
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ИДЕЯ «ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ ЗНАНИЙ» В.А. СУХОМЛИНСКОГО 
В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Елена САПКУЛОВА, Елена МАТВИЕВСКАЯ (Оренбург) 
Методологическая смена ориентиров 

общего образования, обусловленная 
экономическими и социокультурными 
предпосылками, нормативно закрепленная в 
Федеральных документах Российской 
Федерации (Закон «Об образовании» от 29 
декабря 2012 г.; федеральные государственные 
образовательные стандарты и ряд др. 
документов), требует профессионального 
осмысления педагогами и руководителями 
новых задач, стоящих перед системой общего 

образования. Управленческая компетентность 
руководителей образовательных учреждений, 
обеспечивающая проектирование и 
осуществление новых педагогических стратегий 
развития образовательных учреждений, 
выступает ключевым ресурсом эффективности 
инноваций в системе общего образования.  

Востребован педагог, способный 
проектировать и осуществлять процесс 
самореализации субъектов образования на 
основе диагностики эффективности 
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профессиональной деятельности, новой 
оценочной идеологии, связанной с созданием 
общероссийской, региональной систем оценки 
качества образования, реализацией принципа 
информационной открытости [5]. 

Цель статьи – обосновать взаимосвязь 
философско-дидактической идеи 
В.А. Сухомлинского «очеловечивания знания» и 
новых государственных образовательных 
стандартов, определяющих современную 
практику начального общего образования в 
Российской Федерации.  

В контексте решения цели прежде всего 
проанализируем, как формулируются 
образовательные цели в дидактической системе 
В.А. Сухомлинского и в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
начального общего образования. (Отметим, что 
стандарты понимаются нами как документ, 
упорядочивающий через закрепление норм и 
правил организацию процесса и требования к 
результату. Стандарт рассматривается как 
важный инструмент управления качеством.) 

В дидактической системе 
В.А. Сухомлинского «сосредоточены как 
сущностные, так и универсальные понятия 
гуманной педагогики: отношение к природе 
человека; …этика и общечеловеческие нормы 
морали; …осмысление взаимосвязи различных 
видов человеческой деятельности» [9, с. 27].  

Целью образования, по 
В.А. Сухомлинскому, выступает 
«гармоническое, всестороннее развитие 
личности – это единство труда, духовного 
богатства всех сфер деятельности человека, 
моральная чистота его поведения, 
взаимоотношений с другими людьми, 
физического совершенство, богатство 
эстетических запросов и вкусов, многогранность 
общественных и личных интересов» [10, с. 38]. 

Ядром его дидактической системы, как 
утверждает Т.В. Челпаченко, выступают 
философско-дидактические идеи 
«очеловечивания знаний», «гармонии трех 
начал: надо, трудно, прекрасно», «радости 
познания» [14, с. 99]. Обратимся к первой идее, 
наиболее созвучной российским федеральным 
государственным образовательным стандартам 
второго поколения. 

Идея «очеловечивания знаний» 
воплощается в системе В.А. Сухомлинского в 
переносе центра педагогического внимания «к 
интересам и роли личности учащегося, созданию 
оптимальных условий для разностороннего 
развития личности» [6, с. 40]. Подчеркнем, что 
внимание к человеческой природе, внимание к 
миру ребенка – основной лейтмотив 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского. 
Он был убежден, что знания о человеке, о его 

восприятии мира – часть целостной картины 
окружающего мира, формирующая самого 
человека. 

Учение, по утверждению 
В.А. Сухомлинского, «это прежде всего … 
обмен духовными ценностями» [11, с. 91]; 
«мудрого проводника и неопытного юного 
путника должно объединить чувство общей цели 
и общего труда …, и лишь там где есть этот 
общий труд, есть и воспитание» [11, с. 90]. 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты (стандарты второго поколения) 
А. Кондаковым, одним из его разработчиков, 
понимаются как важнейший ресурс обеспечения 
социальной и духовной консолидации общества, 
конкурентоспособности и безопасности 
личности, общества и государства [3]. Полагаем 
можно утверждать о схожести идеи 
«очеловечивания знаний» и важных идей новых 
стандартов. 

Федеральные образовательные стандарты 
направлены, в числе прочих, на «духовно-
нравственное развитие и воспитание 
обучающихся на ступени начального общего 
образования, становление их гражданской 
идентичности как основы развития 
гражданского общества» [12]. Отметим, однако, 
неоднозначность восприятия современными 
практиками образовательных целей. Так, 
А.П. Жукова констатирует, что «в условиях 
глобализации, информационной революции в 
типах образования и, соответственно, 
государственной образовательной политики, … 
классические идеи образования во многом 
сконцентрированы на идеале человека, 
знающего, честолюбивого, целеустремленного в 
плане карьерного роста, социально мобильного, 
ценящего идеалы свободы и демократии, 
адаптированного к конкурентному рынку» [2, 
с. 39]. Анализируя федеральные стандарты 
начальной школы, Г.М. Первова отмечает, что 
«начальное образование начинается и 
заканчивается решением воспитательных задач» 
[7, с. 331]. Принимая обе точки зрения, еще раз 
акцентируем внимание на значимость стандарта 
как совокупности требований к качеству 
образования.  

Гуманистическая идея «очеловечивания» 
знаний В.А. Сухомлинского, пошатнувшая 
достаточно устойчивые представления об 
образовании как трансляции знаний, наконец-то 
нашла отражение в новых образовательных 
стандартах. Зафиксированные в федеральных 
стандартах требования к результатам освоения 
основных образовательных программ 
представляют собой «систему обобщенно 
личностно ориентированных целей 
образования» [8, с. 3]. Основными результатами 
начального общего образования, 
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сформулированными в Требованиях стандарта, 
являются «формирование предметных и 
универсальных способов действий, а также 
опорной системы знаний…; воспитание основ 
умения учиться – способности к 
самоорганизации с целью решения учебных 
задач; индивидуальный прогресс в основных 
сферах личностного развития …» [8, с. 6]. 

Смещение акцента с традиционного 
знаниевого подхода на умения применять 
знания, формирование способов деятельности, 
развитие личностных качеств – существенная 
характеристика образовательного стандарта 
второго поколения, созвучная гуманистической 
идее «очеловечивания знаний». В федеральных 
стандартах фиксируются предметные 
(усвоенные учащимися при изучении учебного 
предмета знания, умения, навыки и специальные 
компетенции, опыт творческой деятельности), 
метапредметные (освоенные универсальные 
способы деятельности) и личностные 
(ценностные ориентации выпускников школы, 
отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, мотивы образовательной деятельности, 
социальные чувства, личностные качества) 
результаты.  

Важно то, что личностный результат не 
является предметом оценки учащегося; он 
выявляется посредством специальных 
неперсонифицированных исследований и 
служит основанием анализа эффективности 
системы образования для последующих 
управленческих решений, прежде всего на 
государственном уровне. Выделение 
индивидуального и общего результатов – важное 
отличие анализируемых стандартов от ранее 
принятых нормативных документов. Кроме того, 
в контексте управления качеством 
образовательного процесса заданные нормы 
планируемого результата учащегося имеют не 
только целостный, но и операциональный 
характер. Т.е. стандарты задают, с одной 
стороны, системный планируемый результат 
образования (формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное, 
интеллектуальное развитие учащегося 
посредством деятельности), с другой стороны – 
критериально заданный (измеряемый) результат.  

Гуманное отношение к ребенку, в 
дидактической системе В.А. Сухомлинского, 
«означает понимание учителем той простой 
истины, что без внутренних духовных усилий 
ребенка, без его желания быть хорошим 
немыслима школа, немыслимо воспитание. … 
Подлинная гуманность воспитателя означает 
мастерство, искусство, умение пробудить у 
ребенка мысль о том, что он еще не стал таким, 
каким может и должен стать» [11, с. 92]. 

Представляется, что можно соотнести это 
положение системы В.А. Сухомлинского с 

положением федеральных стандартов о двух 
уровнях ожиданий, связанных с тем, какими 
учебными действиями в отношении опорной 
системы знаний, умений и навыков большинство 
овладеют учащиеся. Уровень актуального 
развития отражен в стандартах в блоке 
«Выпускник научится». Критериями отбора 
данных результатов служат их значимость для 
решения образовательных задач на данной и 
последующих ступенях обучения и 
потенциальная возможность их достижения 
большинством учащихся. Результаты, 
характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, расширяющих 
опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета, отражаются в блоке 
«Выпускник получит возможность научиться». 
Достижение этих целей не планируется для всех 
учащихся; невыполнение заданий, с помощью 
которых ведется оценка освоениях целей этой 
группы, не является препятствием для перехода 
на следующую ступень. Достижение 
планируемых результатов первого уровня 
выносится на итоговую оценку как в процессе 
обучения, так и в конце обучения посредством 
заданий базового уровня; а на уровне 
перспективных действий, составляющих базу 
ближайшего развития – посредством заданий 
повышенного уровня.  

Подобная структура целей позволяет 
реализовать идею «очеловечивания знаний», 
предполагающую дифференцированный подход 
к организации образовательного процесса. Как 
считает В.А. Сухомлинский, 
«требовательность  … начинается с глубокого 
уважения сил и возможностей ребенка. По-
настоящему требовать – это значит уметь понять 
и почувствовать сердцем, что ученику посильно 
и что непосильно. К тому потолку, до которого 
ребенок может подняться при максимальном 
напряжении своих сил, ему надо помочь 
подняться. Убедить человека, что намеченная 
цель достижима, – это и означает по-настоящему 
требовать и в то же время по-настоящему 
уважать» [11, с. 92]. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал: «Чтобы 
быть гуманным, надо знать душу ребенка. 
Гуманность не создается какими-то 
специальными приемами. Подлинной 
гуманности чужда снисходительность. … Во 
всех этих «крутых поворотах» и прикосновениях 
к личности, имеющих своей целью что-то 
решительно изменить, учитель всегда имеет 
дело с волей ребенка. А воля – это очень 
сложная и капризная вещь, да к тому же речь 
идет о детской воле» [11, с. 91]. 

Важным компонентом анализируемых 
стандартов выступает Программа формирования 
универсальных учебных действий, отражающая 
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планируемые результаты в сфере личностных, 
регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных 
действий как основы умения учиться. В 
частности, в сфере личностных универсальных 
учебных действий будут сформированы 
«внутренняя позиция школьника, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. В сфере 
познавательных универсальных учебных 
действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и 
задачу …» [8, с. 14]. 

Наиболее важным для понимания 
декларируемых во втором стандарте целей нам 
представляется следующее положение. 
Системно-деятельностный подход предполагает 
«переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования в системе 
образования … для достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
ориентацию на результаты образования как 
системообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования» [12]. В 
контексте управления качеством это положение 
означает признание 1) развития учащегося в 
качестве основной цели и основного результата 
функционирования образовательного 
учреждения; 2) актуальности социального 
партнерства между заинтересованными 
участниками образовательной деятельности; 
3) идеи о системном характере результативности 
общего образования. Данные положения нового 
стандарта фиксируют хоть и на формальном 
уровне принципиально иной подход к системе 
управления образовательным учреждением, в 
т.ч. иной подход к формированию отношений 
школы и семьи. 

Соотнеся системно-деятельностный подход  
с идеей «очеловечивания знаний», отметим, что 
в Павлышской средней школе нашло целостное 
применение научные знания и народная 
педагогика (русский и украинский фольклор, 
сказки, легенды, традиции), учение и труд; 
включение семьи в воспитание учащихся. 
Школа, считает В.А. Сухомлинский, «не может 
пассивно наблюдать и видеть свою роль только в 
том, чтобы правильно объяснить источник беды. 
Школа – общественное, воспитательное 
учреждение, призванное активно влиять на 
среду, создавать благоприятную для воспитания 
атмосферу. … На занятиях родительской школы 

мы рассказываем родителям, какой вред 
причиняют «сильные», «волевые» меры 
воздействия на детей. Мы убеждаем родителей, 
что послушание и повиновение не должны 
основываться на страхе, который порождает 
обман, лицемерие, подхалимство» [11, с. 97]. 

Нам представляется, что это положение 
созвучно идеологии стандарта как 
общественного договора. Предполагается, что 
основными адресатами и пользователями 
планируемых результатов, закрепленных в 
федеральных государственных образовательных 
стандартах, выступят не только лица, 
принимающие решения о развитии системы 
образования, и профессиональное 
педагогическое сообщество, но и учащиеся и 
родители. 

Стандарт второго поколения имеет характер 
конвенциальной нормы (общественного 
договора), что означает установление «нового 
типа взаимоотношений между личностью, 
семьей, обществом и государством … на 
принципе взаимного согласия личности, семьи, 
общества и государства в формировании и 
реализации политики в области образования, что 
с необходимостью подразумевает принятие 
сторонами взаимных обязательств 
(договоренностей), их солидарной 
ответственности за результат образования» [3]. 
А. Кузнецов отмечает, что при разработке 
федерального стандарта «опирались на впервые 
проведенные в стране социологические 
исследования, которые позволили выделить эти 
потребности» [4]. Объект стандартизации в 
стандартах второго поколения – образовательное 
пространство, организуемое социальными 
институтами: образовательными учреждениями 
(основного и дополнительного образования), 
семьей, культурными учреждениями, СМИ.  

Принцип солидарной ответственности 
представляется нам чрезвычайно значимым и 
новым в отношениях между субъектами 
образования. Хотя комментарий разработчиков 
(в плане акцентирования внимания на 
российской государственности, идентичности, 
социально-экономического развития страны и 
пр.) позволяет усомниться не только в 
возможности соблюдения всеми субъектами 
обязательств, но и в том, что стандарт 
действительно имеет характер общественного 
договора. Как обоснованно утверждает 
А.В. Хуторской, название федеральные 
государственные образовательные стандарты 
ясно называет заказчика целей образования [13]. 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты задают ориентиры 
развития образовательного пространства 
(ожидаемые государством, обществом, семьей и 
личностью результаты образования). Таким 
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образом, можно говорить, что новый 
общеобразовательный стандарт имеет 
системный, а не локальный характер. Поэтому 
федеральные стандарты выступают основанием 
анализа и оценки состояния развития систем 
образования на различных иерархических 
уровнях (государства, региона, муниципалитета, 
образовательного учреждения), а также 
индивидуальных достижений школьников по 
освоению основных общеобразовательных 
программ. 

Федеральные стандарты содержат три вида 
требований: к результатам освоения основных 
образовательных программ, к структуре 
основных образовательных программ и к 
условиям их реализации. 

Требования к результатам представлены 
портретом выпускника, основными 
предметными (освоенный обучающимися опыт 
специфической деятельности по получению, 
преобразованию и применению нового знания, 
система основополагающих элементов научного 
знания), метапредметными (освоенные 
обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться) и личностными 
(готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, социальные 
компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской 
идентичности) результатами, целевыми 
установками изучения отдельных предметов.  

Подчеркнем, что подобный характер 
требований может действительно 
способствовать координации действий не только 
педагогов разных предметом, но и разных 
участников образовательного процесса, 
например образовательного учреждения и 
учреждения дополнительного образования. 
Отметим также высказывание академика РАО 
А. Кузнецова: «Важной составной частью 
результатов образования должна стать 
готовность к самостоятельному пополнению 
знаний, к освоению новых видов деятельности. 
Поэтому на первый план сегодня выходят так 
называемые общие учебные умения 
общеинтеллектуального характера (анализ, 
синтез, сопоставление и так далее), которые 
непосредственно не связаны с конкретной 
предметной деятельностью, но формируются в 
рамках конкретных учебных предметов» [4]. Со 
своей стороны, подчеркнем непротиворечивость 
описания требований к учащемуся, что 
проявляется в согласованности характеристик 
выпускника начальной школы, характеристик 
личностного и метапредметного результатов и 

характеристик предметного результата освоения 
содержания предметных областей.  

Требования к структуре образовательных 
программ отражают требования к соотношению 
частей основной образовательной программы и 
их объему, к соотношению обязательной и части, 
формируемой участниками образовательного 
процесса. Новым в требованиях к структуре 
образовательного плана (как части 
образовательной программы) является то, что в 
нем выделяется три раздела: инвариантная часть, 
вариативная часть, внеурочная деятельность 
учащихся, осуществляемая во второй половине 
дня. 

На наш взгляд, стандарт второго поколения 
имеет более регламентированный характер, что 
позволяет рассматривать его как инструмент 
обеспечения качества образования. Так, не 
только прописана структура основной 
общеобразовательной программы, но и 
разработаны примерные документы по каждому 
ее компоненту; например, Программа 
формирования универсальных учебных 
действий, Программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся. В 
восстановлении роли воспитания в системе 
образования (как важнейшей составной части и 
личностного результата освоения стандартов) 
Е.Е. Вяземский видит инновационность 
стандартов второго поколения [1]. 

Основным отличием примерной программы 
по учебному предмету, разработанной в рамках 
образовательного стандарта второго поколения, 
от примерных программ первого поколения, 
является их методическая и технологическая 
оснащенность. В программе определяются цели 
и результаты по конкретному предмету; 
структура курса и последовательность его 
изучения; основное содержание; варианты 
тематического планирования; рекомендации по 
оцениванию, внеурочной деятельности, 
оснащению и методической литературе. 

Требования к условиям реализации 
основных образовательных программ, 
сформулированные в стандартах второго 
поколения, образуют систему нормативного, 
инструментального, технологического и 
информационно-методического сопровождения 
стандарта. 

В.А.  Сухомлинский обоснованно 
утверждает, что «человек – сын природы. Ему 
свойственны человеческие страсти, и именно в 
этом и заключается красота человеческая, что он 
сознательно облагораживает себя, стремится к 
своему величию и нравственному совершенству. 
… Задача воспитателя заключается в том, чтобы 
пробудить и одухотворить в каждом эту 
большую человеческую силу – способность, 
изменяя обстоятельства, изменять и самих себя» 
[11, с. 120]. 
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Образовательный процесс как 
целенаправленное развитие личности учащегося 
требует специально создаваемого пространство, 
создающее условия, благоприятствующие 
раскрытию потенциала учащегося. В этом 
отношении федеральные государственные 
образовательные стандарты определяют все 
базовые требования к образовательному 
пространству, позволяющему сформировать 
ценностные и мировоззренческие установки, 
определенные познавательные потребности и 
интерес обучающихся, учебные компетенции в 
решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач и «компетентность к 
обновлению компетенций». Указанные 
характеристики федеральных образовательных 
стандартов способны на практике реализовать 
гуманистическую идею В.А. Сухомлинского 
«очеловечивания знаний»; ибо «если маленький 
комочек жизни … все же не вырастет человеком 
в полном смысле этого слова, то … основная 
доля вины ложится на того, для кого воспитание, 
творение человека является профессией, 
специальностью, – на учителя. … Мы в таких 
случаях повинны в том, что не сумели, 
предоставив воспитываемому нами человеку 
волю, одухотворить ее благородными 
устремлениями» [11, с. 120]. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

Василиса СКВОРЦОВА, Галина БЕЛАЯ (Оренбург) 
Процессы глобализации и 

космополитизации современного мира, 
вызвавшие дисбаланс ценностно-нормативных 
моделей национально-культурной и 
общечеловеческой самоидентификации, 
усиление «духовной мутации» подрастающего 
поколения, утрату им «иммунитета» к 
воздействию морального индифферентизма 
актуализировали необходимость обновления 
смысла современной системы воспитания: 
«высшей ценностью является человек, умеющий 
и способный любить, а высшей ценностью 
самого человека является любовь к своей Родине 
[1, с. 5]. Таким образом, процесс 
«реинкарнации» культурного кода в сознании 
современной молодежи возможен в 
пространстве интериоризации национальных 
ценностей в единстве с общечеловеческими 
идеалами. Образцовой моделью такой 
воспитательной системы, на наш взгляд, 
является педагогическая система ученого и 
педагога второй половины XX века Василия 
Александровича Сухомлинского, социально-
педагогическая деятельность, которого 
ориентирована на «всепронизывающую 
культурную трансмиссию», формирование 
духовности. 

Философским базисом воспитательной 
системы В.А. Сухомлинского, являлось 
направление, утверждающее гуманистические 
начала в педагогике (Я.А. Коменский, 
И.Г. Песталоцци, Ф.А.В. Дистерверг, 
К.Д. Ушинский) – совместное бытие педагога и 
учащегося, открытость организации 
взаимодействия, понимание, любовь, 
педагогическая поддержка, свободная воля, 
вариативные условия для саморазвития, 
событийность. 

Рассмотрим гуманистические позиции, 
которые, на наш взгляд, выступили 
основополагающими в построении системы 
патриотического воспитания 
В.А. Сухомлинского. 

Первая позиция – отношение к 
патриотизму как нравственной категории, 
ставящей личность на более высокий уровень 
существования. 

Педагог-гуманист ввел и обосновал 
содержание таких терминов как 
«патриотическое начало», «патриотический 
дух», «патриотическое сознание», 
«патриотические чувства», «патриотический 

долг», «патриотический порыв» и т.д., наполнив 
концепт «патриотический» общечеловеческими 
ценностями и гуманистическими императивами: 
«человек», «смысл жизни», «труд», «долг», 
«семья», «родное слово», «красота», «любовь», 
«верность», «терпимость», «достоинство». 

«Патриотическое видение мира» 
рассматривалось ученым в неразрывной связи с 
нравственно-эмоциональным 
мировосприятием – «радостью творения добра» 
и эстетического наслаждения жизнью, 
проявляющегося в красоте нравственных 
поступков, которые должны быть одухотворены 
идеей творения красоты для людей. 
Формирование патриотической сердцевины 
(любви к Родине) заключается в том, чтобы 
ребенок постиг счастье торжества добра, 
красоты, истины.  

В наказе к сыну «Не забывай кто ты и 
откуда ты» В.А. Сухомлинский обращается ко 
всем молодым людям, начинающим свой 
жизненный путь и раскрывает два 
жизнеутверждающих нравственных смысла: 
помни, что ты Человек и помни (люби) свою 
Родину. Чувство любви к Отечеству педагог 
видел в единстве с ненавистью к врагам, с 
готовностью защищать его, являющиеся 
мотивами патриотического поведения: 
«Ненависть необходима нам как щит, 
ограждающий сердце Родины... Наша ненависть 
не притязания на чужие земли, а защита» [8, 
с. 272]. Ученый полагал, что, проектируя 
человека – защитника Родины, учитель должен 
помнить, что полноценное воспитание возможно 
на основе единства мысли и действия, 
убеждения и поступка, сознания и поведения, а 
его сила и эффективность определяются тем, как 
глубоко идея Родины овладевает личностью, 
насколько ярко видит человек мир и самого себя 
глазами патриота. 

Вторая позиция – добровольная активная 
трудовая деятельность на благо коллектива, 
общества, являющаяся основою патриотизма, 
выполнение которой обусловлено не внешней 
необходимостью, а исходит из глубины души 
человека и является потребностью для каждого. 
Таким образом, актуальной для современной 
системы патриотического воспитания 
представляется идея ученого о том, что 
подлинный патриотизм заключается не в 
созерцательном восхищении красотой природы 
и счастливой жизнью народа, не в 
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сентиментальном любовании подвигами героев 
прошлого и настоящего, а в самоотверженном 
труде во имя укрепления Родины [4, с. 4]. 

В трудовой деятельности, по мнению 
В.А. Сухомлинского, проявляется желание детей 
видеть свою Родину могучей и прекрасной; она 
является главным источником полноты 
духовной жизни, основой человеческого счастья, 
важным фактором воспитания 
самостоятельности, ответственности, 
гражданственности в человеке. 

Считая, что труд является необходимым 
компонентом патриотически-ориентированной 
личности, педагог-гуманист разработал один из 
ведущих принципов трудового воспитания: 
«труд школьника – интеграция физической, 
умственной и учебной деятельности; труд – 
гармония трех начал: надо, трудно и прекрасно» 
[3, с. 96]. 

Главным модусом патриотического 
воспитания выступило: пробуждение желания у 
питомца «оставить на родной земле частицу 
своего сердца в годы детства и отрочества» [7, 
с.21]. В.А. Сухомлинский пришел к выводу о 
том, человек обретает подлинное счастье только 
в служении Отечеству, а познавая идею Родины, 
переживая чувство любви, благодарности, 
тревоги и заботы о ней, человек познаёт себя, 
утверждает своё достоинство [5, с. 210]. 

Взаимообусловленность труда и красоты, 
находящих свое предметное выражение в 
«каждом уголке школьного сада, теплицы, 
опытного участка, школьного кабинета», в 
«красоте трудового интерьера, рабочих 
движений, человеческих взаимоотношений» 
способствовала формированию чувства гордости 
за свой труд, воспитанию нравственно-
патриотических качеств. 

Труд и красоту ученый относил к внешним 
мотивам, которые, трансформируясь в 
эмоциональные переживания, выполняют 
стимулирующие функции в патриотическом 
воспитании. К внутренним мотивам 
В.А. Сухомлинский относил патриотическое 
сознание, патриотический дух, чувства, мысли и 
убеждения, патриотический порыв, а также 
патриотический долг, вершиной которого он 
считал понимание и переживание интересов 
общества, происходящее через предмет 
познания и понимание судеб отдельных людей, 
через отношения человека к человеку. 

По убеждению ученого, высокая идейная 
одухотворенность труда благородными 
моральными целями раскрывается при наличии 
совместной деятельности в коллективе, 
обладающем многогранной воспитательной 
силой, благодаря которому человек чувствует 
себя не только воспитанником, но и 
ответственным за другого человека. Коллектив 

представляет собой «богатство 
индивидуальностей», в котором «взаимный 
обмен духовными богатствами, забота о 
духовном обогащении и росте каждого 
человека» составляют основу полноценной и 
содержательной жизни [6, с. 217]. Такой 
коллектив является катализатором «стремления 
совершенствовать себя, желания быть лучше»; 
микросредой, где осуществляется «социализация 
ребенка и, одновременно, происходит открытие 
его индивидуальности», рождается 
эмоциональное, интеллектуальное и деятельное 
«когда дети живут в живом трепете мысли и 
чувства, в созидании и благородных поступках» 
[6, с. 201]. 

Третья позиция – опора в патриотическом 
воспитании на народные начала. 
В.А. Сухомлинский определял патриотизм как 
чувство, в котором органически переплетается 
любовь к малой Родине с её народом, природой, 
традициями и культурой. Через познание своего 
народа происходит осмысление своей личности, 
постижение самого нежного и самого сурового 
чувства – чувства долга и ответственности перед 
Отечеством. 

Педагог полагал, что формирование идеи 
Отечества – многолетний и сложный процесс, 
базирующийся на чем-то близком и дорогом 
человеку: «красоте родной земли, тончайших 
черточках окружающего мира». Задача 
воспитателя состоит в том, чтобы зажигать 
огоньки, запечатлевать немеркнущие образы, 
открывать глаза на родное.  

Важнейшим механизмом воздействия на 
ребенка, облагораживающим его чувства, душу, 
мысли, переживания, ученый считал красоту и 
величие, силу и выразительность родного слова, 
благодаря которому от каждого детского сердца 
протягиваются нити к тому великому и вечному, 
имя которому – народ, его культура, слава его 
многочисленных поколений, которые почивают 
на кладбищах, и будущее тех, которые родятся; 
через посредство слова ребенок становится 
сыном народа.  

Приобщение ребенка к родной культуре, 
являющейся «корнем духовности», 
В.А. Сухомлинский видел в пропаганде 
народного искусства и обрядности, написании 
сочинений по пословицам, решении народных 
задач-загадок, использовании элементов 
народного творчества в оформлении школы, 
классов, кабинетов, зала, рекреаций, 
культивировании трудовых традиций, 
максимальном приближении обстановки к той, в 
которой играли, трудились и развлекались дети 
народа.  

Школа, по убеждению ученого, может стать 
подлинным очагом культуры лишь тогда, когда 
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в ней царят четыре культа: культ Родины, культ 
человека, культ книги и культ родного слова. 

Четвертая позиция – пробуждение у 
учащихся братских чувств к другим народам. 
Патриотизм и интернационализм в системе 
воспитания педагога – это категории не 
взаимоисключающие, а предполагающие друг 
друга. Воспитание в духе дружбы народов 
осуществлялось В.А. Сухомлинским, во-первых, 
посредством установления духовного общения 
учеников с детьми трудящихся других 
национальностей через рассказы, беседы, 
декодирующие смысл ратного труда различных 
этносов на благо Отечества; мысленные 
путешествия по Родине, создающие в 
воображении учащихся собирательный образ 
идеального героя; заочные тематические 
экскурсии по страницам литературы, искусства, 
инсценировки, воспроизводящие быт, традиции 
разных народов; переписку со сверстниками из 
других республик, раскрывающую ценностные 
смыслы братского сосуществования, 
формирующую культуру межнационального 
общения. Во-вторых, эмоционально-ценностное 
отношение к «иному, непохожему на меня» 
проявлялось в конкретной деятельности (обмен 
семенами зерновых и технических культур, 
цветов и плодовых деревьев со школьниками 
других республик, посылки детям Крайнего 
Севера). 

Пятая позиция – усиление воспитательного 
влияния института семьи. Формирование 
нравственно-патриотических начал личности, 
считал ученый, в условиях конкретной семьи 
должно сочетаться с общечеловеческими и 
индивидуально-личностными ценностями. С 
одной стороны – это умение дорожить 
святынями Отечества как личными ценностями 
и святынями своего сознания и сердца. С другой 
– богатство духовного мира и интересов 
ребенка, которое включает потребность в другом 
человеке как носителе духовных ценностей, 
чувство человеческого достоинства, чуткость к 
оценке собственного поведения окружающими, 
стремление к нравственному совершенству; 
любовь к труду, открытость сердца радостям и 
горестям других людей. 

В.А. Сухомлинский был глубоко убежден в 
том, что огромная роль в формировании чувства 
Родины принадлежит родителям его 
воспитанников, все попытки оказать 
воспитательное влияние останутся тщетными, 
если отец, мать, не являются теми людьми, 
истинная потребность в которых составляет 
моральную культуру. 

Родители для ребенка – это источник 
высоких ценностных морально-нравственных 
качеств, таких, как идейность, убежденность, 
принципиальность. Поэтому отношения между 
отцом и матерью, считал Василий 

Александрович, должны быть пронизаны 
гуманностью, основанной на справедливости, 
нравственных началах, ценности деятельного 
человеколюбия. 

В своих научных трудах Василий 
Александрович справедливо замечал, что 
наибольшая результативность в формировании 
патриотических интенций подрастающего 
поколения достигается в результате слияния 
двух микросред – школьной и семейной 
посредством тесного сотрудничества в области 
сохранения этнокультурных традиций: 
почитание старших в доме, забота о младших, 
уважение родителей, проведение семейных 
праздников, почитание памяти предков. 
Семейно-школьное воспитание выстраивалось 
на основе учета культурно-исторических 
особенностей развития славянских народов, их 
обычаев и нравов. Данные ориентации 
способствовали укреплению духовной культуры, 
становлению патриотической позиции, развитию 
эмоциональной и интеллектуальной сферы 
личности.  

Реализуя идеи гуманистической педагогики, 
В.А. Сухомлинский полагал, что «каждый 
ребенок – это неповторимый и неисчерпаемый 
мир чувств человека: он стремился к тому, 
чтобы в диапазоне чувств у его питомцев были 
готовы к звучанию все струны – от нежности и 
сострадания к красоте, к сердцу доброго 
человека – до гнева и ненависти, до 
испепеляющей злости и беспощадности к врагам 
нашего Отечества. Только тогда и возможна эта 
гармония человека, когда в его душе настроены 
все эти струны» [2, с. 241]. 

Декодируя сущность гуманистического 
воспитания В.А. Сухомлинского, (несмотря на 
то, что до конца оно еще не познано), 
Т.Н. Днепрова справедливо отмечает, что 
педагог пытался обосновать «срединную» 
педагогическую парадигму образования 
человека (по Н.А. Бердяеву «срединная 
культура») гармонично интегрирующую 
конструктивные консервативные и либеральные 
ценности, традиции и инновации, опору на 
общечеловеческие ценности в сочетании с 
деятельной любовью к своей Родине, людям, 
семье, единство культуры чувств и культуры 
мысли, объединение социально-морального акта 
с индивидуально-нравственным. 

Проведенный анализ концептуальных 
позиций, выступающих основополагающими в 
построении системы патриотического 
воспитания В.А. Сухомлинского показал, что 
они базируются на гуманистических и 
нравственных началах, перекликаются с идеями 
свободы творчества, отношения к ребенку как 
центру образовательных интересов, 
событийности, представленными в современной 
отечественной педагогической науке и 



НАУКОВI ЗАПИСКИ             Серія: Педагогічні науки                      Випуск 125 
 

 

 185 

выступают источником сохранения, 
распространения и развития педагогического 
знания, обеспечивающего историческую 
преемственность поколений. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ 
РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Ірина СМИРНОВА (Ізмаїл) 
Постановка проблеми. В сучасній освіті 

під інформаційними технологіями частіше 
всього розуміють комп’ютерні технології, тобто 
вважатимемо, що ІТ-технології – це 
використання комп’ютерів і програмного 
забезпечення для зберігання, видозмінення, 
захисту, обробки, передачі й отримання 
інформації. Фахівців з комп’ютерної  техніки и 
програмування називають ІТ-фахівцями. 

Наголосимо, що інформаційні технології 
охоплюють все ресурси, необхідні для 
управління інформацією, особливо комп’ютери, 
програмне забезпечення й мережі, потрібно для 
створення, зберігання, управління, передачі й 
пошуку інформації. Широкого спектру розвитку 
дані технології отримали й у початковій школі, 
задля більш плідного забезпечення навчального 
процесу. 

Сучасна українська освіта – освіта високих 
комп'ютерних технологій [1]. Українські діти 
живуть у світі розвитку інформаційної, 
інформатичної, електронної культури тощо. 
Інформатичний світ диктує свої закони – крім 
зошитів, ручок і підручників сьогоднішньому 
учневі дійсно необхідна сучасна комп'ютерна 
техніка. Вона потрібна, насамперед, для того, 
щоб із самого початку, сучасний персональний 
комп'ютер став для підростаючої людини не 
тільки (і не стільки) іграшкою, але насамперед 

інструментом для навчання, творчості й 
спілкування з усім світом. Необхідно, щоб на 
«робочому столі» комп'ютера різноманітні 
«іграшки» і «стрілялки» звільнили місце 
словниками, енциклопедіям, мультимедійному й 
текстовому редакторам.  

Аналіз досліджень і публікацій. 
Проблемами інформаційних технологій 
займалися такі вітчизняні вчені як 
Ю.О.Дорошенко, М.І.Жалдак,  В.В.Лапинський, 
Ю.Я.Машбиць та багато інших. Аспекти 
реалізації педагогічної інноватики, інновацій в 
початковій школі та реалізацію інноваційних 
методів оцінювання навчальних досягнень 
розкрили такі науковці: М.Б.Євтух, 
В.Ф.Паламарчук, С.Д.Поляков, Л.Є.Пєтухова,  
В.В.Химинець. 

Метою даної статті є аналіз розвитку, 
використання й становлення інформаційних 
технологій в початковій школі. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в 
традиційну схему « учитель-учень-підручник» 
впроваджується нова ланка – комп'ютер, а в 
шкільну свідомість – комп'ютерне навчання. З 
усіх існуючих технічних засобів навчання 
комп'ютер у більш повному обсязі задовольняє 
дидактичним вимогам тому, що володіє 
додатковими можливостями, які допомагають 
керувати процесом навчання, максимально 
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адаптувати його до індивідуальних особливостей 
учнів. У цьому зв'язку інформаційні технології 
необхідно розглядати як визначний засіб 
підвищення ефективності навчання, психічного 
розвитку учнів.  

Перед учителями постає завдання навчати 
дітей таким чином, щоб вони могли швидко й 
пластично реагувати, на умови навчання, що 
постійно змінюються, були б здатні відшукувати 
шляхи рішення нових проблемних завдань, 
досягти відмінного результату в реалізації 
інноваційного підходу в навчанні, що здійснює 
перехід на новий осучаснений продуктивно-
творчий рівень [2]. Цього можна досягти з 
допомогою різноманітних технологій, що 
включають й інформаційну, інформатичну, 
комунікативну. 

…«Раньше  школы  не  приучали  учеников,  
подобно молодым деревьям, развиваться из 
собственного корня, скорее они приучали их  
прищеплять  к себе сорванные ветки… А между 
тем фундаментальное  умение  человека  и  есть 
дерево собственным корнем, который питается 
собственными соками, и поэтому всегда живет,  
зеленеет, цветет и приносит  плоды». Такі відомі 
слова Я.А. Коменського найкраще 
характеризують розвивальне навчання.  

Розвивальне навчання полягає в тому, щоб 
нічого не нав'язувати дитині, а разом з нею 
«відкривати» нові способи письма, читання, й 
перевіряти їхню придатність в навчальному 
процесі сучасної школи. 

Тільки міркуючи, спостерігаючи, 
виконуючи практичні дії, дитина довідається 
«таємниці читання», математики, мови. Велике 
значення має ситуація успіху, яку учитель 
створює на уроці, й емоційний настрій учнів, 
упевненість у собі «Я зможу». Уроки 
розвивального навчання – жива лабораторія, де 
все враховано, зважено, апробовано. Дитина 
включена у постійну пошукову діяльність, у якій 
він бачить проблему, самостійно її аналізує, 
зіставляє, намагається застосувати свої знання, 
уміння і навички при її рішенні, маючи при 
цьому власну точку зору.  

Зауважимо, що учні системи розвивального 
навчання цінують свої переваги, позитивні 
властивості характеру, уміють поважати себе за 
них, їм властиве цілісне сприйняття світу й 
людей, вони схильні до розуміння зв'язаності 
протилежностей.  

Також вони високо допитливі, постійно 
шукають нові шляхи, способи мислення, 
люблять вивчати нові проблеми й ідеї, шукають 
різні можливості рішення завдань. Схильні 
відстоювати свої ідеї, не звертаючи уваги на 
реакцію інших; ставлять перед собою високу 
мету й намагаються її здійснити; допускають для 
себе можливість помилок і провалів; уміють не 

піддаватися чужій думці; готові піти на ризик, 
щоб довідатися, що із цього вийде [3].  

Основна мета розвивального навчання – 
формування повноцінної навчальної діяльності в 
учнів, що починає розкриватися з постановки 
навчального завдання, рішення якого 
відбувається за допомогою наступних 
навчальних дій:  

- прийняття від учителя й самостійна 
постановка навчального завдання; 

- перетворення умов завдання з метою 
виявлення загального відношення до 
досліджуваного об'єкта; 

- моделювання окресленого відношення 
до предметної, графічної і символьної форм; 

- перетворення моделі, відносин для 
вивчення її властивостей в «реальному вигляді»; 

- побудова системи приватних завдань, 
що розв'язуються загальними способами; 

- контроль над виконанням попередніх 
дій; 

- оцінка засвоєння загального способу, як 
результату рішення даного навчального 
завдання.  

Переваги використання ІКТ можна поділити 
на дві групи: технічні й дидактичні.  

Технічними перевагами є швидкість, 
гнучкість, оперативність, можливість перегляду 
й прослуховування фрагментів і інші 
мультимедійні функції. 

Дидактичні переваги  інтерактивних уроків 
– створення ефекту присутності («Я це бачив»), 
в учнів з'являється почуття суттєвості, 
реальності подій, інтерес, бажання довідатися й 
побачити більше.  

Впровадження ІТ-технологій у практику 
роботи вчителі початкових класів здійснюється 
за такими напрямками:  

1. Створення презентацій до уроків.  
2. Робота з ресурсами INTERNET.  
3. Використання готових навчальних 

комп’ютерних програм.  
4. Розробка й використання особистісних 

авторських програм, презентацій.  
Вважатимемо за доцільне, що можливості 

ІТ-технологій допомагають вчителеві в 
початковій школі при:  

- створенні й підготовці дидактичних 
матеріалів (варіанти завдань, таблиці, пам'ятки, 
схеми, креслення, демонстраційні таблиці й т.д.); 

- створенні моніторингів по відстеженню 
результатів навчання й виховання; 

- створенні текстових робіт; 
- узагальнення методичного досвіду в 

електронному вигляді.  
Наголосимо, що за допомогою ІТ-

технологій можна вирішити наступні завдання 
сучасної початкової школи:  

- підвищення інтенсивності уроку; 
- посилення мотивації учнів; 
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- моніторинг їхніх досягнень; 
- підвищення ефективності навчального 

процесу за рахунок високого  
ступеня наочності; 
- активізація пізнавальної діяльності, 

підвищення якісної успішності учнів; 
- розвиток наочно-образного, 

інформаційного мислення; 
- розвиток навичок самоосвіти й 

самоконтролю в молодших школярів; 
- підвищення активності й ініціативності 

молодших школярів на уроці; 
- підвищення рівня комфортності 

навчання.  
Вважатимемо, що ІТ-технології можуть 

бути використані на будь-якому етапі уроку, а 
саме:  

1. Для визначення теми уроку. 
2. На початку уроку за допомогою питань 

по темі, що вивчається, створюючи проблемну 
ситуацію.  

3. Як супровід пояснення вчителя 
(презентації, формули, схеми, малюнки, 
відеофрагменти й т.д).  

4. Для самостійної роботи.  
5. Для контролю учнів.  
Підготовка таких уроків вимагає ще більш 

детальної підготовки вчителя, ніж у звичайному 
режимі. Готуючись до уроку з використанням 
ІТ-технологій, необхідно продумати 
послідовність технологічних операцій, форми й 
способи передачі інформації на великий екран 
[4]. Ступінь і час мультимедійної  підтримки 
уроку можуть бути різними: від декількох 
хвилин до повного циклу.  

Як писав великий педагог К.Д. Ушинський: 
«Если вы заходите в класс, от  которого трудно 
добиться слова, начните  показывать рисунки, и 
класс заговорит, а главное, заговорит 
свободно…». Тому, однією з найбільш удалих 
форм підготовки й подачі навчального матеріалу 
на уроках у початковій школі можна називати 
створення мультимедійних презентацій. 
Англійське прислів'я говорить: «Я почув – і 
забув, я побачив – і запам'ятав». 

По даним сучасних українських учених 
людина запам'ятовує 20% почутого й 30% 
побаченого, і більше 50% того, що бачить і чує 
одночасно. Таким чином, полегшення процесу 
сприйняття й запам'ятовування інформації за 
допомогою яскравих образів – це основа 
кожного сучасного презентаційного проекту. 

Методика використання мультимедіа-
технологій допускає:  

- удосконалення системи керування 
навчанням на різних етапах уроку; 

- посилення мотивації навчання; 

- поліпшення якості навчання й 
виховання, що підвищить інформаційну 
культуру учнів; 

- підвищення рівня підготовки учнів у 
сфері сучасних інформаційних технологій; 

- демонстрацію можливостей комп'ютера, 
не тільки як засобу для гри.  

Дуже ефективними можуть бути тести, 
кросворди, таблиці, розроблені в програмі 
Microsoft Office Word. Робота в при 
використанні ІТ-технологій дозволяє 
використовувати такі форми пізнавальної 
діяльності, як фронтальна, індивідуальна, 
групова.  

Учитель має можливість відслідковувати, 
коригувати роботу учнів, демонструвати 
робочий стіл з екрана учня іншим. 
Використовуючи функцію «іспити й тести», 
учитель має можливість створити свої власні 
екзаменаційні завдання, швидко зібрати 
відповіді учнів, статично розраховувати оцінку 
кожного. Функції «передачі файлів і передача 
відео» дозволяють за короткий час відправити на 
учнівські класмейти файли із завданнями, 
презентації, відеокліпи й відеоролики, що 
дозволяє більше раціонально використовувати 
робочий час уроку.  

Спектр використання можливостей ІКТ у 
навчальному процесі досить широкий. Але, 
працюючи з дітьми молодшого шкільного віку, 
потрібно пам'ятати заповідь «Не нашкодь!». 
Тому на кожному уроці потрібно стежити, щоб 
безперервний час роботи не перевищував 
15 хвилин і обов'язково проводити рухові 
фізхвилинки й фізхвилинки для очей.  

Можливості INTERNET і мультимедіа 
дозволяють одержати знання не тільки з 
підручників, але й з різних мультимедійних 
енциклопедій і самих великих світових 
бібліотек. Робота з електронними дитячими 
енциклопедіями дає можливість за короткий час 
знайти потрібну інформацію. Використання 
графічних, звукових і інтерактивних 
можливостей комп'ютера створює позитивне 
емоційне середовище на заняттях, дає 
можливість розвиватися учням.  

Висновок. Отже в сучасній українській 
державі уроки з використанням ІТ-технологій 
стають звичайними для учнів початкової школи, 
а для вчителів стають нормою роботи. За 
допомогою ІТ-технологій учитель проводить 
теперішні віртуальні подорожі в природу, по 
містах і світу взагалі. Робота на сучасних 
комп’ютерних тренажерах дозволяє довести 
обчислювальні навички учнів до автоматизму, а 
музичні презентації й кліпи допомагають 
естетичному вихованню учнів.  

Наголосимо, що навчання – це серйозна 
праця. Саме тому навчання повинне бути 
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цікавими, а інтерес викликає здивування, будить 
думку, викликає бажання розуміти, творити, 
реалізовувати.  
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ИДЕИ ЦЕЛОСТНОЙ ШКОЛЫ 
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

Людмила СОКОЛОВА (Оренбург) 
В век глобализации мировое пространство 

стремительно меняется: углубляются процессы 
информатизации, становления открытого 
общества, перехода к экономике знаний. В 
современном социокультурном контексте 
российское образование ставит целью развитие 
человека, самосозидание и самоопределение. 
Общее направление педагогической мысли 
обозначается как императивы «думать от 
человека», «возвращение мысли в сферу 
культуры» [2; 3]. Группой канадских ученых 
(Рамзей, Л. Смит, Б. Тейлор – Холтон, 
К. Тиндал) была представлена концепция как 
образовательная инициатива, как попытка дать 
педагогический ответ на потребности 
изменившейся современной жизни [6]. С 
новыми теоретическими выводами естественных 
наук связывают свою работу немецкие ученые 
[7]. Их проблемы связаны со школой, обществом 
и личностью. Их меры направлены против 
«опустошения смысла современных форм 
жизни», падающего ее качества в новом 
социальном и экологическом окружении и 
вытекающего отсюда дефицита социализации 
молодежи, что может привести к самым 
катастрофическим последствиям. 

Однако на этом пути необходимо 
переосмыслить, придать новое понимание и 
выработать новые основания для педагогики и 
всей социально-педагогической деятельности в 
обществе: преодолеть фундаментальные 
методологические ошибки прошлого: отсутствие 
целостности в понимании основ человеческой 

цивилизации, естественно-научного знания 
(физической картины мира) и человека; 
отказаться от методов прошлого решать 
внутренние проблемы, подходя к ним с внешней 
стороны. До сих пор все проводимые реформы, в 
основном, решали количественные проблемы 
(способствовали развитию форм обучения, 
модернизации учебных планов, программ, 
средств обучения и системы управления, скорее 
углубляли проблемы; там, где требовалось 
изменить человека, стремились изменять мир 
вокруг него и т.д.). 

Основная идея нового подхода «науки 
целого» исходит из современных достижений 
естествознания, свидетельствующих о наличии 
общей структурной константы, которая 
обеспечивает основополагающий порядок во 
всех системах. В качестве интегральной ее части 
рассматриваются новейшие исследования хаоса 
и порядка в универсуме в контексте новых 
представлений о живой и саморегулирующейся 
системе Земли; о существовании случайности и 
необходимости; о наличии тесной связи между 
организмами и окружающей их средой. Cила 
самоорганизации в системах природы (включая 
человеческий организм) может показать свою 
конструктивную сторону, поскольку в человеке 
заложен высший параметр порядка, который 
концентрирует творческий потенциал 
(нарушение правил приводит к нарушению 
равновесия и поставило человечество на грань 
выживания). 
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Такая же универсальная константа, по 
мнению ученых, лежит в основе глобальной 
модели социально-педагогической деятельности 
[6]. Это делает ее независимой от национальных 
государств, господствующих идеологий и 
культур. Она «может трансформироваться 
применительно к локальным условиям в 
«местные варианты». Поэтому педагогике 
следует обосновать теорию развития личности, 
которая принимает эти правила. 

Теоретико-методологические позиции в 
вопросах становления современной «целостной 
школы» обосновываются философским 
принципом целостности. Он, по мнению 
авторов, является важным и для педагогической 
науки, в решении проблем которой необходимо 
«созвучие с природой». При этом не ставится 
под сомнение человек как самостоятельное и 
думающее существо. Меняется лишь акцент в 
его исследовании: он переносится с анализа 
влияния процессов «реагирования» на проблемы 
самоорганизации.  

Разделяя основную позицию авторов, мы 
выделили положения, которые могут стать 
содержанием для научной дискуссии [5, с. 112-
113]. 

 «По старой схеме Вселенная, в том числе и 
человек, представлялась наподобие часового 
механизма, состоящего из суммы частей, 
взаимосвязанных объектов». «Старая схема 
Вселенной» (ньютонова Вселенная» умерла еще 
в 18 веке, после начала 20 века о ней даже 
неприлично упоминать. 

«По современным представлениям природа 
обладает парадоксальным антиномическим 
свойством, включающим сосуществование 
противоположных и взаимоисключающих 
способов бытия». «Парадоксальное и 
антиномическое» – характеристики идеального 
или субъективного, присущие познанию и 
интерпретации реальности, но не самой 
объективной реальности. 

«Способ бытия» – вообще 
неквалифицирующееся в качестве термина 
произвольное словосочетание.  

«В диалектике борьба и единство 
противоположностей, переход количества в 
качество признаются, но при этом требуется 
преодоление противоположностей, их 
ликвидация ,что влечет за собой исчезновение 
антиномий». В диалектике никакого 
преодоления или ликвидации 
противоположностей «не требуется», поскольку 
это объективный процесс самоосуществления 
развития, и ничьи требования там не 
присутствуют и не учитываются. Кроме того, 
развитие, согласно диалектике, 
предусматривающее разрешение конфликта 
противоположностей по закону единства и 

борьбы противоположностей, отнюдь не 
предполагает исчезновение противоречия и 
противоположностей как таковых, иначе это 
противоречило бы закону отрицания отрицания 
и означало бы прекращение развития. Оно 
предполагает лишь уничтожение (разрешение) 
данного, конкретного противоречия как 
развивающей сущности данного качества, 
которое и уничтожается в процессе развития 
(само развитие и есть процесс и 
последовательность смены одного качества 
другим), сменяясь новым качеством. Поэтому 
уничтожение противоречия в рамках одного 
качества (отрицание) становится начальным, 
отправным пунктом существования 
(становления, формирования, развития) нового 
качества со своей собственной парой 
противоположностей и собственным движущим 
противоречием. Поэтому противоречие как 
таковое в принципе не может быть 
«преодолено», а противоположности не могут 
«исчезнуть». А антиномии, будучи категориями 
мыслительно-когнитивными, вполне могут быть 
устранены в процессе нахождения 
соответствующего мыслительно-
методологического подхода к их пониманию и 
интерпретации.  

«Сохранение антиномий (антиномный 
подход – (Х.Й. Гамм) не только учитывает 
полярности, но и считает их правомерными, 
равноценными и предлагает искать пути 
адаптации к ним». Простое сохранение или 
констатация сосуществования антиномий, без 
указания их взаимодействия с будущим и лишь 
нацеливающее на поиск способов адаптации к 
ним, и есть статичное «механистическое 
воззрение», «не отвечающее на вызовы 
новейших достижений естественных наук».  

Полагаем, философию для решения 
проблем каждый может выбирать разную. 
Базовой для педагогики является философия 
образования, где образование рассматривается 
как социально-историческая деятельность 
(В.М. Розин); как институт воспроизводства 
общества, где общественным реализатором 
выступают люди (А.Ж. Кусжанова). Чтобы 
развитие общества «не прерывалось», каждое 
новое поколение надо социализировать. А это 
уже миссия образования, его основная функция, 
назначение. Носители образования должны, 
образно говоря, соединять в себе сущности 
людей двух поколений: поколений настоящего и 
будущего. С одной стороны, они обязаны 
воспроизвести в процессе воспитания тип 
данного общества (родную культуру, язык, 
традиции). С другой – воспроизводя настоящее, 
внутри него «заложить компонент», который 
дает ресурс будущего развития. Они (будем 
говорить педагоги) должны понимать, что у 
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детей впереди будет то, чего сейчас нет, что 
нельзя предвидеть, предсказать. Это внутреннее 
противоречие, которое движет развитие 
образования.  

Педагогическая наука, деятельность, школа 
должны отвечать на вопрос: как это делать? 
Вначале понять, за какие корни держаться; 
выявить, какие характеристики есть у 
современного образования; какие должны быть у 
будущего? На этом пути помощниками 
педагогике выступают философия, социальная 
философия, социология образования, 
культурология, психология. Освоив этот 
основательный пласт знаний, педагоги могут 
считать себя готовы ми разрабатывать 
содержание образования, приемы, как его 
передавать, как взращивать ресурс. К 
сожалению, реально наша школа увлекается 
будущими характеристиками и хочет 
воспроизвести модель западного общества и его 
конкретного субъекта. Ясно, что в идеале это 
невыполнимо. Там есть такие глубинные корни, 
которые мы не сможем воспроизвести.  

По поводу увлечения антропологическим 
подходом. Он нужен, но он должен быть 
сопровождающим, подчиненным. Отдельный 
индивид может выживать везде. Но когда 
общество и государство заинтересованы, 
формулируют образованию социальный заказ, 
чтобы способные, талантливые молодые люди 
работали на свое общество, надо подчинять 
антропологический подход социальному, 
культурологическому. 

В сфере культуры человек предстает как 
высшая ценность: как идеальный образ, успешно 
присвоивший культурный опыт, накопленный 
человечеством, и положительно, с точки зрения 
существующих норм и правил, реализующий 
свой жизненный потенциал. Это означает, что 
индивид должен отнестись ко всей мировой 
культуре, как к своей. Но прежде чем 
идентифицировать себя с мировой культурой, 
необходимо, чтобы он встретился со своей 
исторической , этнической, национальной 
культурой. Именно эта встреча способна 
пробудить первичные смыслы, которые одни 
только и способны организовать субъективный 
мир личности, явиться гарантом ее 
устойчивости. Отсюда одной из задач, которые 
философия образования формулирует перед 
новой школой – это организация нового 
самоопределения растущего человека во 
времени (истории) и пространстве (месте на 
земле).  

Итак, в процессе методологической 
переориентации образования роль отводится 
школе, воспитанию, педагогической науке, 
призванным обеспечить тот духовный капитал, с 
которым мировое сообщество будет жить в этом 
веке. Полагаем, что параметр целостности 

присутствовал в педагогики ранее. Например, 
Павлышская средняя школа В.А. Сухомлинского 
как открытая система была живой, 
жизнеутверждающей во всех параметрах 
педагогического процесса – субъекте познания, 
учебном материале, формах и методах подачи 
знаний и организации школьной среды, тесно 
связанной с социальным окружением. А это 
означало установление не только разнообразных 
горизонтальных, но и вертикальных связей как 
критерия целостности. 

В содержании образования целостная школа 
не отказывается от государственных рамочных 
рекомендаций. В учебные программы 
включается наиболее актуальная социально-
политическая тематика, касающаяся вопросов 
экологии, мира, права, экономики, культуры, 
философии, математики и др. Актуально 
формирование способности человека к новым 
синтезам знаний, методологической 
способности. Но для этого миры науки, 
искусства, философии, религии должны быть 
открыты современному сознанию. Путь 
подготовки человека культуры к 
неопределенности – это путь создания условий 
для становления саморегулируемой личности, 
воспитания человека, способного 
самостоятельно строить и перестраивать 
программы своей жизнедеятельности и 
одновременно удерживать категорический 
императив. «...Главное не сами знания, – считал 
В.А.Сухомлинский, – а отношение к ним, те 
цели, которым они служат…Каждый предмет 
должен служить источником развития 
индивидуальных наклонностей ребенка, его 
профессиональной ориентации… Каждый 
предмет и все предметы в целом предназначены 
быть средством и условием гармонического 
развития… Изучение всех предметов в школе – 
естественных, математических, гуманитарных 
– должно содействовать формированию 
духовного мира человека… Особую роль здесь 
играют история и литература» [5]. По 
убеждению В.А. Сухомлинского, ученику 
необходимо не только овладеть умениями 
наблюдать явления окружающего мира; думать 
(сопоставлять, сравнивать, противопоставлять, 
находить непонятное, удивляться); выделять 
логически законченные части в прочитанном, 
устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость 
между ними… , а воспитать в себе большое, 
доброе сердце. Образно говоря, это «забота о той 
ветке, на которой зеленеет пышная поросль 
человечности, гуманности» [5, с. 172]. 

Мы знаем, какое недоверие вызвали 
созданные в 50-е годы В.А. Сухомлинским 
педагогические приемы и методы соотношения 
знаний и нравственности в человеке, 
образования и духовного возвышения человека. 
С.Л. Соловейчик пророчески предлагал 
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«попридержать скептические улыбки: как бы 
«восемнадцатый век» Сухомлинского не 
обернулся веком двадцать первым». Сегодня 
можно говорить о XXI веке как веке 
В.А. Сухомлинского. 

В контексте становления целостной школы 
педагогическая наука должна в равной мере 
уделять внимание как активности, 
динамическим аспектам личности, так и 
элементам покоя. Ибо антиномия активности и 
покоя представляют собой одно из полей 
напряжения (противоречия) под влиянием 
которого развивается жизнь. Следовательно, в 
целостной школе все формы деятельности, как 
направленные на развитие креативности 
(интеллектуального творчества) и социальной 
коммуникации школьников, так и 
акцентирующие их физическое воспитание и 
сенсомоторный опыт, должны включать тихие 
занятия, молчание, физическое расслабление, 
смену умственного напряжения полным покоем. 
В этом плане требуется разработка специальной 
концепции «педагогики покоя и активности», 
которая должна знакомить учащихся с 
естественными антиномиями как субъективной, 
так и объективной действительности. Следует 
найти разумное сочетание чередования покоя и 
динамики. Контингент школы – не более 400 
учащихся, класс – 20. 

«Нет сомнения, что школы – гиганты – 
это вообще нежелательный организационный 
путь воспитательной работы. И 
меня…тревожит, писал Василий 
Александрович, – когда я вижу в печати с 
одобрением рассказывается об архитектурных 
проектах новых школ на 2200 учащихся и 
более…. Я советовал бы продумать меры, 
создания специальных условий для уютной, 
«семейной атмосферы, скажем, в каждом 
коллективе параллельных классов, 
предотвращающей шум, беготню, толчею. Это 
элементарная предпосылка культуры 
педагогической деятельности» [5, с. 44]. Его 
Школа радости строилась на принципах 
обучения и воспитания в деятельности, через 
познание опыта природы, принципа «познай 
самого себя». Его цель: создать 
гуманистическую школу, соответствующую 
логике и духу времени – школу добра, высокой 
нравственности, мыслительной культуры и 
труда в единстве: «надо, трудно, прекрасно». 

Чтобы обогатить мир ребенка, Василий 
Александрович обращался к различным Мирам: 
миру природы, миру красоты, литературы, 
искусства, музыки, окружающему миру, миру 
космоса… Мир природы – часть жизненного 
пространства человека, особенно растущего, 
взрослеющего, это мир с безграничным 
богатством явлений, с неисчерпаемым вечным 

источником красоты. И прекрасное природное 
начало независимо от человека. Особое 
внимание обращал не « на нужное и полезное в 
природе», а, в первую очередь, на прекрасное, « 
…всмотреться в природу, в самого себя… По 
утренней росе, в степь, к утреннему солнцу, 
пению птиц, любоваться цветением… И 
детское ухо начинает улавливать самые тонкие 
звуки, глаза – воспринимать мельчайшие 
цветовые оттенки … Но любование красотой – 
это лишь « первый росток доброго чувства, 
которое надо развивать, превращать в 
активное стремление к деятельности» [5]. 
Гуманность педагогических взглядов 
В.А. Сухомлинского выражалась в конкретной 
направленности к педагогике сердечности: 
чувствовать проблемы детей, помочь излечить 
сердце ребенка от зла, одиночества, страха, 
непонимания, ожесточенности. «…Труд души, 
деятельность духа – это могучая сила, 
творящая сильного, несгибаемого человека. Это 
труд должен начинаться в раннем детстве, как 
только человек встал на ноги. Воспитание, 
побуждающее к самовоспитанию, – это и есть, 
по моему глубокому убеждению, настоящее 
воспитание» [5, c. 251]. 

Одну из приоритетных задач он видел в 
том, чтобы внести существенные изменения в 
повседневную жизнь школы, гуманизировать ее 
среду и весь учебно-воспитательный процесс. 
Школа стала местом жизненной радости для 
учащихся, миром спокойствия, терпимости и 
сотрудничества. Весь ее духовный и социальный 
климат создавал условия для самореализации 
личности, формировал ее готовность в будущем 
способствовать созиданию, упрочению мира и 
экологической защиты планеты. Школьный 
климат, основанный на базе сотрудничества, был 
важной воспитательной силой. Процесс 
воспитания не заканчивался со звонком. В 
школе особое внимание уделялось целостному 
развитию личности – ее духовно – душевному и 
физическому здоровью в условиях соответствия 
природной широте жизни в ее разнообразии и 
единстве и при соблюдении законов природы. 
Важная задача состояла в том, чтобы изменить 
сознание и установки подрастающей личности, 
структуру ее потребностей, максимально развить 
творческое начало. Особо подчеркивалась 
необходимость подготовки ученика к труду. 
«Мы глубоко верим в облагораживающую силу 
труда, Если ребенок вложил частицу своей 
души в труд для людей и нашел в этом труде 
личную радость, он уже не сможет стать 
злым, недобрым человеком» [5, с. 134]. 

Целенаправленно к специфическим ролям, 
умениям определенной профессии школа не 
готовила: будущее и в то время никто не мог 
предсказать. Гораздо важнее, считал 
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В.А. Сухомлинский, развить общечеловеческие 
способности, которые всегда и в любой 
ситуации создают основу для решения всех 
жизненных ситуаций и конфликтов. 

В качестве главной цели концепция 
Павлышской школы предусматривала 
воспитание в духе широкой социальной 
коммуникабельности, интеллигентного и 
ответственного отношения каждого к самому 
себе, окружающим людям и природе, 
формирование развитой, свободной и позитивно 
настроенной личности. Конкретные 
образовательные задачи включали: наиболее 
полное развитие субъекта познания, гибкости 
мышления, овладение знаниями, умениями (с 
позиций целостности отраженных в мышлении, 
чувствах и действиях); заботу об укреплении 
духовно-душевного и физического здоровья 
человека; равноценное развитие спортивных, 
ремесленных, социальных, художественных, 
интеллектуальных и этических способностей; 
формирование жизнеутверждающей социальной 
открытости, ответственности; подготовку к 
жизни в гармонии с природой, развитие 
активности, самодеятельности в проведении 
разумного досуга. 

Залогом успеха в решении задач являлось 
культивирование творчества, порядка. Без этого, 
считал В.А. Сухомлинский, самые лучшие 
методы будут ограничены в их действии. 
Важнейшим компонентом педагогического 
процесса выступало стремление самого ученика.  

Как видим, параметр целостности 
присутствовал в педагогике и ранее, не только в 
периоды расцвета культуры, но и времени 
идеологизации образования. 

Сегодня естественнонаучное знание 
располагает новыми данными о человеческом 
сознании: обнаружено состояние «чистого 
сознания», «наименьшего возбуждения», когда 
после активности сознание сохраняет еще 
способность к самопознанию. Следует искать 
новые приемы, методы, упражнения для 
активизации сознания человека в соответствии с 
творческим потенциалом систем 
самоорганизации. С механистических позиций 
его не решить. Для этого надо использовать 
вновь открытые реальности и новую структуру 
материи, ее антиномический характер. К числу 
организационных форм учебного процесса 
авторы относят спиральный куриккулум, 
проектное образование, интегрированные 
учебные дисциплины, предусмотрено обучение 
бригадами учителей. 

Человечество подошло к порогу, за 
которым нужны и новая нравственность, и 
новые знания, новый менталитет, новая 
система ценностей. Создавать их будет 
учитель. «Тот, кто передает эстафету знаний 
и культуры, превращается в центральную 

фигуру общества, центральный персонаж, 
разворачивающейся человеческой драмы», – 
отмечал Н.Н. Моисеев.  

Большая роль в реализации целостной 
школы отводится учителю. Обзор материалов 
позволил обобщить нам «надежду общества» в 
следующих требованиях к современному 
педагогу: 

 – это образованная личность, «человек 
культуры», способный работать со знаниями. С 
разными типами мышления, с идеями различных 
культур, сам воспроизводящий элементы 
культуры;  

 – учитель как субъект культуры способен к 
самоопределению в мире культуры, к 
воспроизводству культуры в людях, т.е. 
приобщению новых поколений школьников к 
истории, памятникам литературы и искусства, 
философии и науки, культуре производства и 
предпринимательства; 

 – учитель – это гуманная личность, 
способная к сопереживанию, понимающая 
ценность, неповторимость и 
неприкосновенность каждой человеческой 
личности, жизни. Характеризующаяся 
стремлением к миру, согласию, умением 
проявлять терпимость и доброжелательность ко 
всем людям, независимо от расы, 
национальности, вероисповедания, положения в 
обществе, личностных качеств; 

 – это духовная личность, воспитание 
которой предполагает возвышение потребностей 
к ценностям жизни, красоты труда, стремление к 
прекрасному; 

 – это творческая личность, культура 
творчества проявляется во всех сферах 
жизнедеятельности, исполнении социальных 
ролей; 

 – это свободная личность, ориентированная 
на ценности культуры, берущая на себя 
ответственность за результат деятельности в 
ситуации выбора; 

 – это практическая личность, цели которой 
совпадают с целями другого (ученика) быть 
целостной личностью, ориентированной на 
культуросообразные нормы и образцы 
деятельности. руководствующейся в жизни 
гуманными целями, готовой к самореализации в 
современных условиях обучающего общества, 
экономики знаний и информатизации, в том 
числе и на ниве профессионального труда [4]. 

Главное условие для воспитания такого 
учителя формулировалось многими классиками. 
Напомним утверждение П.Ф. Каптерева. К 
свойствам учителя, считал автор, нужно 
прибавить его постоянную работу над своим 
культурным развитием и усовершенствованием. 
«Нет ничего хуже учителя, пришедшего к 
несчастной мысли, что он сам достаточно уже 
учен и развит; что ему не для чего и нечему 
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больше учиться; что он может успокоиться, так 
что отныне его задача просвещать только 
других, а не самого себя» [1, c. 600]. Учитель, 
покончивший труды над своим развитием, и его 
ученики – это совершенно различные люди, 
стоящие на совершенно различных дорогах, с 
совершенно различными взглядами и 
намерениями: одни развиваются и учатся, 
направляют к этому все свои усилия, видят в 
этом главный интерес своей настоящей жизни; 
другой окончил развитие, перестал учиться… 

Между величайшим ученым, 
продолжающим работать над своим развитием, и 
мальчиком, посещающим элементарную школу, 
гораздо больше общего, взаимных интересов, 
точек соприкосновения, чем между этим 
мальчиком и школьным учителем, опочившим 
от трудов по части своего дальнейшего 
образования. Величайший ученый и ученик 
элементарной школы стоят хотя и на 
противоположных концах, но одной и той же 
лестницы – личного развития и 
усовершенствования: один – на вершине, другой 
– в самом низу; один овладел всей культурой 
века, другой осваивает только ее начатки. Но и 
тот и другой равно работают своим умом, 
учатся, хотя и каждый по-своему; они делатели 
одного поля, хотя и на различных концах его. Их 
связывает потребность самообразования и 
развития. Школьный учитель, воображающий 
себя полнейшим мудрецом, которому незачем 
больше учиться, не принадлежит к этому полю, 
не занимает никакой ступени на лестнице 
развития [1, с. 601]. 

Приведем некоторые из ответов студентов 
ряда педагогических колледжей и вузов 
Оренбуржья (N= 351) на вопрос: что включает в 
себя понятие «культура педагогической 
деятельности?» (предлагался синоним 
«культуросообразно действующий педагог»): 
«способен помочь ребятам найти себя в 
будущем, стать самостоятельными, творческими 
и уверенными в себе людьми» (5,2%); «владеет 
психолого-педагогическими знаниями, понимает 
особенности развития школьников» (6,4%); 
«является профессионалом в других областях 
деятельности» (6,1%); и др. Настораживает ответ 
37% опрошенных. Они считают «несерьезным 
говорить о культуре, когда никто не знает, что 
ждет школу завтра». Суждения респондентов 
подтверждают наличие серьезной проблемы, 
актуализирующей деятельность научного 
сообщества в подготовке нового педагога. 
Отметим, в странах, имеющих наиболее 
эффективные системы школьного образования, 
на учительские специальности направляют 
лучших учеников школ. Выбирают будущих 
учителей из 5% лучших выпускников (Южная 
Корея), из 10% – (Финляндия), из 30% – 

(Сингапур и Гонконг); создают специальные 
программы для привлечения учителей из числа 
лучших выпускников престижных вузов; 
проводят экзамены на должность учителя, 
причем даже при недостатке учительских кадров 
во многих странах (Японии, Австралии, 
Франции; на работу в школу принимается 
только тот претендент, который успешно и в 
полном объеме прошел процедуру аттестации, 
сертификации) [2]. 

Таким образом, для полной реализации 
современной модели целостной школы 
необходимо не только взять на вооружение 
новое естественнонаучное понимание 
целостности и самоорганизации человеческого 
опыта, но и возродить «вневременные» 
педагогические идеи прошлых лет. В аспекте 
доминирования гуманистической парадигмы в 
образовании, императивов духовного 
возрождения в бытии культурном, без сомнения, 
следует назвать школу В.А. Сухомлинского, в 
которой актуализировались идеи философии 
образования: насыщение содержания 
образования искусством, гуманитарными 
педагогическими технологиями, 
гуманистическими способами передачи знаний.  
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УДК 78: 78 (07) 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КОМПОЗИТОРСЬКО-ВИКОНАВСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ 

Тетяна СТРАТАН-АРТИШКОВА (Кіровоград) 
Постановка проблеми. Роль і значення 

музичного мистецтва в духовному розвитку 
особистості на всіх етапах становлення музично-
педагогічної думки є актуальною і значущою. 
Упродовж всієї історії мистецтва музика є одним 
із найпотаємніших і найзагадковіших з 
мистецтв, “якій притаманна абстрактна форма 
передачі понятійного змісту”, що об'єктивно 
зумовлено значно меншою здатністю музичного 
слуху порівняно із зором інформувати 
особистість про конкретні матеріальні ознаки 
певного явища. Ця неконкретність “породжує 
узагальненість музичних образів і 
опосередковане відображення об'єктивної 
дійсності, огортаючи цей вид мистецтва 
серпанком загадковості і таємничості” [3, с. 4]. 

Різні аспекти впливу музики на особистість 
розглядаються у давньогрецьких та 
середньовічних філософських трактатах 
Піфагора, Платона, Арістотеля, Арістоксена, 
Боеція, Демокріта, Квінтіліана, Климента 
Олександрійського, Плутарха, Сократа, 
проголошуються у реформаторських ідеях 
представників музичної освіти середньовіччя 
(Гвідо Аретинський), віддзеркалюються у 
наукових думках мислителів епохи 
Просвітництва (А.Шефтсбері, Г.Гельвецій, 
М.Монтеск’є, Г.Лейбніц), розкриваються в 
естетичних поглядах представників німецької 
класичної філософії (І.Кант, Ф.Шилер, Г.Гегель), 
обґрунтовуються в музично-теоретичних працях 
західноєвропейських теоретиків та викладачів 
музики (П.Гален, І.Песталоцці, Дж.Кервен), 
проголошуються відомими українськими 
музикантами-педагогами ХІХ ст. (М.Леонтович, 
М.Лисенко, К.Стеценко), досліджуються в 
системі музичного виховання педагогами-
музикантами (З.Кодая, К.Орфа, Л.Данієля, 
Е.Жак-Далькроза), які розглядали музичну 
творчість як могутній засіб соціалізації 
особистості, формування її специфічного 
суспільного духовно-емоційного досвіду, 
розкриваються в грунтовних працях 
Н.Гуральник, Л.Масол, Н.Миропольської, 
О.Михайличенко, О.Олексюк, О.Отич, 
Г.Падалки, А.Растригіної, О. Ростовського, 
О.Рудницької, О.Семашко, Т.Танько, 
В.Черкасова, К.Шамаєвої, С. Шипа, О.Шевнюк, 
О.Щолокової та ін.  

Музична освіта – категорія історична. Зміст, 
мета, рівень, методи, організація освітнього 
процесу, що складають систему музичної освіти, 

визначаються соціальними відносинами, 
національною специфікою, значенням  
мистецтва в розвитку суспільства, художньо-
естетичними поглядами, які трансформуються 
відповідно особливостям історичного розвитку  
культури, а також наявними формами музичної 
діяльності, функціями музикантів, рівнем 
розвитку музичної педагогіки.  

Важливу роль в еволюційно-динамічних 
процесах музичної освіти становить розвиток 
музично-теоретичної, музично-інструментальної 
та вокально-хорової діяльності. Тому вивчення 
змісту й особливостей музичної освіти на певних 
етапах історичного розвитку суспільства, 
теоретичних ідей митців, дозволяє більш 
грунтовно розкрити питання ціннісно-
особистісної значущості композиторсько-
виконавської творчості, що будується на 
принципах гармонії і людяності й  благотворно 
впливає на розвиток емоційно-почуттєвої, 
інтелектуально-вольової сфер особистості. 

Мета статті: виявити особливості 
розвитку музично-теоретичної думки, 
композиторсько-виконавської творчості епох 
синкретизму – Середньовіччя.  

Основний зміст статті. Історія музичної 
освіти свідчить, що на ранніх етапах розвитку 
людства не існувало спеціальної функції 
музиканта. Музичні дійства мали синкретичний 
характер, створювалися й виконувалися самими 
членами родового колективу.  Поступово, коли в 
цивілізаціях Стародавнього світу починають 
виокремлюватися різні музичні види й жанри, 
з’являються перші відомості про музичну освіту, 
формуються різні типи музикантів, які належать 
до різних соціальних верств, виникає 
необхідність і потреба в спеціальному навчанні 
музики, в професії музиканта, який був водночас 
і творцем текстів, і виконавцем танців. 

Однією з перших країн, у якій музичній 
освіті  приділялася значна увага, називають 
Давню Грецію. Підвалини грецької музичної 
освіти закладалися на острові Крит, де хлопчиків 
навчали різних видів музичної діяльності: співу, 
інструментальної музики, а також танцювальних 
рухів, виразним жестами, гімнастики, яка 
пов’язана з пластикою й гнучкістю тіла, що 
загалом утворювало єдиний комплекс.  

У VIII ст. до н.е. особливої популярності 
набуло мистецтво аедів – народних поетів, 
співців і композиторів [4, с. 34]. Творців-аедів 
надалі змінили рапсоди-виконавці, які 
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створювали й виконували епічні твори під 
акомпанемент струнного інструмента, кіфари 
або формінги. Мистецькі змагання творців-аедів, 
співців-виконавців, а також змагання хорових 
колективів (агономи), які виконували пеани, 
дифірамби, свідчать про розвиненість 
композиторської, вокальної, інструментальної  
та хорової видів діяльності в Елладі. Відомим 
митцем цієї епохи, переможцем і лауреатом 
(який увінчаний лавровим вінком) був музикант, 
поет, голова школи кіфаредів – Терпандр з 
острова Лесбос – творець жанру урочистих 
пісень на честь богів (номи), що виконувалися 
під супровід кіфари. Музиканти-співаки були 
водночас й поетами (жанр хорової лірики), 
балетмейстерами, оскільки хор відповідно змісту 
твору під акомпанемент ліри або кіфари 
виконував танцювальні рухи. 

У практиці ігор-змагань високого розвитку 
досяг такий жанр музикування, як сольна гра на 
кіфарі та авлосі, що сприяло формуванню 
елітарного мистецтва музикантів-віртуозів – 
виконавців на інструментах. Цікаво, що надалі 
цей вид музикування («віртуозність», 
імпровізація) входить у практику хорового та 
сольного співу (стиль «новий дифірамб») і 
набуває рис індивідуальності, експресії й 
динаміки інтонування, неповторності, 
віртуозності, високопрофесійного виконання  
музичних творів. Засновником нового стилю був 
співак-соліст Філоксен із Кіфери та відомий 
віртуоз-кіфаред Тимофій із Мілета (близько 400 
років до н.е.) [6]. 

У Давній Греції значного розвитку 
отримала наука про музику – теорія музики. 
Естетично-педагогічні погляди відомих 
філософів,  які відобразилися в музичні теорії, 
мали значний вплив на зміст музичної освіти, 
внутрішній світ людини. Так, відомий математик 
Піфагор сформулював музично-акустичні 
закони, обгрунтував оригінальну теорію 
катарсису – очищення душі музикою. Платон і 
Арістотель розробили ідеї етичного впливу 
музики на людину, вважаючи її «художніми 
ліками», що сприяють «гармонії в душі» 
(Н.Миропольська). Філософи Стародавньої 
Греції поєднали музику з космосом і відкрили 
«музичну гармонію планет», «гармонію сфер», 
де кожній планеті відповідала певна нота 
музичного звукоряду. 

В музичній освіті античності вершину 
розвитку музичної теорії знаменує діяльність 
Арістоксена, учня Арістотеля. Прогресивність 
його музично-теоретичного вчення полягає в  
наданні особливого значення народній музиці, в 
усвідомленні необхідності створення 
темперованого строю, аналізі музичних явищ 
через чуттєво-слухове сприйняття музичних 
творів. Музичний теоретик античності очолив 

напрямок «гармоніки», представники якого 
дотримувалися визначення консонансу як 
приємного для слуху співзвуччя, на відміну від 
представників піфагорійського напрямку 
(«каноніків»), які відстоювали думку про точну 
відповідність побудови інтервалів з 
математичним співвідношенням. Відомими 
працями Арістоксена є «Елементи ритміки» та 
«Елементи гармоніки», в яких охоплюються й 
розкриваються завдання теорії музики, питання 
ритміки, її зв’язок із природою танцювального 
мистецтва. Упродовж декількох століть 
складалося давньогрецьке вчення про виразність 
музичних ладів, зокрема в теоріях  Платона та 
Арістотеля [4, с. 41].  

Цінними є думки Піфагора, Арістотеля й 
Платона про те, що «мусичну освіту» повинен 
здобувати кожен учень, і питання про його 
музикальність чи немузикальність не повинно 
виникати. Уже Піфагором ставляться питання 
про педагогічне значення мистецтва [1, с. 120]. 
Історія свідчить, що кращими вчителями музики 
у давньому світі уважалися греки. Педагоги-
греки відіграли значну роль у становленні 
української духовної культури, оскільки навчали 
вітчизняних співаків традицій візантійської 
культової музики. Про це свідчать старовинні 
піснеспіви православної церкви, серед яких, крім 
київських, болгарських та інших, траплялись і 
грецькі [6]. 

Музична освіта раннього й класичного 
середньовіччя створювалася музикантами-
теоретиками та музикантами-практиками 
(канторами й інструменталістами, зокрема 
органістами), діяльність яких була пов'язана із 
церквою, а отже, із культовою музикою, а також 
митцями різних соціальних верств, 
представниками яких були трубадури, 
мінезингери, придворні музиканти, барди-
сказителі, скоморохи. Музиканти-професіонали 
здобували свої знання в співацьких школах при 
монастирях, кафедральних соборах [5].  

В епоху середньовіччя в Західній Європі 
склалося кілька типів навчально-виховних 
систем. Серед них вирізнялося церковне 
(духовне) виховання, що здійснювалося в 
християнській сім'ї та в церковних школах, на 
той час найпоширеніших (монастирських, 
соборних), латинською мовою. Церковне 
виховання передбачало й навчання мистецтву 
композиції і співу. У монастирських та соборних 
школах IX ст., у великих містах Німеччини, 
Франції та Італії викладання будувалося за 
схемою “тривіум (від лат. trivium – три шляхи) – 
квадріум (від лат. quadrium – чотири шляхи)”. До 
першої групи входили граматика – уміння 
читати, розуміти прочитане, писати; риторика – 
уміння виголошувати промови; діалектика – 
вміння дискутувати способом аргументів та 
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їхніх спростувань. Другу групу становили 
арифметика, геометрія, астрономія та музика. 

Мистецтву церковного співу навчали і в 
парафiяльних школах, де група учнів складала, 
зазвичай, 3 – 10 хлопчиків віком 7 – 15 р. Учні 
спершу зазубрювали молитви й псалми, а потім 
училися читати релігійні книги, писати, співати, 
вивчали арифметику, а з ХІІІ ст. – 
композиторсько-виконавській майстерності 
навчались в музичних цехах. Мистецтво 
складати пісні й музичні твори  передавалося від 
майстра учням у процесі сумісної практичної 
діяльності.  

Починаючи з Х ст., монастирські школи, які 
практикуються на ритуальних піснях, поступово 
втрачають свій пріоритет. Осередком музичної 
освіти стають кафедральні школи, у яких 
помітно зростає тенденція поєднання музично-
теоретичної освіти з музично-виконавською і 
композиторською. Одним з освітніх закладів 
такого типу стала школа при кафедральному 
соборі Нотр-Дам (Париж). Саме на базі таких 
шкіл в XI – XIII ст. виникли університети.  

Середньовічні університети мали 4 
факультети: молодший, або артистичний 
(факультет мистецтв), і три старші: 
богословський, юридичний та медичний, де 
можна було навчатися після закінчення 
артистичного. 

Артистичний факультет (термін навчання 
на ньому – 6 – 7 років) був підготовчим i 
виконував роль середньої школи. Тут вивчали 
традиційні «сім вільних мистецтв». Той, хто 
закінчував цей факультет, отримував ступінь 
“магістра мистецтв“, а також право вступати на 
інші три головні факультети. На факультеті 
мистецтв у рамках «семи вільних мистецтв» 
обов’язковою була музика. Значна увага 
приділялася науково-теоретичним знанням, 
музично-виконавській і композиторській 
практиці. Термін навчання на основних 
факультетах тривав 5 – 6 років. Особи, які 
закінчували повний курс навчання (11 – 13 
років), здобували звання “доктора наук“. За 
таким принципом відбувалося навчання в 
Паризькому університеті, який започаткувала 
«університетська» корпорація магістрів і 
студентів (1215 р.).  

У ХІІ – ХІV ст. університети, де навчалися 
музичного мистецтва, виникали і в інших 
країнах Західної Європи: Кембриджі (1129), 
Оксфорді (1163), Празі (1348), Кракові (1364), 
Відні (1365). Гейдсльберзі (1386). Особливістю 
музичної освіти цього періоду є те, що іспити з 
музично-теоретичних дисциплін у деяких 
університетах були обов'язковими для 
одержання ступеня бакалавра й магістра. 
Навчання в університетах проходило у формі 
лекцій, які іноді проводилися у формі  публічних 
виступів професорів і студентів. Ці лекції 

торкалися  проблем філософії і богослов'я й 
переростали у повчальні мистецькі дійства.  

Відомим університетським педагогом-
музикантом цієї епохи був нормандський учений 
І.Муріс (1290 – 1351 рр.), наукові праці якого 
вивчалися протягом багатьох наступних років у 
європейських університетах. У книзі «Музична 
естетика Середньовіччя і Відродження» 
подається аналіз праць відомих теоретиків 
музики цієї епохи, зокрема Іоанна де Муріса, 
С. Боеція, Гвідо Аретинського. 

Іоанн де Муріс, на думку В. Гроссмана, є 
автором музично-теоретичного трактату 
«Speculum musicae».  Г.Бесслер уважає автором 
цього трактату французького філософа й теолога 
Якова із Льєжа (Jacobus de Leodio, Jasques de 
Liege, Jacobus Leodiensis). Невизначеним є і рік 
написання трактату. Дехто з дослідників 
відносять його до 1321 року, деякі – до 1330, 
деякі – до 1340 – 1360 років. 

Але, незважаючи на це, важливим є факт 
про ідейну й стилістичну спільність трактату 
«Speculum musicae» з іншими трактатами, котрі 
написані в перші десятиріччя XIV століття, 
зокрема, – «Summa musicae» (1319), «Musica 
speculativa» (1329). 

«Speculum musicae» (дзеркало музики) являє 
собою енциклопедію музичної науки (слово 
speculum – буквально «дзеркало» – як завжди, 
використовувалося в середньовічній литературі 
для визначення творів енциклопедичного 
характеру). У цій праці викладаються основні 
проблеми середньовічної музичної теорії, 
подаються відомості про інтервали, лади, їхнє 
походження й значення в музичному творі, про 
музичні пропорції, дисонанси та консонанси. 
Цікавою є думка про те, що музика поділяється 
на два види – теоретичну і практичну, а 
музикантом є той, хто володіє теоретичною 
музикою і спрямовує практичну, керує нею. Той, 
хто володіє практичною музикою  і позбавлений 
умоглядної, не є музикантом у власному сенсі 
цього слова, а тому, як зазначає С. Боецій, 
іменується від інструмента, яким він володіє, 
тобто кіфарист, трубач, органіст тощо. Ті, хто 
використовує природні інструменти [naturalis], 
завдяки яким утворюються різні голоси, уміє 
створювати консонанси, але не знає їхніх 
якостей, числових пропорцій, називаються 
співаками. Але ті, хто через якихось причин не 
можуть співати, але знають якості консонансу і 
все, що стосується теоретичної музики, не 
позбавляються звання музикантів. У праці 
«Настанови до музики» С. Боецій визначає: 
«Музикант той, хто набуває знань співу при 
схильності розуму не рабством праці, а силою 
умогляду» й визначає такі види музики: 
інструментальну (гра на інструментах), вокальну 
(метричні й поетичні пісні) і теоретичну 
(розсудливу), котра розмірковує про перші два 
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види й про кожний окремо. Той, хто володіє 
третім видом музики, уміє розмірковувати про 
мелодію і ритми, про форми кантилен, про 
консонанси, їх пропорції, «яким видам людей та 
уподобанням вони відповідають»,  є музикантом 
в абсолютному сенсі цього слова. Таким чином, 
учений підкреслював значущість теоретичної 
підготовки й грамотності  музиканта-
виконавця.  Посібник С.Боеція «Настанови до 
музики» не втрачав свого значення і в наступних 
епохах, вивчався студентами Оксфордського 
університету у ХVІІІ ст. 

Значні зміни у вдосконалення системи 
музичної освіти в ХІ столітті зробила реформа 
нотного письма Гвідо д’Ареццо – реформатора 
музичної освіти Середньовіччя. Вона полягала у 
введенні чотирилінійного нотного стану із 
буквеним позначенням висоти звука на кожній 
лінії (майбутні ключі), точне інтонування 
нотного запису, шестиступеневий звукоряд 
(гвідонів гексахорд) з певними 
співвідношеннями інтервалів та складовими 
позначеннями ступенів (славнозвісні початкові 
склади рядків гімну св. Іоанна). Гвідо д'Ареццо 
також приписують один із дидактичних методів 
("гвідонова рука"). Сутність методу полягала в 
тому, що всі звуки звукоряду демонструвалися 
суглобами та кінчиками пальців лівої руки; 
торкаючись до них указівним пальцем правої 
руки, учні «за пальцями» обчислювали 
інтервали, гексахорди та їхні взаємопереходи.  

Основними осередками професійної 
музичної освіти епохи Середньовіччя були 
монастирські й кафедральні співацькі школи. 
Деякі з цих шкіл стали провідними центрами 
схоластичних досліджень та середньовічної 
культури загалом. Однією із відомих була 
«Скола канторум» при папському дворі в Римі 
(заснована близько 600, реорганізована 1484). Ця 
школа слугувала зразком для виникнення 
навчальних закладів такого типу в країнах 
Західної Європи. Основним видом музичної 
діяльності був хоровий спів. Методи навчання 
хорового співу спиралися на засвоєння рухів 
голосів на слух. При цьому вчитель 
користувався способами хейрономії: рух голосу 
вгору і вниз виконувався відповідно до умовних 

жестів рук. Теоретичні знання учні здобували із  
спеціальних рукописних посібників. Для 
наочності використовувалися малюнки, таблиці. 
Як і в Античності, монохорд слугував для 
пояснення інтервалів між звуками. 

Отже, в духовно-творчому і гармонічному 
розвитку особистості в епоху Античності і 
Середньовіччя особливе значення надавалось  
музичному мистецтву. В еволюційно-
динамічних процесах музичної освіти важливу 
роль становить розвиток музично-теоретичної, 
музично-інструментальної та вокально-хорової 
діяльності. Середньовічні школи й університети 
певною мірою підготували культурний дух, 
сприяли подальшому розвитку композиторської, 
вокальної та інструментальної діяльності й 
слугували основою для розвитку музичної освіти 
в епоху Відродження.  
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УДК 371 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ШОТЛАНДІЇ 

Наталія СУЛИМ (Тернопіль) 
Постановка проблеми. Система сучасної 

професійно-методичної підготовки вчителя 
англійської мови зумовлена зміною мети мовної 
освіти, її оновленим змістом, розробкою 

інноваційних комунікативних методик, 
трансформацією технологій навчання. 
Професійно-методична підготовка є 
обов’язковим підсумковим етапом підготовки 
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вчителя-словесника, вчителя початкової школи, 
вихователя дошкільного навчального закладу. 
Отже, основне завдання методичної підготовки 
вчителя англійської мови – здобуття студентами 
знань і вмінь, необхідних для ведення 
навчально-виховного процесу. 

Аналіз попередніх досліджень. 
Дослідження особливостей педагогічної освіти у 
Великобританії та Шотландії здійснювали такі 
вчені як : Абрамова Т. [1], Алексєєва О. В. [2], 
Іванюк Т. [5], Курдюмова І.М. [6], Локшина О. 
[7], Шалик З.М. [11] та інші. 

Метою статті є дослідження основних 
засад кваліфікаційної підготовки майбутніх 
вчителів англійської мови в університетах 
Великобританії та Шотландії.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні 
університети у Великобританії та Шотландії 
пропонують студентам різні організаційні 
моделі підготовки вчителів. Ще донедавна в 
країнах Західної Європи випускник 
університету, одержуючи диплом, одночасно 
одержував і дозвіл на викладання в різних 
навчальних закладах, зокрема в школах. Для 
призначення на роботу в державну середню 
школу професійна педагогічна підготовка як 
така не вимагалася. У 80-х р. для роботи в 
європейських школах було введено вимогу 
наявності двох дипломів: про загальну вищу 
освіту та про кваліфікацію [5, с. 7] 

Традиційна доуніверситетська освіта у 
Великобританії триває 13 років, в Україні 
11 років. Що стосується вищої освіти, то вона у 
Великобританії представлена університетами і 
політехнічними коледжами. Існують три рівні 
навчання в університетах [1, c. 45] : 

 (Undergraduate), базова вища освіта з 
терміном навчання 3-4 роки та отриманням 
диплома бакалавра (Degree of Bachelor); 

 (Graduate), повна вища освіта з терміном 
навчання 1-2 роки та отримання диплома магістр 
(Degree of Master); 

 (Postgraduate) – навчання з отримання 
ступеня PhD (еквівалент кандидата наук в 
Україні). Вищими ступенями, що 
присуджуються, є ступені магістрів наук, 
мистецтв та філософії; докторів філософії, 
літератури та права. Серед циклів кваліфікацій 
англійського простору вищої освіти 
спостерігається три цикли, що включають рівень 
знань і становище студента.  

Цикли кваліфікацій англійського простору 
вищої освіти наведено у табл. 1. При цьому, 
універсальним інструментом формування 
системи професійної підготовки стали 
стандарти, які спрямовані на забезпечення 
суб’єктивної позиції майбутніх учителів у галузі 
саморозвитку, формування своєї особистості й 
моделювання власної професійної діяльності, 

необхідної для  формування  вчителя, див. табл. 
1.  

Таблиця 1 
Цикли кваліфікацій англійського простору 

вищої освіти [1, c. 45] 
Цикли Аналіз циклу 

Перший 
цикл 

Кваліфікації, що означають 
завершення першого циклу, 
присвоюються студентам, які: 
1) здатні продемонструвати 
початковий рівень знань та 
розуміння у сфері свого предмету; 
2) долають перешкоди і вирішують 
проблеми, набуваючи таким чином 
досвід, необхідний для подальшої 
роботи; 
3) уміють доступно викладати 
інформацію, ідеї, проблеми та 
рішення для людей, які розуміють, 
так і не розуміють даного предмету 

Другий 
цикл 

Кваліфікації, що означають 
завершення другого циклу, 
присвоюються студентам, які: 
1) здатні продемонструвати 
достатній рівень знань та умінь у 
сфері свого предмету; 
2) уміють застосовувати свої знання 
на практиці; 
3) володіють навчальними 
навичками,  які дають можливість 
продовжити навчання самостійно; 
4) не бояться експериментувати . 

Третій 
цикл 

Кваліфікації, що означають 
завершення третього циклу, 
присвоюються студентам, які: 
1) здатні продемонструвати 
систематичні знання свого предмету 
і показати результати наукових 
досліджень у цій сфері; 
3) виявляють здатність до 
критичного самоаналізу; 
4) здатні до оцінки та синтезу нових 
і складних ідей; 
5) співпрацюють з науковцями для 
розширення своїх знань,навичок і 
отримання нової інформації. 

Очевидним достоїнством освітньої системи 
Великої Британії, а зокрема і Англії та 
Шотландії, є її виняткова гнучкість: є 
можливість обирати дисципліни та спеціалізацію 
за власним уподобанням. Більше того – при 
бажанні вибрані предмети і напрямки можна 
поміняти. Водночас у Англії та Шотландії 
спостерігаються великі масштаби студентського 
обміну, обміну викладачами, регулярного 
наукового стажування, участі у престижних 
міжнародних симпозіумах, конгресах та 
конференціях, адже академічна мобільність є 
однією із цілей Болонського процесу. [2, с. 97] 



НАУКОВI ЗАПИСКИ             Серія: Педагогічні науки                      Випуск 125 
 

 

 199 

Велика Британія як країна з багаторічною 
університетською історією та високими 
освітніми стандартами вибрана для аналізу 
досвіду з дистанційного навчання, адже її 
університети перші в Європі почали 
впроваджувати цю інноваційну технологію 
сучасної освіти, а саме дистанційну систему 
навчання. [6, c. 156] 

Використання технологій дистанційного 
навчання дозволяє: 

– знизити витрати на проведення навчання 
(не потрібно витрат на оренду приміщень, 
поїздок до місця навчання, як учнів, так і 
викладачів .); 

– проводити навчання великої кількості 
осіб; 

– підвищити якість навчання за рахунок 
застосування сучасних засобів, об'ємних 
електронних бібліотек і т.д. 

– створити єдине освітнє середовище 
(особливо актуально для корпоративного 
навчання) [6, c. 157]. 

Однак Велика Британія має репутацію 
країни більш класичної університетської та 
професійної освіти. Сучасна британська вища 
освіта є престижною у цілому світі, дає 
кваліфікацію міжнародного рівня і знаменита 
високою якістю навчання. На відміну від країн 
континентальної Європи, Велика Британія має 
послідовну освітню систему, подібну на систему 
США, яка на сучасному етапі являє собою де-
факто глобальну модель для стандартів вищої 
освіти. 

Підготовка вчителів англійської мови у 
Англії та Шотландії здійснюється за двома 
напрямами – як рідної та як іноземної. Перший 
напрям реалізовується через державні заклади 
освіти – університети і коледжі вищої освіти. 
Підготовку вчителів англійської мови як 
іноземної здійснюють державні та акредитовані 
відповідними органами недержавні заклади 
освіти. У зв’язку із віковими, психофізичними 
особливостями дітей, а також змістом шкільної 
програми для різних вікових категорій у Великій 
Британії окремо здійснюється підготовка 
вчителів англійської мови для початкових та 
середніх шкіл [10, c. 113]. 

Методична підготовка з англійської мови 
вчителів початкової школи охоплює навчання 
чотирьох видів мовленнєвої діяльності – 
аудіювання, говоріння, читання та письма. При 
цьому пріоритетна роль відводиться читання. 
Заняття з методики включають не тільки аналіз 
різноманітних методів та прийомів, а й 
ознайомлення із засобами стимулювання та 
заохочення дітей, шляхами залучення батьків до 
допомоги дітям у навчанні, принципами відбору 
навчального матеріалу тощо [10, c.117]. 

Поширеними є методичні презентації, 
планування уявних уроків, мікровикладання, 
аналіз відеозаписів уроків, рольова гра тощо. У 
більшості закладів навчальні плани будуються за 
модульним принципом, що дозволяє досягти 
значної гнучкості та варіативності. В умовах 
швидкого розвитку суспільства, інтеграційних 
процесів у європейському просторі модульна 
система дає змогу швидко реагувати на вимоги 
часу, змінюючи зміст модуля чи й саммодуль, не 
руйнуючи при цьому загальну структуру курсу. 

Зміст методичної підготовки вчителів 
англійської мови як іноземної визначається 
специфікою роботи з учнями, для яких 
англійська мова не є рідною. Він включає аналіз 
таких питань, як особливості сприйняття 
іноземної мови, рідна мова та іноземна мова, 
планування уроків, навчання аспектів мови і, в 
першу чергу, фонетичного та граматичного, 
використання технічних та навчальних 
матеріалів, тестування та контроль тощо [9, 
c. 142]. 

Підготовку вчителів як рідної (англійської) 
мови та літератури у Великій Британії західні 
вчені аналізують у контексті цілісної 
професійної освіти вчителів і в нерозривному 
зв’язку зі спеціально-предметною та психолого-
педагогічною підготовкою. До найважливіших 
положень західної педагогічної теорії можна 
віднести: встановлення оптимального 
співвідношення теоретичного і практичного 
компонентів, ступінь розмежування знань 
предмета спеціалізації та методики його 
викладання, значення педагогічної практики для 
покращення розуміння зазначених понять; роль 
школи у формуванні педагогічних умінь та 
належного рівня комунікативної компетентності 
майбутніх учителів  [7, с. 289]. 

У системі педагогічної освіти Англії та 
Шотландії надзвичайно важливу роль відіграє 
Агенція з підготовки вчителів, основними 
функціями якої є створення закладів 
педагогічної освіти, фінансування програм 
підготовки, сприяння підвищенню престижу 
педагогічної професії, здійснення дослідницької 
роботи, спрямованої на вдосконалення системи 
підготовки педагогів. 

Встановлено, що в однорічних інститутах 
педагогіки курс навчання вчителів англійської 
мови для роботи в середній школі містить такі 
компоненти: методику навчання англійської 
мови; інтегрований курс психолого-педагогічної 
підготовки, який поєднує окремі теми загальної 
та соціальної педагогіки, загальної та вікової 
психології; шкільну педагогічну практику [11, 
c. 96]. 

Програма підготовки з англійської мови як 
рідної, розроблена з урахуванням вимог 
Національного навчального плану, передбачає 
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оволодіння технологією навчання чотирьох 
видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, 
говоріння, читання та письма. 

Відповідно до вікових особливостей дітей 
основна увага у підготовці вчителів приділяється 
методиці навчання читанню. Під час 
педагогічної практики кожен студент 
індивідуально працює зокремими учнями й 
групою учнів, розвиваючи чи оцінюючи їхні 
уміння читати. У підготовці вчителіванглійської 
мови до роботи в середній школі велике 
значення надається вивченню літератури. 

В англійській професійній підготовці 
майбутніх учителів лекція є провідною формою 
навчання. Професійно спланована і прочитана на 
високому рівні, вона заохочує студента до 
самостійного доопрацювання питань, які 
виносяться на лекцію. Тьюторські заняття 
студента з викладачем-ученим має вагоме 
значення на випускних курсах, коли студенти 
мають великий запас знань, на основі якого 
тьютор індивідуально керує роботою студента. 
Кожен студент вважається офіційно 
прикріпленим до тьютора, який слідкує не лише 
за його навчанням, виробничою практикою, а й 
за іншими сферами університетського життя. 
Цей метод є обов’язковим в англійських 
університетах. Важливе місце серед методів 
навчання в ВНЗ Великобританії надається 
диспуту, дискусіям, семінарським заняттям [11, 
c. 101]. 

Цінним надбанням досвіду Англії та 
Шотландії є практика проведення практичних 
занять, на яких великою популярністю 
користуються проблемно-пошукові практичні 
заняття з використанням евристичних бесід, 
рольових та імітаційних ігор, науково-дослідних 
проектів. Майбутні вчителі англійської мови 
вчаться висувати гіпотезу, обґрунтовувати та 
перевіряти її, що є необхідною умовою творчого 
мислення. Під час проблемного викладу 
матеріалу задіяні провідні методи 
продуктивного навчання: проблемний, частково-
пошуковий (евристичний), дослідний. [3, c. 89] 

Велике значення надається консультаційній 
роботі викладачів зі студентами, яка дозволяє 
диференціювати самостійну роботу. В 
університетах Англії та Шотландії 
консультаційне навантаження викладачів часто 
перевищує сумарне навантаження лекцій та 
практичних занять. Майбутні вчителі 
англійської мови мають змогу звернутися з 
питаннями стосовно навчальних планів, методах 
роботи з книгою, пошуку інформації, виконанні 
наукових досліджень тощо. Варто наголосити, 
що у Англії та Шотландії самостійна робота – це 
вдало спланований процес, який відбувається під 
керівництвом викладача, планується вузом, 
повністю забезпечується методично та 
індивідуалізується у залежності від здібностей та 

підготовки студентів, а також передбачає творчу 
діяльність з набуття та закріплення наукових 
знань [3, c. 94]. 

У Великій Британії вузи є незалежними, 
автономними організаціями, з їх власними 
правовими повноваженнями, як академічними, 
так й управлінськими. Вони не є власністю 
держави, хоча більшість з них залежить більшою 
чи меншою мірою від державного фінансування 
та має можливість вільно пропонувати програми 
й нагороди з урахуванням стану їх повноважень. 
Кожен університет і коледж вищої освіти несе 
відповідальність за забезпечення того, щоб 
відповідні стандарти були досягнуті і що 
пропонується дійсно якісна освіта [4, c. 70].  

Педагогічні коледжі в Англії та Шотландії 
не мають єдиного навчального плану. Зазвичай 
до навчального плану 3-річного педагогічного 
коледжу входить курс з основного предмета, 
професійний курс, педагогічний курс, практика у 
школі. Особлива увага приділяється курсу того 
основного предмета, який у майбутньому буде 
викладати студент. 

Понад 40% навчального часу відводиться на 
професійний курс, який зазвичай включає 
дисципліни загальноакадемічного профілю: 
англійська мова, математика, географія, історія – 
всього до 8 дисциплін. 

Четверта частина навчального часу 
відводиться на педагогічний курс, який 
складається з таких дисциплін, як філософія 
педагогіки, психологія, педагогічна соціологія, 
методика навчання, історія педагогіки, 
порівняльна педагогіка, шкільна гігієна, 
школознавство та ін. Професійно-орієнтаційна 
робота відносно професії вчителя і професійний 
відбір на педагогічні спеціальності здійснюється 
у вищих навчальних закладах за одними 
принципами, до абітурієнтіві до студентів 
ставляться аналогічні критерії й вимоги як в 
Англії, так і в Шотландії. [4, c. 72]. 

Окрім знань, майбутній вчитель англійської 
мови повинен розвивати в собі навички і вміння, 
як поведінкові, так і когнітивні, що 
дозволятимуть йому діагностувати, оцінювати й 
аналізувати контексти і конфлікти. 

Серед основних цілей і аспектів, що 
повинна включати до себе професійна 
підготовка майбутній вчитель англійської мови 
як іноземної, варто виділити такі: [8, c. 7]. 

 цінування культурного і мовного 
розмаїття Європи й етнічних меншин, що 
влаштувались на континенті; 

 стимулювання в аудиторії 
мультикультурної і мультиетнічної точки зору, 
що підтримує розмаїтість, і розділення її з 
викладачами, що проходять професійну 
підготовку; 
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 вивчення внесків в мистецтво, літературу, 
музику, історію різних світових особистостей, 
вивчення їх спільностей, адаптації і впливу на 
культурну схему потенційної аудиторії; 

Висновки. Отже, підготовка вчителів 
англійської мови у Англії та Шотландії 
здійснюється за двома напрямами – як рідної та 
як іноземної. Перший напрям реалізовується 
через державні заклади освіти – університети і 
коледжі вищої освіти. Зміст методичної 
підготовки вчителів англійської мови як 
іноземної визначається специфікою роботи з 
учнями, для яких англійська мова не є рідною. 
Він включає аналіз таких питань, як особливості 
сприйняття іноземної мови, рідна мова та 
іноземна мова, планування уроків, навчання 
аспектів мови і, в першу чергу, фонетичного та 
граматичного, використання технічних засобів 
та навчальних матеріалів, тестування та 
контроль тощо. У зв’язку із віковими, 
психофізичними особливостями дітей, а також 
змістом шкільної програми для різних вікових 
категорій у Великій Британії окремо 
здійснюється підготовка вчителів англійської 
мови для початкових та середніх шкіл. 
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РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ 
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Людмила СУХОВІРСЬКА (Кіровоград) 
Постановка проблеми. Нова освітня 

система в Україні будується на засадах розвитку 
творчого потенціалу людини, спрямованості 
професійної підготовки на самовизначення, 
стабільно активну життєдіяльність людини у 
змінних соціальних умовах.  

Однією з домінуючих тенденцій розвитку 
людства є інноваційність. 

Модернізаційні перетворення стосуються і 
аспектів підготовки майбутніх учителів фізики, 
як активної особистості, здатної продуктивно 
використовувати внутрішні і зовнішні ресурси 
до інноваційної діяльності. Швидкий розвиток 
інформаційного суспільства потребує реалізації 
таких ресурсів.  

Ведучими в цьому мають бути педагогічні 
вищі навчальні заклади, які покликані 
розробляти і визначати ефективні шляхи 
реалізації ресурсного підходу у підготовці 
майбутніх фахівців, і зокрема вчителів фізики. 
Інноваційна діяльність повинна забезпечити 
високий рівень професійних знань, умінь 
студентів, сформувати їх творчу активність до 
самовдосконалення.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Серед науковців, які займалися розробкою 
проблем підготовки майбутнього вчителя до 
інноваційної діяльності виокремлюють 
І. Авдєєва, Л. Березовська, В. Гінзбург, 
Л. Даниленко, О. Кіяшко, О. Сидоренко, 
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В. Толстой, Т. Шемет. Основи інноваційності у 
сфері педагогіки розкрила І. Дичківська [2].  

Проблеми ресурсного підходу в педагогіці 
розглядають Т. Давиденко, В. Лозова, 
Т. Цецоріна, Т. Шамова, І. Якиманська та ін. [3]. 
Його визначають як сукупність умов і засобів, 
необхідних для реалізації потенційних 
можливостей людини.  

Ресурсний підхід у підготовці майбутніх 
учителів до інноваційної діяльності в 
теоретичному аспекті ґрунтується на 
філософській концепції А. Маслоу, 
Ф. Герцберга, Д. Макгрегора, положеннях теорії 
гуманізму [5]. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є розкриття найважливіших сучасних тенденцій  
у підготовці майбутніх вчителів фізики до 
інноваційної діяльності на основі ресурсного 
підходу. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Під впливом інформаційного 
навантаження та науково-технічного прогресу 
сучасна освіта довгий час перебуває в стані 
неперервного організаційного реформування та 
переосмислення встановлених психолого-
педагогічних цінностей. Головну роль при цьому 
відіграє інноваційний потенціал суспільства, що 
потребує людей, здатних системно й 
конструктивно мислити, швидко знаходити 
потрібну інформацію, приймати адекватні 
рішення, генерувати нові ідеї. Результатом 
інноваційної педагогічної діяльності є створення 
нового (оригінальних прийомів, цілісних 
педагогічних концепцій), що змінює звичний 
погляд на явища, перебудовує суспільно-
педагогічні відносини. Тобто, педагог в 
інноваційному педагогічному режимі – це 
дослідник власної особистості та діяльності тих, 
кого він навчає і виховує. Це повністю збігається 
з поглядами В.О. Сухомлинського. 
Результативність інноваційної діяльності 
педагога залежить не лише від його професійної 
майстерності, а й від позитивної «Я»-концепції, 
особистісної готовності розпочати перетворення 
навчально-виховного процесу. Сучасна 
педагогічна практика потребує вчителя, який 
засобами власних особистісних ресурсів, 
орієнтує на всебічний і гармонійний розвиток 
кожного учня. 

Узагальнення засобів особистісних ресурсів 
суб’єктів навчання привів до прояву ресурсного 
підходу. Цей підхід при підготовці майбутніх 
вчителів фізики передбачає розкриття питань 
про організацію інноваційного навчання, 
зорієнтованого на пошук і розвиток потенційних 
можливостей кожного студента – майбутнього 
вчителя. Ресурс визначається як сукупність 
об’єктивно існуючих умов і засобів, необхідних 
для реалізації потенційних можливостей 
суб’єкта педагогічного процесу. Ресурси 

поділяються на зовнішні (засоби й умови 
довкілля) і внутрішні − індивідуальні та 
колективні. Ресурсний підхід узгоджує зовнішні 
і внутрішні індивідуалізовані ресурси 
особистості на засадах реалізації особистісної 
зорієнтованості професійної освіти, 
забезпечення професійного індивідуального 
розвитку суб’єкта, позитивного зворотнього 
зв’язку.  

В основі ресурсного підходу лежить 
принцип відповідності завдань до наявних і 
необхідних ресурсів, без яких декларований 
розвиток майбутнього педагога стає мрією [4]. 

Ресурсне навчання − це комплекс методів та 
засобів навчання, спрямованих на цілісний 
підхід до організації навчального процесу, який 
зорієнтований не тільки на засвоєння знань і 
набуття навичок, але і на тренінг здібностей 
самостійного й активного перетворення 
інформаційного середовища шляхом пошуку і 
практичного застосування інформаційних 
ресурсів. 

Особистість, послідовно пізнаючи основи 
професійних навчальних дисциплін, вивчає свої 
ресурси, самореалізовується і професійно 
зростає у процесі тривалої підготовки, вчиться 
враховувати вікові, психологічні, інтелектуальні 
особливості учнів у майбутній професійній 
діяльності. На наш погляд, усі означені вище 
завдання об’єднує ресурсний підхід до 
підготовки майбутнього фахівця фізики, який 
базується на ідеях-концептах: гуманізації 
процесу навчання; гармонізації фізичних, 
моральних та інтелектуальних якостей 
особистості вчителя і учня; інтеграції 
універсальних, спеціальних професійних і 
загальнопедагогічних знань, умінь та навичок; 
єдності теорії та практики у підготовці 
майбутнього вчителя, зокрема фізики та включає 
дві теоретичні складові – ресурсну та 
інноваційну. 

Зовнішні ресурси забезпечують, реалізацію 
валеологічних завдань інноваційного навчання, 
організацію професійної підготовки майбутніх 
учителів фізики у комфортних умовах. Основою 
взаємодії професорсько-викладацького складу і 
студентів є реалізація індивідуальних ресурсів 
кожного студента, створення умов для реалізації 
індивідуальних можливостей.  

Інновації самі по собі не виникають, вони є 
результатом наукових пошуків, передового 
педагогічного досвіду окремих учителів і цілих 
колективів. 

Основні ідеї ресурсного підходу, які мають 
бути враховані в підготовці майбутніх вчителів 
фізики до інноваційної діяльності наступні: 

- кожна особистість прагне зробити свій 
внесок у реалізацію освітніх цілей розроблених 
педагогічним колективом освітнього закладу. 
Стосовно педагогічного процесу інновація 
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означає введення нового в цілі, зміст, форми і 
методи навчання та виховання. Інноваційною 
стає спільна діяльність вчителя і учня; 

- методичне забезпечення освітнього 
процесу майбутніх педагогів має бути 
спрямоване на забезпечення професійної і 
навчальної самостійності, самоорганізації, 
творчості, відповідальності, особистого 
самоконтролю; 

- завдання керівників освітніх закладів на 
різних рівнях організації педагогічного процесу 
полягає в ефективному використанні людських 
ресурсів;  

- керівники створюють такі умови, в яких 
кожний педагог зможе максимально виявити 
свої здібності, своїми діями і заходами 
забезпечують участь членів педагогічного 
колективу у вирішенні важливих проблем, 
розширення їх самостійності і самоконтролю; 

- необхідність розумного поєднання 
функцій централізації й децентралізації в 
управлінні навчальним закладом, які 
забезпечують професійну зацікавленість й 
ініціативу педагогів [4]; 

- інноваційна діяльність сприяє 
підвищенню свого статусу, оскільки на 
особистісному самодіяльному рівні найбільш 
повно може використати свої зовнішні і 
внутрішні ресурси [6]. 

Тоді ресурсний підхід у системі підготовки 
майбутніх учителів фізики до інноваційної 
діяльності передбачає зміну форми організації та 
системи управління освітою, формуванню стилю 
педагогічної діяльності який забезпечує 
підготовку не просто працівників, а фахівців, 
головною рисою яких є «здібний серед здібних». 

Згідно домінуючої освітньої парадигми у 
сучасному навчальному закладі інтенсивно 
запроваджуються інформаційно-комунікаційні 
технології навчання. Вони дозволяють 
нейтралізувати недоліки традиційного навчання 
– обмежену динаміку та відсутність елементів 
інтерактивності та наочності. Інформаційні ж 
ресурси сприяють розвитку мотивації суб’єктів 
до навчання. До їх структури відносяться базові 
та мереживі операційні системи, програмні 
засоби загального призначення, прикладні 
програмні засоби, професійно-орієнтовані 
програми, авторські навчальні матеріали, 
автоматизований комплекс для роботи з 
бібліотечними фондами тощо. Реалізація цих 
ресурсів дозволяє накопичувати і 
використовувати необхідні знання, 
організовувати різноманітні форми діяльності з 
самостійного пошуку інформації, забезпечувати 
розвиток інтелектуального потенціалу студента, 
створювати мікрокомп’ютерні фізичні 
лабораторії, проводити віртуальний фізичний 
експеримент. 

Електронний фонд мультимедійних 
програм, банк інформаційних ресурсів  
дозволяють змінювати традиційні методи 
навчання інтенсивні на інноваційні, видобувати 
знання з різних джерел і застосовувати їх на 
практиці. 

Інноваційне управління змінює форми і 
методи діяльності усіх учасників педагогічного 
процесу. Основою оцінки їх діяльності стає 
новизна: абсолютна (відсутність аналогів та 
прототипів), відносна, ретроінновація. 

Об’єктивні та суб’єктивні фактори 
діяльності впливають на ефективність реалізації 
педагогічної інновації. Головним серед них є 
управлінсько-педагогічний чинник. Успішність 
або неуспішність інноваційного процесу 
залежить від того, наскільки керівник 
навчального закладу підготовлений на розвиток, 
новаторство, інноваційність. 

При підготовці майбутніх учителів фізики 
інноваційний компонент включає уточнення 
засобів організаційного, науково-методичного, 
психологічного, матеріально-фінансового 
характеру. Цей компонент забезпечує 
інноваційну діяльність майбутніх вчителів 
фізики, сприяє активізації їхньої потенційної 
можливості для розв’язання складних 
педагогічних проблем. Зміст цього компоненту 
включає виготовлення нового продукту 
освітнього процесу – оновлення навчальних 
програм, підручників, посібників тощо. 

Набутті знання вчителя в інноваційному 
середовищі є основою для прийняття власних 
педагогічних рішень, обґрунтування авторських 
програм.  

Нами виділено два підрівні у структурі 
інноваційних процесів:  

1) предметно-технологічний рівень – де 
визначається зміст нововведень та поділ їх на 
частини (стадії, етапи, цикли); 

2) макрорівень – розглядає структуру та 
систему взаємодії окремих нововведень, 
визначає особливості їх поєднання, 
трансформацію [2, с. 104]. 

За сутністю нововведення є процес, що 
відбувається упродовж різних за тривалістю, але 
завершених проміжків часу. Визначають 
структуру інноваційного процесу (його елементи 
та зв’язки між ними). 

Ми вважаємо, що інноваційний потенціал 
змісту підготовки майбутніх вчителів фізики за 
ресурсним підходом розрізняє навчальні і 
науково-дослідницькі ініціативи. Нововведення 
пов’язані з удосконаленням, раціоналізацією, 
видозміною, модернізацією процесу навчання. 
Можемо змінити робочу програму, авторську 
методику, методичне забезпечення уроку. 
Модернізація може бути спрямована як на 
технологічний, так і на особистісний аспекти 
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засобів навчання. Можна змінити традиційну 
методику чи застосувати її до нового предмета, а 
можна, виявити особистісні якості суб’єктів 
навчання, інакше її реалізувати, збагатити і цим 
підвищити її ефективність (наприклад опорні 
конспекти, структурно-логічні схеми вивчення 
деяких тем предмету). 

Такі нововведення будуть ефективними за 
використання інновацій. 

Розглянемо структурно-логічну схему 
вивчення теми: «Електромагнітна індукція» 
(див. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структурно-логічна схеми теми 

«Електромагнітна індукція». 
 
Традиційна методика навчання фізики не 

потребує обов’язковості складання таких схем. 
Сам підхід, ідея обов’язковості розгляду нами як 
системи, яка складається з елементів, між якими 
існують зв’язки є інноваційною. Такі схеми 
піддаються як якісному, так і кількісному 
аналізу, можуть використовуватися в ІКТ 
режимі. 

Духовні й матеріальні її ресурси становлять 
«засібний» ряд, що визначає функціонування й 
розвиток суб’єктів навчання. Ресурси – це 
потенційні можливості, які полягають в тому, 
щоб актуалізувати мислиневу діяльність. 
Доцільно визначити їх реєстр, можливу 
кількість, і шляхом організаційних заходів 
вивести у розряд реальних інноваційних засобів. 

Стосовно ресурсів важливо визначити зміст 
двох важливих складових ресурсозабезпечення: 
ресурсовідповідність, ресурсозбереження. 

Ресурсозабезпечення ми розглядаємо як 
точне й суворе визначення матеріальних і 
духовних ресурсів, необхідних для досягнення 
поставленої мети. 

Ресурсовідповідність полягає у визначенні 
джерел і кількісно-якісних характеристик 
ресурсів у процесі планування майбутньої 
діяльності. 

Ресурсозбереження в нашому розумінні є 
визначенням послідовності, кількості й 
пріоритетів у проведенні ресурсної, інноваційної 
діяльності. 

Ресурс може бути затребуваним, може бути 
потенційним, але за деяких умов він може 
переростати у власну протилежність, коли його 
створення, формування, нагромадження й 
використання вступає в суперечність з реальною 
живою практикою [4, с.14].  

Висновки. Ресурсний підхід у підготовці 
майбутніх вчителів фізики до інноваційної 
діяльності повинен бути послідовно проведений 
в усіх формах роботи і охоплювати як 
загальнометодичні рівні навчального процесу 
(нові навчально-методичні матеріали, нові 
методи тестування, використання інформаційно-
комунікаційних ресурсів, діалогічний метод 
освіти, який перетворює інформацію в знання і 
розуміння), так і його практичні ланки, які 
дозволяють об’єднувати теорію і практику 
освіти.  

Інноваційні педагогічні технології і 
ресурсний підхід у підготовці майбутніх 
вчителів фізики покращують засвоєння 
навчального матеріалу, зменшують час на 
вирішення стандартних завдань та допомагають 
знайти розв’язки нестандартних. Ресурсний 
підхід сприяє найбільш ефективному 
використанню людських ресурсів для 
досягнення поставленої мети.  
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АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ ЩОДО ПРОБЛЕМИ 
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ МОВЛЕННЯ В УЧНІВ 

Катерина ТКАЧЕНКО (Черкаси) 
Постановка проблеми. Особливо 

важливим, в освітній діяльності є змістовий 
компонент. Своє відображення зміст знаходить в 
навчальних планах та програмах, в підручниках, 
які визначають основні вимоги до підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів. З цього 
слідує що, для того щоб ефективно використати 
зміст для розв’язання поставленої мети, 
необхідно його проаналізувати. 

Мета статті. Метою даного статті є 
здійснення аналізу навчальних планів і програм 
напряму 0101 “Педагогічна освіта” спеціальності 
6.010102 – “Початкова освіта” кваліфікації 
“Вчитель початкових класів” – тобто виявлення  
характерних особливостей сучасної підготовки 
вчителів початкових класів до формування 
комунікативних якостей мовлення в учнів. 
Уможливив виявити нормативні частини, що 
впливають на підготовку майбутнього вчителя 
початкових класів до формування 
комунікативних якостей мовлення в учнів 
(рис. 2.1.). 

 
Рис. 1. Навчальні дисципліни, що 

впливають на підготовку майбутніх учителів 
початкових класів до формування 

комунікативних якостей мовлення в учнів. 
 
Виклад основного матеріалу. В результаті 

аналізу ми відібрали дисципліни, які в різній 
мірі впливають на підготовку майбутнього 
вчителя до формування комунікативних якостей 
мовлення в учнів. Представляємо їх аналіз. 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки. Серед предметів цього циклу ми 
виділили дисципліни, які тією чи іншою мірою 
впливають на підготовку вчителя до формування 
комунікативних якостей мовлення в учнів: 
українська мова за професійним спрямуванням, 
історія української культури. 

З культурою мови завжди пов’язується 
вміння грамотно писати і говорити, правильно 
добирати мовно-виражальні засоби для 
спілкування. Культура мови – це й 
загальноприйнятий етикет. 

Формувати мовну культуру покликана 
насамперед школа, тому володіти нормами 
української літературної мови, мати високу 
культуру її повинен не лише вчитель-словесник, 
а й увесь педагогічний колектив. До того ж 
українська мова є не лише навчальною 
дисципліною, предметом вивчення, а й засобом 
навчання взагалі. Тому виробляти й 
удосконалювати культуру українського 
мовлення й письма повинні всі вчителі. 

Основне завдання курсу “Українська мова 
за професійним спрямуванням” полягає в тому, 
щоб допомогти студентам оволодіти нормами 
української літературної  мови в її усній і 
писемній формах, ознайомити їх з тими 
науковими джерелами, до яких можна 
звертатися для постійного вдосконалення 
культури мови, виробити навички 
каліграфічного письма [3]. 

Практичний курс “Українська  мова за 
професійним спрямуванням” передбачає 
поглиблене вивчення студентами орфографії, 
пунктуації і орфоепії української мови, 
озброєння майбутніх вчителів основами знань і 
вмінь навчання графіки письма в початкових 
класах. Він орієнтує на усвідомлене, теоретично 
обґрунтоване засвоєння норм української 
літературної мови [там само]. 

Узагальнюючи вищесказане навчальна 
програма дисципліни “Українська мова за 
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професійним спрямуванням” надає великі 
можливості для забезпечення індивідуального 
підходу до студентів у доборі форм і методів 
викладу практичного та теоретичного матеріалу 
для розвитку комунікативних якостей мовлення 
в учнів, забезпечує простір для прояву творчої 
праці викладача, а також забезпечує 
лінгвістичну освіту студентів, яка має вагому 
роль не тільки у професійній сфері майбутнього 
вчителя, а й у житті кожної культурної людині 
взагалі. 

Цикл дисциплін природничо-наукової 
підготовки є основою навчальної підготовки 
студентів у вищих навчальних закладах. До 
даної групи увійшли ряд дисципліни, що у 
певній мірі впливають на наукову, теоретичну, 
практичну підготовку майбутнього вчителя 
початкових класів: сучасна українська мова з 
практикумом, нові інформаційні технології та 
ТЗН, загальна педагогіка, загальна психологія, 
дидактика. 

В системі підготовки високопрофесійних 
учителів важливу роль відіграє курс 
“Дидактика”. 

У результаті вивчення дидактики студент 
отримує ті фундаментальні знання, без яких 
неможливе успішне засвоєння матеріалів, які 
вивчаються в межах курсу “Педагогіка” [2]. 

Так як ми розглядаємо підготовку 
майбутніх учителів в сучасних умовах, то 
адекватна підготовка майбутнього вчителя 
початкових класів, на сьогоднішній день, 
неможлива без гармонійного поєднання 
використання новітніх технологій з живим 
словом учителя. З цього слідує що опанування 
новітніми комп’ютерними технологіями 
забезпечує навчальна дисципліна «Нові 
інформаційні технології та ТЗН». 

Метою цього курсу є надання теоретичних 
та практичних навичок використання 
комп’ютерних технологій як засобу професійної 
діяльності педагога. Студенти повинні 
опанувати методикою ефективного 
використання сучасних інформаційно-
комунікативних технологій у майбутній 
професійній діяльності, при цьому враховуючи 
нахили і здібності учнів та їх вікові особливості 
розвитку.  

З вищезазначеного можемо висновити, що 
використання комп’ютерних технологій у 
педагогічній діяльності сприяє формуванню у 
дітей молодшого шкільного віку таких рис як 
здатність до експериментування, гнучкість 
мислення, які дають змогу більш ефективно 
навчати дітей грамотно говорити, вміння логічно 
мислити, розкрити їх творчий потенціал 
майбутнього вчителя початкових класів. 

Також у підготовці майбутнього вчителя 
початкових класів до формування 
комунікативних якостей мовлення в учнів 

велике значення має і курс дисциплін з 
психології. Адже підібрати адекватні методи та 
форми навчання можна тільки при наявності 
знань вікових особливостей дітей, їх психічні 
стани, властивості, процеси, поведінку 
особистості, психологічних та розумових 
можливостей. 

Так, вивчення психологічних дисциплін 
майбутніми педагогами починається з „Загальної 
психології”. Це обумовлено тим, що засвоєння 
основ загальної психології визначає як фахова 
підготовленість майбутнього вчителя, так і 
готовність до творчої життєдіяльності 
особистості в соціокультурному просторі. Курс 
загальної психології повинен сприяти й розвитку 
сенсорно-перцептивної, інтелектуальної, 
емоційно-вольової сфер творчої діяльності 
студента-освітянина, формуванню стійкої 
життєвої позиції в суспільстві [4]. 

Психолого-педагогічна спрямованість на 
майбутню професію учителя є одним з основних 
завдань навчального курсу. З цього слідує, що 
зміст курсу загальної психології засновано на 
базі знань з педагогіки, філософії, екології, 
біології, естетики, фізіології та інших наук. Зміст 
та об‘єм курсу є фундаментом для подальшого 
оволодіння студентами інших психолого-
педагогічних, соціальних та біологічних 
дисциплін. 

Фундаментом для подальшого вивчення 
майбутніми вчителями початкових класів 
наступних дисциплін є основи загальної 
педагогіки, зокрема такі дисципліни як: 
дошкільна педагогіка, історія дошкільної 
педагогіки тощо ґрунтуються на засадах 
загальної педагогіки.   

Метою вивчення загальної педагогіки 
являється засвоєння та оволодіння студентами 
системи теоретичних знань із педагогіки як 
науки про навчання та виховання дітей.  

Одне з центральних місць в підготовці 
вчителя початкових класів посідає сучасна 
українська мова з практикумом як навчальна 
дисципліна. 

 За умови оволодіння майбутнім учителем 
початкових класів глибокими знаннями з рідної 
мови, її фонетичної та граматичної систем, 
фразеології, стилістики та лексики, тільки за 
умови даних знань майбутній фахівець зможе 
стати взірцем для учнів у культурі усного і 
писемного мовлення та успішно виховувати у 
дітей хист до слова та активно допомагати їм у 
розвитку мовлення. 

Навчально-змістовий ресурс, передбачений 
навчальним планом педагогічного факультету, 
який сприяє підготовці творчого вчителя при 
засвоєнні дисциплін циклу професійної і 
практичної підготовки являє собою: основи 
культури та техніки мовлення, дитяча 
література, методика викладання української 
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мови, інноваційні технології в системі 
початкової освіти. 

Сучасні умови національного відродження 
актуалізують завдання оволодіння мовленнєвою 
культурою всіма верствами населення. Значну 
роль у цьому складному і багатогранному 
процесі має відіграти педагог, від праці якого 
залежить подальша доля оновлення суспільства. 

Однією з важливих умов удосконалення 
педагогічної майстерності є культура мовлення 
вчителя.  

“Основи культури і техніки мовлення” –
Мета курсу – дати студентам відомості про 
основні поняття культури мови як наукової 
дисципліни, удосконалювати їх навички 
володіння нормами українського літературного 
слововживання, образним і виразним 
мовленням. 

Курс програми „Методика викладання 
української мови”, охоплює основні складові 
підготовки майбутніх учителів з цього курсу. До 
змісту програми введено не тільки традиційні 
розділи навчальної дисципліни, в ній 
відображено також реалії сьогодення, 
досягнення сучасної лінгвістики, дидактики, 
психології, лінгводидактики, гуманістичний 
напрям освіти, сучасні прагматичні устремління, 
враховано наявний плюралізм шкільних 
підручників [1]. 

Нас особливо цікавить саме курс «Методика 
викладання української мови» адже як 
зазначається в пояснювальній записці до 
програми з української мови 1-4 класів, саме 
даний курс являє собою важливу складову 
загального змісту початкової освіти, оскільки 
мова є не тільки окремим навчальним 
предметом, а й основним засобом опанування 
всіх інших шкільних дисциплін. Основною 
метою цього курсу є формування ключової 
комунікативної компетентності молодшого 
школяра, яка виявляється у здатності успішно 
користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої 
діяльності) в процесі спілкування, пізнання 
навколишнього світу, вирішення життєво 
важливих завдань.  

Досягнення поставлених цілей передбачає 
виконання таких завдань: 

– вироблення в учнів мотивації навчання 
української мови 

– формування комунікативних умінь 
– гармонійний розвиток усіх видів 

мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, 
читання і письма)  

– опанування найважливіших 
функціональних складових мовної системи 

– соціально-культурний розвиток 
особистості; 

– формування в учнів уміння вчитися [1].  
Висновки. Вивчення стану проблеми 

підготовки вчителя до формування 
комунікативних якостей мовлення в учнів на 
основі аналізу програм навчальних дисциплін, 
що передбачені навчальним планом напряму 
0101 “Педагогічна освіта” спеціальності 010102 
“Початкова освіта”, дає можливість висновити: 
кожна з відібраних дисциплін сприяє в певній 
мірі підготовці вчителя початкових класів, але 
дисципліни першої групи меншою, а другої і 
третьої – більшою мірою впливають на 
підготовку творчого вчителя.  
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SELF-IMPROVEMENT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF 
PERSONALITY OF FUTURE TEACHER 

Natalia UISIMBAIEVA (Kirovograd) 
Problem formulation. At the present stage of 

formation of the national education system the 
major is a development of the individual, capable of 
define ways of personal self-realization, self-
development, self-education and self-affirmation 
both in the professional career and in vital activity. 
Society nowadays needs skilled specialists that are 
capable to an active perceiving of something new, 
for continuous personal and professional self-
perfection. Therefore the modern higher education 
of a qualitative professional training provides for the 
comprehensive the personal development of each 
student which is capable to a personal development. 

The aim of the Ukrainian system of the 
upbringing is creating conditions for the 
development and fulfillment of each personality, 
forming generations that will be able to learn 
throughout their life. The particular importance of 
such an approach acquires during forming 
personality of the future pedagogue which will 
continue influence the formation of the student’s 
personality. Therefore the modern higher education 
of a qualitative professional training provides for a 
comprehensive development of the personality of 
each student which is able to actively perceive 
something of new, of the personal development, to a 
continuous personal self-perfection. 

The initial conceptual positions of the 
educators' self-perfection incorporated in the Law of 
Ukraine: "On Higher Education", "On General 
Secondary Education" and the State Programme 
"Teacher". 

For higher educational establishments becomes 
a priority the formation of future teacher's 
personality, always be able to constantly devote 
themselves to personal and professional self-
perfection, which is ready for lifelong learning, for a 
continuous self-development. 

Analysis of recent achievements and 
publications. In the psycho-pedagogical science the 
problem of self-perfection is not new. The 
phenomenon of self-identity in psychology is 
defined as the quality that expands the possibilities, 
frees up space for spiritual growth, opening their 
human essence, self-realization (R. Burns, I. Bech, 
N. Boryshevsky, M. Bowen, D. Kovalev, J. Cohn, 
G. Kostyuk, A. Maslow, Y. Orlov, C. Rogers, 
L. Ruvinskaya etc). 

The ideas of self-development, its capacity for 
self-determination, self-perfection considered in the 
works of M. Bakhtin, V. Bibler, M. Berdyaev, 

I. Doncova, I. Kant, S. Rubinstein, D. Tulchinsky 
etc. 

Scientific principles of understanding of self-
perfection as a factor in personality development, 
taking into account the idea of recognizing the 
uniqueness and value of the individual, which must 
be the subject of an educational process are revealed 
in the works of S. Amonashvili, G. Ball, J. Bech, 
O. Bodalev, S. Goncharenko, M. Evtukh, 
V. Lozovaja, A. Savchenko, A. Sushchenko, 
A. Trotsky, L. Khomych et al. Self-improvement – 
purposeful human activity on personality changes.  

Self-improvement as one of the factors had 
considered by the fatherland's luminaries pedagogy 
and psychology, such as B. Ananiev, L. Vygotsky, 
O. Leontyevym, A. Makarenkom, S. Rubinstein, 
B. Sukhomlinsky, K. Ushinsky. 

Professional improvement of future teachers in 
the context of solving the problems of the individual 
in relation to the objectives of professional activities 
discussed in the scientific works of L. Vygotsky, 
G. Kostyuk, O. Leontieva, L. Rubinstein, 
B. Teplova. 

Dissertations' recent studies shows that 
gradually increasing interest of scientists to the 
problems of forming self-perfection teachers, but 
the largest proportion of studies on self-perfection 
study on various aspects of professional self-
perfection. Thus, the studies of various aspects of 
the teacher’s professional self-perfection are 
revealed in the works of L. Sushchenko, 
I. Cklyarenko, A. Prokopova, T. Shestakov.  

Forming the future teachers' valuables of 
personal self-perfection is one of the primary 
concerns of higher educational establishments. 
Unfortunately, during the preparation of future 
teachers in the educational process of higher 
educational establishments are not included changes 
at the field of value-semantic sphere of the 
individual students, the image of "I", describing 
their motivation for learning. 

The aim of the article is to determine the 
content and value of personal self-perfection as a 
factor of the development of future teachers. 

The main material. Self-perfection is the 
enrichment of their own knowledge, improve skills, 
enhance excellence, constructive eliminating 
contradictions between the ideal and the real 
possibilities of representation based on self-
awareness of their own potential and ways to 
achieving perfection, one of the most important 
moments personality's vital functioning [14, p.400]. 
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Realizing the achievements and shortcomings, 
the person discovers needs for self-perfection self-
education and self-education. By creating a new 
values, the person personally grows, it becomes the 
subject to its own development. The self-perfection 
as the highest form of conscious self-identity been 
studied N. Makartsem, V. Tertychna. The self-
perfection is seen as an opportunity of personal 
growth and person's aspiration to come closer to a 
certain ideal for the purpose of acquiring traits and 
qualities of the personality, mastery of those 
activities, which it hasn't been possessing yet. 

The process self-perfection takes place 
considering on individual perception of the ideal 
image (level of moral, physical, spiritual, mental, 
professional and other perfections). Therefore the 
self-perfection has a special role in establishing of 
the individuality because influences on the person's 
ability to cognition own "I", and according to the 
reflection over the itself. 

The internal condition of development of the 
individual a constant "incompletion" as a 
characteristic genetic feature of organization of the 
individual, as its a potential opportunity to the 
unlimited development. At the same time had been 
studied the stages of development, more precisely a 
typical for these stages a personality neoplasms, 
"saturating the" one another of their content, turn in 
the systematically working levels of the holistic 
personality organization. Exactly these levels have 
pass through the awareness, reflection, critical 
evaluation, a thoughtful choice, development of 
optimum systems of actions are gradually becoming 
psychologically foundations of personality, its base 
and phenomenological manifest themselves in 
aesthetic taste, intuition, premonition, moral 
behavior, etc. [1]. 

Personality development involves its 
continuous evolution as the common whole. 
Moreover person can influence the evolution of 
itself. The specificity of self-perfection of the 
personality is that it is based on the most individual 
characteristics of people, their inclinations and 
needs. Thanks to it a person can be discover for 
itself the dominant inclinations, which can 
significantly will determine the its entire life 
journey in the future, ensure the development of 
physical, intellectual and moral qualities. 

Self-perfection is a combination of interrelated 
and interdependent processes: the self-perfection as 
a purposeful activity, that is oriented on the 
formation and perfection of the positive and 
eliminate the negative qualities at themselves, and 
self-education as purposeful work to expand and 
deepening their knowledge, improvement and 
obtaining of relevant skills and abilities. 

According to the definition that is presented in 
the psychological dictionary, self-perfection it is a 
creative approach to the individual himself, the 

creation of itself during an active influence on the 
internal and external world with view to their 
transformation [10]. 

According to V. Green, creativity is a defining  
in the process of self-improvement, because it 
"makes it possible to try to develop their own 
strength and capabilities , going beyond stereotypes 
and modes of action and on this basis to move 
forward in its activity" [4 , p. 256 ]. 

Primarily Individual's self-perfection serves as 
a primarily as manifestation of creative created 
attitude of person's to itself. It actually is a creative 
way of human interaction with oneself, cultivating 
of oneself through active participation in the main 
spheres of social life [3, p.51]. 

An important prerequisite for the process of 
self-perfection is the attitude of the specialist with 
the requirements imposed. Of course, if he is 
indifferent concerns to it about personal's 
development is not mentioned. Personality is 
studied arbitrarily to regulate their behavior, but also 
to the appropriate stage of development it begins to 
consciously organizes their own lives, determines to 
some extent its own development. 

At the same time, personal development occurs 
not only under the influence of external forces, but 
also as the result of human activity. A person is 
regarded as a subject of one's of the activity. It does 
not just reacts to the demands of society, but also 
structuring these requirements and put in them  
personal sense. Self-perfection should be seen as a 
purposeful activity of the future teacher concerning 
self-development of the own personality. 

Self-perfection of the individual is active 
character: beyond its vigorous activity , desire and 
own efforts in working over oneself  its formation is 
not possible, inner stimulus of personal 
development are its needs, motives, interests, and 
installation. 

According to A. Leontiev, self-perfection is 
purposeful human activity concerning changes of 
personality is a self-perfection, higher level of self-
changes. But do not any activity of that promotes 
change of individuality is the self-perfection 
because the activities is not aimed at self-perfection, 
because it does not always has an educational 
character. He considered that together with the 
actions’ birth of this main "unit" of human activity, 
the basic is arising also, social in its nature "the 
unit" of the human psyche. It's a smart the content 
for the person on what its activity is directed. 
"Understanding of the meaning of the action and 
reflection comes in the form of its subject as a 
conscious goal" [8, p. 211]. 

According to L. Ruvinskaya " self-perfection is 
not always has a systematic character and carried 
out on a pre- established plan "because" nature of 
the activities of the individual concerning 
upbringing of any qualities or corrections those or 
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other deficiencies largely driven by the ambient 
conditions , the nature of self-perfection depends on 
the inner world the personality, character self-
perfection dependent to some extent on the specifics 
of its objectives" [11, p.11]. 

Examining the determination of the 
development of the personality should emphasize 
the importance of its activity. The personality 
formation is possible on condition with the most 
intense activity, accessible to man only in the depths 
of inner peace. Internal activity is more complicated 
and requires persistant tension of the will. Arbitrary 
behavior is a human self-activity, because it is 
mainly associated with the actions and deeds that 
give motive of the meaningful solution. For the 
volitional manifestations a meaningful that they are 
transforming the thinking of the personality in the 
acting, emotional-volitional. And this is the way to 
the development of active, creative person [2]. 

According to P. Pidkasysty’s point of view, the 
process of identity formation is regarded in terms of 
its determination of psychophysical characteristics 
of the individuality, social situations that arise in the 
unity of the internal processes and external factors 
of the development of the individual, and also 
depending on its own activity that aimed at self-
perfection in activities and communicating [9, 
p. 47]. 

In considering the self-perfection as the highest 
form of activity and activity of the individual, we 
must not forget that this activity, like any other, is a 
unique social experience. 

Self-perfection has a social nature because in 
the process of socialization of the individual 
metabolizes the values, cultural images, forming are 
the qualities that are considered acceptable to their 
social environment. Self-perfection arises as the 
result of active interaction with the environment and 
provides a new level of personal development. Self-
perfection as a social process is based upon the 
requirements of the society and to the profession to 
the identity of specialist. Moreover the requirements 
that put forward to specialists should be above the 
opportunities that a person has. 

Self-perfection occurs due to self-knowledge, 
motivation, coercion, self-regulation. 
Comprehending one’s achievements and 
shortcomings, the personality discovers aspiration to 
self-perfection and self-education [7]. 

Self-perfection as the highest form of self-
development is carried out in the moral system of 
coordinates that need of moral (ethical) reflection of 
the creative output of the individual in all its 
integrity outside of reality. 

We share A. Derkach's point of view, who 
notes that "personality's self-development it is a 
process of self-perfection with the purpose an 
effective self-realization based on significant 
internal striving and external impacts" [5, p. 31]. 

The ideas of personality's self-development , its 
ability for self-determination, self-perfection had 
been examined in the works of M. Bakhtin, 
V. Bibler, M. Berdyaev, I. Doncova, I. Kant, 
S. Rubinstein, D. Tulchinsky and others. Personality 
development had been considered by them not only 
as the action of external forces, as a result of its own 
which is an active subject, the creator of the world 
and himself. 

According to G. Selevco’s point of view, the 
self-development both internal external organized 
process. The direction and intensity of self-
development and self-perfection largely determined 
the social environment and using pedagogical tools. 
the self-development is the supreme spiritual need, 
which include the needs for cognition, self-
assertion, self-expression, safety, self-determination, 
self-actualization , is the human desire for self-
perfection and development [13, p. 132]. 

The self-development is a conscious and by the 
personality's managed process, which results in 
perfection of the physical, mental and moral 
potentialities of man, the deployment of its own 
identity. The most important factor of self-
development can be considered self-knowledge, 
based on which a person has the ability to self-
determine in its activities, and to do their own self-
improvement and realizing in practice their personal 
capabilities. 

The self-development of future teacher is a 
process of conscious of purposeful development 
itself as a pedagogue, which includes the self-
perfection of their own knowledge, skills, personal 
and professional qualities, that ensure personal 
growth and effectiveness of the professional 
activity. 

In T. Severina’s dissertation argues that the 
process of self-development is significantly broader 
than the process of the self-perfection and is realized 
as in the consciously determined and unconscious 
forms with the purpose to producing or changing in 
physical or moral qualities. And the process of self-
perfection provides for the conscious, purposeful, 
transformative, positive effect. Impact on the own 
individuality according to the determine strategy of 
self-creation. According to the scientist notion of the 
personal self-perfection by its essence is the notion 
of personal growth as their basis is the genesis of 
moral self-identity of the personality [12]. 

Development as motion self does not remove 
task of the pedagogical managing this process. The 
Pedagogical process through the individual 
approach and creative approach allows creating 
external and internal conditions for self-
development of the student. The solution of the 
abovementioned problem is largely stipulate for the 
availability for future teachers of intrinsic 
motivation for continuous self-perfection 
personality qualities, and therefore the need for self-
perfection. The phenomenon of self-development it 
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is necessarily internal, motivational process aimed 
at achieving a specific goal, as conscious self-
perfection [6, p. 21]. 

For more accurate understanding of the 
students goals, objectives, ways and methods of 
achievement, conscious attitude to the process of 
training as a process of  self-perfection  and self-
transformation, the pedagogical process is 
presupposes a subject-subject relationship between a 
student and a lecturer. Lecturers should provide 
ongoing support to the student in a self-perfection, 
induce it to self-perfection as personal and 
professional. 

Conclusions. One of the conditions of 
successful solution of the problem of personality 
development of future teacher we consider in the 
education of future lecturers aspiration of 
individuality to continuous individual self-
perfection throughout the pedagogical activities, 
readiness of a future teacher to a constant self-
education. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ДО ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

Ігор УЛИЧНИЙ (Кіровоград) 
Постановка проблеми. Осмислення 

досягнень і визначення стратегій розвитку освіти 
базується на особистості вчителя, пошуку 
варіантів стимулювання його професійної 
діяльності, його прагнення до активності, 
творчості, самореалізації, саморозвитку. 

Здатність педагога до самовдосконалення є 
визначальним фактором якості освіти.  

Cьогодні для майбутніх фахівців уже 
недостатньо оволодіти сукупністю певних 
професійних знань, умінь і навичок, для них 
важливим є формування готовності до 
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професійного самовдосконалення особистості, 
що дозволяє найбільш повно себе реалізувати. 

Аналіз досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблеми професійного 
самовдосконалення присвячено наукові праці 
І. Беха, М. Боришевського, А. Дистервега, 
М. Демкова, Ф. Дьякова, К. Єльницького, 
Я. Коменського, А. Макаренка, С. Миро-
польського, Є. Павлютенкова, С. Пальчевського, 
І. Песталоцці, К. Платонова, О. Прокопової, 
Н. Румянцева, В. Сухомлинського, К. Ушин-
ського, Т. Шестакової та ін. Разом із тим, 
незважаючи на широту досліджень з проблеми 
формування готовності студентів до 
професійного самовдосконалення, окремі її 
аспекти потребують поглибленого вивчення, 
теоретичного та методичного обґрунтування.  

Метою статті є висвітлення умов, 
принципів, етапів професійного 
самовдосконалення студентів педагогічних ВНЗ, 
характеристика його основних складових. 

Виклад основного матеріалу. Реформування 
освітньої галузі передбачає формування нового 
типу педагога, спрямованого на професійне 
самовдосконалення. Уже на етапі навчання у 
вищому навчальному закладі виникає гостра 
необхідність формувати у студентів готовність 
до професійного самовдосконалення, що в 
майбутньому дозволить їм реалізуватися як 
самостійним, ініціативним, успішним та 
затребуваним фахівцям. У даний час від 
високого рівня професійної компетентності 
майбутніх вчителів, успішної мотивації до 
професійного самовдосконалення залежить 
ефективність їх подальшої педагогічної 
діяльності. 

Формування готовності студентів до 
професійного самовдосконалення розглядається 
як цілеспрямований процес, що дозволяє 
майбутнім педагогам розвивати професійну 
мотивацію, вольові якості особистості, 
рефлексію, що супроводжується їх включенням 
до самопізнання, само актуалізації, самоосвіти, 
самореалізації в ході професійної підготовки, 
зорієнтованої на оволодіння знаннями та 
вміннями самостійного вдосконалення в 
професійній діяльності. 

Процес професійного самовдосконалення 
ґрунтується на психологічному механізмі 
постійного подолання внутрішніх суперечностей 
між наявним рівнем професіоналізму ("Я – 
реальне професійне") і уявним його станом (" Я 
– ідеальне професійне"). 

Основними формами самовдосконалення 
майбутніх педагогів є самоосвіта і 
самовиховання. Процес професійної самоосвіти 
майбутніх учителів зумовлений організаційно-
педагогічними та соціально-психологічними 
чинниками, під впливом яких майбутній учитель 
може самостійно визначати власні освітні цілі та 

засоби їх досягнення і реалізовувати пізнавальні 
інтереси та потреби, розвивати інтелектуальні та 
особистісні якості.  

Вважається, що самоосвіта є наслідком 
освіти й обов’язковою умовою її ефективності. 
Взаємозв’язок процесів освіти і самоосвіти 
зумовлений тим, що: самоосвіта сприяє 
накопиченню знань, формуванню інтелекту, 
розвитку розумових сил і здібностей, 
виробленню культури розумової праці; 
самоосвіта є інформативним процесом, 
складовою розумового самовиховання, завдяки 
якому виробляються якості, необхідні для 
успішного оволодіння знаннями [7]. 

Самоосвіта як складова частина 
самовиховання й водночас його засіб, включає 
вдосконалення набутих у процесі навчання 
знань, сприяє формуванню ділових і вольових 
якостей особистості. Самоосвіту не слід 
ототожнювати з самостійною роботою, оскільки 
самоосвіта є цілеспрямованим добровільним 
удосконаленням особистості у сфері науки, 
культури у процесі самостійної та науково-
дослідницької діяльності. Таким чином, 
самостійна робота виступає одним із засобів 
самоосвіти [5]. 

Основним змістом самоосвіти є 
вдосконалення наявних у студента знань, 
формування умінь і навичок з метою досягнення 
бажаного рівня професійної компетенції. 

Самоосвіта сприяє актуалізації 
саморозвитку, який є свідомим 
саморегулятивним процесом становлення 
особистості, що проявляється у її прагненні 
брати відповідальність за власні справи, вчинки, 
у розкритті потенційних можливостей і 
здібностей, вдосконаленні особистісних якостей. 
Основними характеристиками саморозвитку 
особистості є життєдіяльність, активність, 
самостійність, само визначеність [3, с. 66-67]. 
Саморозвиток неможливий без оволодіння 
певною сумою знань, тією чи іншою 
інформацією. Усвідомлені мотиви і визначена 
мета активізують студентів до повсякденного 
збагачення власного запасу знань  [6, с. 56]. 

Для майбутнього педагога особливо 
важливим є самовиховання, в процесі якого 
особистість збагачується знаннями, життєвими 
уміннями, мислительними і практичними 
навичками. Cамовиховання складається з трьох 
взаємопов'язаних і взаємозумовлених процесів: 
самопізнання, самоутримування, 
самопримушування до здійснення позитивних 
дій, учинків, добрих справ. 

Головною метою самовиховання на 
сучасному етапі є досягнення згоди із самим 
собою, знаходження сенсу життя, 
самоактуалізація і самореалізація потенційних 
можливостей, природних здібностей та активне 
самоутвердження в суспільному житті. 
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Людина здатна подолати будь-які труднощі, 
якщо вірить, що її дії мають зміст. Тому 
знаходження сенсу життя – відповідальний етап 
у розвитку і становленні особистості. Від вибору 
особистісних ціннісних орієнтацій та їх 
узгодженості залежать світогляд студента, його 
життєві принципи, переконання й професійна 
спрямованість, характер самоактуалізації, 
самореалізації і самоутвердження. 

Самоактуалізація – постійне прагнення 
людини до повного виявлення і розвитку 
особистісних потенційних можливостей та до їх 
реалізації. Людина, здатна до самоактуалізації, 
володіє низкою особистісних якостей, 
необхідних для процесу її духовного зростання. 
Мова йде про такі якості, як асоційованість, 
гармонійність, довіру до людей, допитливість, 
креативність, спонтанність, автономність, 
саморозуміння, контактність, гнучкість. Саме 
через розвиток цих якостей можна допомогти 
майбутньому педагогу реалізовувати потребу в 
самоактуалізації.  

Самореалізація – свідома, цілеспрямована 
матеріально-практична, соціальна й духовна 
діяльність особи, скерована на реалізацію 
власних сил, здібностей, можливостей, життєвих 
настанов. Cамореалізація майбутнього педагога, 
спонукає його до активної діяльності, 
спрямованої на досягнення поставлених цілей та 
задоволення потреб, максимальну 
самореалізацію у різних сферах життя. 
Сформованість цінності самореалізації у 
студентів педагогічних ВНЗ виявляється у їх 
спрямованості на засвоєння системи знань про 
цінності самореалізації, певному ставленні до 
них та їх втіленні у поведінці та діяльності. 
Ціннісне ставлення до самореалізації є складним 
багатоступеневим комплексом, що включає 
вибіркову активність щодо оволодіння системою 
знань, умінь, навичок, необхідних для 
оптимальної самореалізації. Основними 
показниками наявності професійно-
педагогічного інтересу майбутнього педагога є 
такі: інтелектуально-пізнавальне ставлення до 
професійно-педагогічних знань; сукупність 
зв'язків майбутнього вчителя з дітьми, 
вчителями, батьками, що стає основою 
прив'язаності до педагогічної професії; вольова 
активність у професійно-педагогічній діяльності; 
наявність позитивно-емоційного ставлення 
майбутнього вчителя до дітей, учителів, батьків 
та до самої педагогічної діяльності [4].  

Самоствердження – намагання утвердитися 
в певному соціальному статусі й соціальній ролі. 

Для самоствердження особистості необхідні 
певні умови. Наприклад, психологічна ситуація, 
що налаштовує студентів на вільне висловлення 
своїх поглядів, думок, ідей та пропозицій, 
виникає тоді, коли викладач дотримується 

демократичного, а не авторитарного стилю 
взаємодії, виявляє безумовно позитивне 
ставлення до них, уміє вислухати, створює 
позитивний психоемоційний клімат.  

Особистісно орієнтований підхід 
вважається вихідним спроектованої технології зі 
створення умов для самоствердження 
особистості студента. Особистісно орієнтований 
підхід, в основі якого лежать провідні ідеї 
гуманізації освіти, дозволяє усвідомити діапазон 
своїх особистісних потреб і можливостей, 
виявити і розкрити своє „Я”, виробляти вміння 
самостійно діяти, прагнути творчості, духовного 
розвитку особистісного потенціалу та 
самовдосконалення, надає максимальної свободи 
вибору, збереження та укріплення стану 
здоров’я і почуття власної гідності тощо. 
Особистість як суб’єкт пріоритетний, є метою 
освітньої системи, а не її засобом. На думку 
І.Д.Беха: “Особистісно орієнтовані технології 
створюють, по-перше, простір для прояву 
особистих проблем вихованців, із сукупності 
яких складається їхнє власне життя і без яких 
вони не уявляють себе особистостями. По-друге, 
у такому виховному середовищі особистості 
проблеми вихованців вирішуються психологічно 
найоптимальнішим для них чином. Це означає, 
що дитина не зазнає таких дій педагога, за яких 
буде принижена її гідність. Навпаки, будь-яка 
життєва колізія завжди виступатиме приводом 
для утвердження гідності дитини” [1, с.203]. 

Самовиховання студента розуміють як 
організовану, активну й цілеспрямовану його 
діяльність, скеровану на систематичне 
формування й розвиток позитивних та усунення 
негативних якостей особистості відповідно до 
усвідомлених потреб і вимог суспільства, 
професійної діяльності, а також на реалізацію 
особистої програми розвитку. 

Педагог, за ствердженням А. Дістервега, 
лише до тих пір здатний насправді виховувати й 
навчати, доки сам працює над своїм власним 
вихованням і освітою. Якщо він не вчиться, не 
читає, не стежить за науковими досягненнями у 
сфері своєї діяльності і не впроваджує їх у 
практику, мало сказати що він відстає, він тягне 
назад, ускладнює вирішення завдань, 
поставлених перед навчальним закладом [2]. 
Завдяки цьому підходу можна виділити наступні 
принципи професійного самовдосконалення 
педагога. 

Принцип розвитку розкриває взаємозв'язок 
розвитку особистості в онтогенезі і безперервній 
самоосвіті, залежність рівня її розвитку, зрілості 
особистості педагога від рівня самоосвіти і 
самовиховання. Принцип розвитку пов'язаний і 
детермінований метою і сенсом усього життя. 

Професійна педагогічна діяльність багато в 
чому задає напрямок розвитку особистості 
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педагога, служить детермінантою розвитку при 
цілеспрямованому, творчому, постійному 
вдосконаленні педагога. Лінія розвитку за 
схемою процесу являє поступальну 
послідовність ступенів, стадій, періодів, 
відповідних філософському закону розвитку 
систем. 

Важливим принципом професійного 
самовдосконалення є принцип самодіяльності, 
який орієнтує педагога на розкриття своїх 
педагогічних творчих здібностей у професійній 
діяльності. Самовдосконалення вчителя можна 
розглядати як особливий вид діяльності з 
властивими для будь-якої діяльності 
психологічними характеристиками: потреби; 
мотиви; мета; програма дій; прийоми реалізації; 
самоаналіз; самокорекція. Цілеспрямована 
активність і творча діяльність педагога з 
перетворення своєї практичної діяльності і себе 
в якості її суб'єкта становить суть зазначеного 
принципу [5]. 

Принцип самодіяльності дозволяє 
простежити активність і творчий потенціал 
педагога в роботі над собою, його потребу в 
саморозвитку, самореалізації у професійній 
діяльності. 

Принцип рефлексивності процесу 
самовдосконалення педагога пов'язаний із 
співвідношенням зовнішнього і внутрішнього 
досвіду, їх діалектикою. Звернення свідомості 
педагога до свого внутрішнього світу без зміни, 
перетворення професійної діяльності призводить 
до розриву самого суб'єкта від його діяльності. 
Цілісність і системність аналізу педагогічної 
реальності полягає у конструктивній організації 
рефлексивних процесів у педагога. 

Духовно-перетворювальна функція 
рефлексії педагога визначається ціннісно-
смисловим змістом педагогічної діяльності, яка 
являє собою і інтерпретується самим педагогом 
як особистісно значущий предмет дослідження, 
за допомогою чого педагог є активним та 
ініціативним у процесі свого професійно-
особистісного самовдосконалення [5]. 

Конструктивна професійно-педагогічна 
рефлексія позбавляє педагога від стихійного, 
фрагментарного, інтуїтивного, ситуативного 
характеру педагогічного пошуку шляхів до 
розкриття особистості дитини і самого себе. 

Еврестичні можливості принципу 
рефлексивності полягають в індивідуально-
особистісному усвідомленні і розробці власних 
способів здійснення професійної діяльності, 
набутті осмисленої продуктивної активності в 
процесі самовдосконалення. 

Методично правильно організоване 
самопізнання здійснюється за трьома 
напрямками: 

 самопізнання себе в системі соціально-
психологічних відносин, в умовах професійної 

педагогічної діяльності відповідно до вимог, які 
пред'являє ця діяльність; 

 самовивчення рівня компетентності та 
якостей власної особистості, яке здійснюється 
шляхом самоспостереження і самоаналізу. 
Професійне самовдосконалення і самовиховання 
педагога в принципі неможливо, якщо він сам не 
побачить прогалин у загальнопедагогічних та 
спеціальних знаннях, недостатність володіння 
педагогічним інструментарієм. Досвід 
викладачів, котрі домоглися помітних успіхів у 
професійній діяльності шляхом систематичної 
роботи над собою, свідчить про те, що роботу із 
самовдосконалення треба починати з 
поглибленого аналізу власної педагогічної 
практики, із встановлення причин як успіхів, так 
і невдач; 

 самооцінка, сформована на основі 
зіставлення наявних знань, умінь, якостей 
особистості з пред'явленими вимогами. 
Неодмінною умовою об'єктивності самопізнання 
виступає адекватна самооцінка, на основі якої 
забезпечується самокритичне ставлення педагога 
до своїх досягнень і недоліків. 

Важливими умовами, що сприяють 
ефективному формуванню готовності студентів 
педагогічних вищих навчальних закладів до 
професійного самовдосконалення, є наступні: 

 встановлення відносин співробітництва 
суб'єктів освітнього процесу через адресну 
допомогу, педагогічну підтримку та 
консультування студентів; 

 організація діяльності студентів, 
спрямованої на придбання досвіду самоосвіти в 
ході вивчення навчальних дисциплін; 

 розширення вузівського компонента 
змісту педагогічної освіти за рахунок введення в 
процес професійної підготовки спецкурсів та 
факультативів, зорієнтованих на формування 
готовності до професійного самовдосконалення; 

 готовність професорсько-викладацького 
складу до впровадження моделі формування 
готовності студентів до професійного 
самовдосконалення. 

Процес професійного самовдосконалення в 
педагогічній діяльності надзвичайно 
індивідуальний. Однак у ньому завжди можна 
виділити чотири основні логічно взаємопов'язані 
етапи: 

1) свідоме прийняття рішення на 
самовдосконалення; 

2) планування і вироблення програми 
самовдосконалення; 

3) безпосередня практична діяльність з 
реалізації поставлених завдань у роботі над 
собою; 

4) самоконтроль і самокорекція діяльності із 
самовдосконалення. 

Взаємозв'язок і послідовне виконання 
завдань чотирьох етапів самовдосконалення 



НАУКОВI ЗАПИСКИ             Серія: Педагогічні науки                      Випуск 125 
 

 

 215 

призведе до очікуваного результату: 
вдосконалення професійної підготовки педагога, 
розвитку його професійно значущих якостей.  

Висновки й перспективи подальших 
розвідок. Таким чином, формування готовності 
майбутніх педагогів до професійного 
самовдосконалення забезпечує усвідомлення 
студентами необхідності постійного 
саморозвитку та підвищення рівня педагогічної 
майстерності задля досягнення професійного та 
життєвого успіху. Перспективним напрямком 
подальших досліджень цієї проблеми є вивчення 
особливостей кожного етапу професійного 
самовдосконалення в педагогічній діяльності. 
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УДК 371 

ПЕДАГОГІЧНЕ НОВАТОРСТВО В. І. ХАРЦІЄВА  
В ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОМУ ГРОМАДСЬКОМУ  

КОМЕРЦІЙНОМУ УЧИЛИЩІ 

Оксана ФІЛОНЕНКО (Кіровоград) 
Вивчення ідей, поглядів, концепцій 

визначних культурно-освітніх діячів і педагогів 
минулого збагачує й урізноманітнює наші 
уявлення про історико-педагогічний процес, а 
відтак сприяє його новому прочитанню, 
відкриває його нові грані, новий зміст, нові 
цінності досліджень. Не випадково 
«персоналістський напрям», що завжди був 
провідним в історико-педагогічній науці, на 
сучасному етапі помітно активізувався. Так, 
О.В. Сухомлинська, зазначає, що педагогічна 
думка «завжди персоніфікована, на ній лежить 
відбиток особистості іі носія з його смаками, 
поглядами, віруваннями та уподобаннями»[7]. 
Тому аналіз праць і життєвого шляху педагогів, 
громадських діячів, які зробили вагомий внесок 
у розвиток вітчизняної науки і яких свого часу 
не було належно оцінено, залишається 
актуальним. 

Пізнання історії педагогіки України як 
цілісного явища неможливе без поглибленого 
об'єктивного дослідження педагогічного 
минулого її окремих регіонів, які відрізнялися 
специфікою їх соціально-політичного, 
економічного і культурного розвитку. Синтез і 
узагальнення результатів таких  досліджень  
дають змогу виявляти загальнопедагогічні та 
історико-педагогічні закономірності. 

Період кінця XIX ст. – початку XX століття 
є початком розвитку сучасної національної 
педагогічної думки і розглядається як 
"просвітницький, культурницький". Цей період 
характеризується становленням і 
реформуванням освітньої галузі. 
Загальнодержавні законоведення мали різне 
регіональне втілення. Тому вивчення 
історичного минулого окремих регіонів дасть 
можливість створити узагальнену картину 
розвитку освіти з врахуванням регіональної 
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проблематики. Дослідженням української 
педагогіки в персоналіях XX століття присвячені 
наукові розвідки О. Сухомлинської, 
Л. Березівської, Л. Бондар, Н.Дічек, 
Т. Завгородньої, Л. Пироженко, Т. Самоплав-
ської, Т. Філімонової, які сприяють осмисленню 
та узагальненню генези національного 
виховання й національної освіти. 

Проте лише на регіональному рівні 
освітянському загалу відома постать одного з 
видатних педагогів Єлисаветградщини другої 
половини XIX – початку XX століття Василя 
Івановича Харцієва (31 грудня 1866 р., 
Катеринослав (тепер Дніпропетровськ) – 
29 листопада 1937 р., Кірово, (тепер 
Кіровоград))— талановитого просвітителя, 
вченого, педагога і організатора шкільної 
справи, який присвятив усе своє життя 
практичнiй i теоретичнiй педагогiчнiй 
дiяльностi. Педагогічні погляди В. І. Харцієва 
мали прогресивний характер і були 
відображенням основних тенденцій розвитку 
педагогічної думки кiнця ХIХ – початку ХХ 
cтолiття. 

Окремі аспекти педагогічної діяльності 
Василя Івановича Харцієва розкрито в 
дослідженнях таких учених: О. Гур'янова, 
А.Кава, Н. Калініченко, В. Постолатій, 
В. Чернецький та ін..  

Мета статті – окреслити основнi 
положення педагогiчних поглядiв В.І. Харцієва в 
Єлисаветградському громадському комер-
ційному училищі, систематизувати їх на основi 
наукового аналiзу i показати прогресивний 
характер. 

Про особистість, життєвий та творчий шлях 
Василя Івановича Харцієва вже існує достатня 
історіографія, але коротко зазначимо, що з 1803 
р. він зробив помітний внесок у філологію та 
педагогіку, був кращим знавцем творчості 
О. Потебні, улюбленим його учнем. У 1904 році 
В.І. Харцієв почав викладати мову та 
словесність у Катеринославському 
комерційному училищі А. Синявського. Пізніше 
його було призначено виконуючим обов'язки 
інспектора училища. Але 1905 р. унеможливив 
його подальше кар'єрне сходження у 
Катеринославі. Інспектором училища він так і не 
став. У серпні 1909 р. 43-річний В.І. Харцієв 
став директором Єлисаветградського 
громадського комерційного училища. Він 
реорганізував навчально-виховний процес в 
училищі на засадах педагогічного досвіду 
А. Синявського та концепції західної «нової 
школи».  

Дослідження психолого-педагогічної 
спадщини В. І. Харцієва особливо значуще в 
контексті вивчення діяльності навчально-
виховних закладів новаторського спрямування, 
які з’являлися й функціонували в імперську добу 

на теренах України. На початку ХХ  ст. через 
об'єктивні причини державні навчально-виховні 
заклади мали обмежені можливості для 
здійснення нововведень. Значно більший 
інноваційний потенціал мали навчально-виховні 
заклади, засновники яких намагалися 
побудувати педагогічний процес на 
гуманістичних засадах, підвищити його 
ефективність через привнесення змін у зміст, 
методи і форми навчання й виховання. Деякі 
училища цією свободою скористалися для 
творення власних педагогічних систем, 
авторських шкіл тобто таких навчально-
виховних закладів, які побудовані на 
оригінальних (авторських) ідеях та технологіях і 
мають в наявності результати, котрі визначають 
реальність та ефективність його 
функціонування. Саме таким було 
Єлисаветградське громадське комерційне 
училище, засноване у 1908 р. відомим педагогом 
В.І.Харцієвим і яке стало одним з найкращих 
комерційних закладів. Згідно з «Положенням 
про комерційні навчальні заклади», 
оприлюдненим у 1905 p., комерційні училища – 
середні навчальні заклади з загальним і 
спеціальним комерційними курсами навчання 
[5]. Фінансова незалежність середніх 
комерційних училищ від держави забезпечувала 
їм певну самостійність у вирішенні питань 
управління навчальним процесом. Накопичений 
досвід у роботі середніх загальноосвітніх 
закладів є корисним і цікавим. Проте педагогічні 
наробки, що були зроблені в цей період, значно 
вплинули на розвиток інноваційних процесів в 
Україні в майбутньому. 

В. І. Харцієва сповідував думку, що школа 
завжди повинна мати на увазі, що тільки вільна, 
самостійна діяльність суб'єктів дає можливість в 
процесі роботи переживати почуття відомого 
самозадоволення і в цій емоції закладені задатки 
для розвитку в майбутньому високого 
морального почуття. Педагогу вдалося 
реалізувати свої ідеї, в новоствореній школі – 
Єлисаветградському громадському комер-
ційному училищі, де панувала атмосфера 
духовного розкріпачення учителя [4, с. 205].  

Під час роботи у цьому училищі чи не 
найповніше розкрилися педагогічний хист та 
організаторські здібності В.І. Харцієва. 
Очоливши Єлисаветградське громадське 
училище, В.І. Харцієв перетворює його на 
взірцевий навчальний заклад, де були втілені ідеї 
знаних педагогів Західної Європи. Він став 
ініціатором ряду цікавих починань в училищі. 
Здобув чималий авторитет як серед батьків 
учнів, вчителів, так і серед громадськості міста. 
Тому в 1909 році він в якості директора училища 
виступав на загальних зборах батьків з 
програмою перетворення училища у «зразкову 
школу». Це була програма цілком конкретних і 
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виважених намірів. В.І. Харцієву вдалося 
втілити в життя нові педагогічні ідеї в умовах 
звичайної масової школи. Ці ідеї були 
В.Харцієвим конкретизовані, апробовані 
практикою, розвинуті. У нього можна знайти 
багато такого, що пізніше зустрінемо в працях 
А. Макаренка і В. Сухомлинського. 

Головна ідея концепції В. Харцієва полягала 
у вихованні особистості вільної, всебічно 
розвиненої, озброєної міцними й потрібними в 
житті знаннями. Учень розглядався не як 
пасивний об'єкт навчання й виховання, а як дієва 
сторона цього процесу. В основу своєї роботи 
педколектив поклав не стільки питання про те, 
«як учителю вчити, вихователю – виховувати, 
скільки питання про те, як учню вчитися, 
вихованцю – виховуватися». В. Харцієв 
намагався так організувати навчально-виховний 
процес, щоб учні самим устроєм школи змушені 
були слідувати бажаним для педагогів шляхом. З 
метою унаочнення навчання в училищі 
інтенсивно закуповувалися посібники, прилади, 
картини. 

Усвідомлюючи важливість практичної 
роботи, В.І. Харцієв органiзував в училищi 
практичні заняття з природознавства, хімії, 
фізики, товарознавства. В училищі проводилася 
велика природознавча робота з дітьми, 
провадилися весняні й осінні прогулянки за 
містом, екскурсії на заводи центральної й 
південної України [6]. В умовах провінційного 
міста було сформовано традицію масштабних 
творчих акцій виховного характеру. 

В училищі було здійснено спробу відмови 
від бальної системи оцінювання знань учнів 
заміни її характеристиками. Ці характеристики 
учнів складалися на класних комісіях на підставі 
спостережень за дітьми викладачами, класним 
керівником, лікарем і представником від ради 
батьків. Ця новація мала на меті систему 
покарань замінити системою дослідження 
причин неуспішності, негативного впливу на 
учнів і усунення цих причин, у міру 
можливостей, сім'єю та школою. Тобто, шкільне 
змагання балів, нагород педколектив на магався 
замінити конкуренцією роботи, навчальної 
діяльності. 

В. І. Харцієв уважав, що широка 
різноманітна позаурочна робота з учнями – 
«кращий засіб боротьби з дурним позашкільним 
впливом». Для учнів влаштовувалися вечори, де 
їм було надано значну свободу в улаштуванні 
розумного дозвілля під наглядом педагогів. Були 
утворені клуби «верхнього й середнього 
коридорів». Тут учні самі складали програми 
літературно-музичних вечорів, самі 
забезпечували фінансовий бік справи, самі 
прибирали класи й коридори після заходів. 
Подібні вечори влаштовувалися і для міської 

публіки. Після офіційної частини вечора був 
концерт. Програму концерту складали самі учні. 
Серед віршів, які декламували учні, були й твори 
Шевченка, Глібова, Руданського, Грінченка. 
Передплата газет та журналів для бібліотеки 
здійснювалася після анкетування учнів, з 
урахуванням їхніх побажань. Крім того, деякі 
учні та викладачі приносили до читальні газети, 
які училище не передплачувало, в тому числі й 
українську газету «Рада». 

В.І. Харцієва постійно цікавила думка 
учнівського колективу з найважливіших питань 
шкільного життя, з яких щорічно серед 
старшокласників проводились анонімні анкетні 
опитування. Части ну анкет обробляли самі 
старшокласники. Вважалося, що практика 
подібних соціологічних досліджень могла 
знадобитися майбутнім керівникам виробництва, 
комерсантам. 

У казенних навчальних закладах, 
підвідомчих Міністерству осві ти, у більшості 
приватних гімназій і училищ батьківська 
громадськість практично була позбавлена 
можливості впливати на навчально-вихований 
процес, визначати його спрямованість, в 
училищі В. Харцієва роль батьків була значно 
вищою, ніж тоді було при йнято. Вiн домагався 
спiльних зусиль родини i школи в справi 
виховання, широкого залучення родини до 
життя та дiяльностi шкiл. Робота викладачiв 
училища з батьками дозволила значно зблизити 
учнiв з училищем, полiпшити дисциплiну та 
якiсть навчання і виховання. Збереглися 
протоколи та інші матеріали діяльності 
батьківського комітету училища. 

Втілюючи з 1909 р. в діяльності училища 
принципи нової школи, В.І. Харцієв через два 
роки знову порушив питання про доцільність 
обраного шляху. Далекоглядність і 
перспективність поглядів педагога була 
відзначена і отримала нову підтримку 
педагогічного і батьківського комітетів. 
Звичайно, працювати у В.І. Харцієва, де не було 
стіни між вчителями і учнями, де відносини між 
одними і другими буду вались на співпраці, було 
нелегко. Але приносила робота не лише 
матеріальній достаток, а й задоволення. 

При громадському комерційному училищі 
В.І. Харцієва у 1911 році було відкрито вечірні, 
торгові класи для дорослих, а у 1913 році – 
торгову школу з 3-річним курсом навчання. Ця 
школа готувала прикажчиків, конторників, 
бухгалтерів та інших. У торгових класах вивчали 
бухгалтерію, комерційну арифметику, торгову 
кореспонденцію, каліграфію, німецьку та 
російську мови, загальну арифметику. 

Педагогічні ідеї В.І. Харцієва внесли 
новизну в педагогічну практику. Він звертав 
велику увагу в навчальному процесі на розвиток 
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особистості з врахуванням індивідуальних та 
вікових особливостей, утвердження свідомої 
дисципліни, самоосвіти. Процес навчання 
повинен бути системним та наочним, носити 
доступний характер. Учитель повинен бути 
компетентним фахівцем, який володіє знаннями 
з різних галузей наук. Він повинен 
пробуджувати в учня інтерес до наукової 
роботи. Для унаочнення навчання училище 
постійно поповнювалося посібниками, 
приладами та картинами.  

Як директор, В.І. Харцієв постійно дбав про 
зростання педагогічної майстерності викладачів. 
Лише в одному 1911-1912 навчальному році 
викладач О. А. Біркін був відряджений на з'їзд 
художників і викладачів образотворчого 
мистецтва, викладач Л. В. Панасюк – на з'їзд 
викладачів математики до Петербургу, 
М. М. Поляков – на виставку-з'їзд з питань 
естетичного виховання учнівської молоді в 
Дрезден. В основі роботи педагогічного 
колективу лежав принцип демократизму. 
«Педагог психологічно вникає в пізнавальні 
здібності учнів і, поєднуючи загальні закони 
розвитку, приводить його до вивчення будь-якої 
дисципліни. В цьому випадку педагогічної 
освіти, вся увага вчителя з любов’ю звернена на 
особистість учня: предмет же вивчення 
залишається лише засобом духовного розвитку», 
– говорив В.І. Харцієв [8, с. 3-4]. 

Лютневу революцію 1917 року В. І. Харцієв 
сприйняв захоплено й без вагань. Вже 9 березня 
він звернувся через газету до педагогів із 
закликом активно включитися у позашкільну 
освіту трудящих, їх громадянське виховання. 
Училище стало центром національного й 
демократичного руху в краї. На його базі було 
організовано українську секцію педагогічного 
товариства, раду учнів-українців. Василь 
Харцієв читав лекцію “Самоврядування в 
громадському й політичному житті культурних 
країн”. Він був одним з фундаторів партії 
народної свободи (кадетів) на 
Єлисаветградщині. Влітку 1917 року В. Харцієв 
заснував перші єлисаветградські вечірні 
загальноосвітні курси. Дехто з перших студентів 
педагогічної школи при вступі здавали довідки, 
що вони навчалися на цих курсах. Довідки 
датовані навіть 1920 роком. У 1917 році 
В. Харцієва було обрано головою шкільної ради 
громадського комерційного училища, яке він 
очолював. Вибори відбувалися за 
розпорядженням Тимчасового уряду. Він також 
завідував торговельною школою та 
торговельними вечірніми курсами для дорослих. 
У 1918 році Василя Івановича Харцієва 
призначають інспектором-організатором 
місцевого відділу народної освіти. Він – член 
комісії з організації радянської трудової школи, 
лектор та організатор кооперативної школи, 

лектор перших радянських курсів позашкільної 
освіти. Його громадська діяльність виявлялася, 
насамперед, у просвітництві. Він був членом 
Єлисаветградського благодійного товариства 
поширення грамотності та ремесел.  

Під час роботи в Єлисаветградi В.І. Харцієв 
виявив себе неабиякою особистiстю i 
талановитим педагогом. Працюючи в одному 
навчальному закладi, вiн мав можливiсть 
спостерiгати педагогiчний процес і змiни в 
ньому у природному, послiдовному розвитку. 
Окрiм того, вiн сам був учасником та 
iнiцiатором цих змiн. 

Реформи, які В.І.Харцієв тут здій снив, були 
визнані вдалими, а тому слугували зразком для 
інших подібних навчальних за кладів. Так 
практична діяльність визначного педагога в 
окремому закладі справила ва гомий вплив і на 
тодішній стан середньої освіти в краї ні, і на її 
подальший розвиток. 

Підсумовуючи, зазначимо, що 
Єлисаветградське громадське комерційне 
училище Василя Івановича Харцієва 
відрізнялася від інших середніх навчальних 
закладів Російської імперії новаторськими 
підходами до організації навчально-виховного 
процесу: індивідуальний підхід до учнів; тісний 
зв’язок із сім’ями учнів; вільний вибір 
педагогами методів навчання й виховання. 
Навчально-виховний процес комерційного 
училища був побудований на демократичному, 
гуманістичному, педоцентричному, трудовому 
(діяльному) принципах, що сприяло 
цілеспрямованому, всебічному та гармонійному 
розвитку учнів. 

На нашу думку, Єлисаветградське 
громадське комерційне училище В.І. Харцієва – 
це не лише історія конкретного вітчизняного 
навчального закладу, а передусім досвід, який 
може стати в нагоді нинішнім різнотипним 
середнім навчальним закладам освіти України. 
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РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІННИЙ КОМОНЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МІЖНАРОДНИХ 

АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Лілія ХАРЛАМОВА (Кіровоград) 
Постановка проблеми. Сучасному 

суспільству необхідна конкурентноздатна 
людина, яка вміє швидко реагувати на мінливі 
умови життя, вміє перетворювати свою 
діяльність і направляти її на досягнення 
поставленої мети. У контексті вдосконалення 
професійної підготовки майбутніх менеджерів 
міжнародних авіаційних перевезень важливим 
складником професіоналізму фахівців є 
соціокультурна компетентність, що забезпечує 
здатність до міжкультурної взаємодії у процесі 
вирішення як професійних, так і життєвих 
завдань.  

Сучасна освіта орієнтує на рефлексивну 
спрямованість розвитку особистості, яка здатна 
й готова осмислювати власний досвід, 
оцінювати власні знання, обґрунтовувати свої 
переконання, ціннісні орієнтації. У структурі 
соціокультурної компетентності майбутніх 
менеджерів міжнародних авіаційних перевезень 
ми виділяємо разом з мотиваційно-ціннісним, 
інформаційно-змістовим, процесуально-діяль-
нісним компонентами і рефлексивно-оцінний 
компонент. Виділення рефлексивно-оцінного 
компонента соціокультурної компетентності є 
важливим, оскільки він визначає рівень розвитку 
самооцінки, власної значущості, пізнання себе і 
самореалізації у процесі міжкультурної 
взаємодії. 

Рефлексія, як засіб пізнання особистістю 
самої себе, є важливою для фахівця, що 
здійснює міжкультурну взаємодію, коли він 
пізнає себе, розуміє себе в конкретній ситуації 

взаємодії, порівнює свої думки, почуття, дії з 
іншими учасниками взаємодії. В той же час 
рефлексія є процесом, на основі якого 
відбувається подальше самовдосконалення 
особистості. Як наголошував В. Кремень, 
саморефлексія виступає як "процес бурхливого 
усвідомлення своїх бажань, можливостей, своїх 
нездібностей і незнань. Саме цей процес є 
результатом роботи, що визначається 
рефлексією за формулою "Я знаю, і я знаю, що 
знаю це" [7, с. 66]. 

Аналіз останніх досліджень. Рефлексія 
досліджується у трьох основних аспектах: 
інтелектуальному, особистісному, комуні-
кативному. Відповідно до інтелектуального 
аспекту рефлексія розглядається як знання 
вихідних основ своїх дій, як уміння виділяти, 
аналізувати та зіставляти із конкретною 
ситуацією власні дії (В. Давидов [4]), а відносно 
до діяльності із розв’язування задач – як 
усвідомлення основ власного руху в 
предметному змісті задач з урахуванням 
визначення засобів її вирішення (М. Алексєєв 
[1]). Особистісна рефлексія аналізується 
дослідниками як механізм самореалізації 
особистості, як пізнання людиною самої себе 
(В. Слободчиков [10], С. Степанов [11]). У 
контексті формування соціокультурної 
компетентності майбутніх менеджерів 
міжнародних авіаційних перевезень для нас 
значимим є визначення рефлексії у 
комунікативному підході як подвоєного процесу 
дзеркального відображення, як усвідомлення 
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особистістю того, як її сприймає партнер по 
спілкуванню (Г. Андреєва [2], В. Лефевр [8]). 

У психолого-педагогічній літературі 
описані різні шляхи розвитку рефлексії: 
використання системи ділових ігор (О. Анісімов 
[3], В. Давидов [4], Г. Щедровицький [12]), 
розвиток механізмів особистісної та 
інтелектуальної рефлексії у ситуації 
лабораторного експерименту шляхом 
розв’язування нестандартних задач (І. Семенов 
та С. Степанов [11]), тренінги рефлексивності 
(О. Кравців [6], І. Пономаренко [9], Т. Яблонська 
[13]). Проте, ці підходи до формування рефлексії 
в умовах професійної підготовки майбутніх 
менеджерів не можуть бути реалізовані повною 
мірою через брак часу, зміщення акцентів з 
аудиторної роботи під керівництвом викладача 
на організацію самостійної роботи. 

У пропонованій статті ми визначаємо зміст 
рефлексивно-оцінного компоненту 
соціокультурної компетентності майбутніх 
менеджерів міжнародних авіаційних перевезень 
та пропонуємо деякі шляхи його формування у 
процесі вивчення гуманітарних навчальних 
дисциплін. 

Виклад матеріалу. На основі аналізу 
психолого-педагогічної літератури з проблеми 
дослідження ми виділяємо такі складники 
рефлексивно-оцінного компоненту 
соціокультурної компетентності майбутніх 
менеджерів міжнародних авіаційних перевезень: 
бачення себе з боку партнера по спілкуванню, 
що дає можливість глибше проникнути у самого 
себе, зрозуміти себе, що, в свою чергу, 
призводить до самовдосконалення; здатність 
забезпечувати самозміну засобами звичної 
активності, що проявляється як ефективний 
вплив на життєдіяльність інших громад; уміння 
аналізувати свою соціокультурну діяльність 
(результати та процес), вносити в неї корективи; 
уміння здійснювати рефлексію засобів, що 
використовуються, щодо їх адекватності наявній 
ситуації та визначеної мети; уміння 
співвідносити задум і його реалізацію. 
Показниками рефлексивно-оцінного компоненту 
соціокультурної компетентності є ступінь 
усвідомленості майбутніми фахівцями 
особистісної та соціальної значимості 
соціокультурної компетентності. 

Формування рефлексивно-оцінного 
компоненту відбувається на оцінно-
рефлексивному етапі технології формування 
соціокультурної компетентності майбутніх 
менеджерів міжнародних авіаційних перевезень, 
що спрямований на аналіз та самоаналіз 
результатів роботи студентів над програмою 
самовдосконалення своєї особистості. Цей етап 
вибудовується на основі реалізації таких 
основних ідей: індивідуально-психологічної – 
збереження своєї ідентичності, та соціально-

педагогічної – прагнення до взаємодії з іншими 
у процесі професійної міжкультурної взаємодії. 

Для досягнення завдань оцінно-
рефлексивного етапу формування 
соціокультурної компетентності насичуємо 
навчальний процес засобами організованої 
рефлексії (анкети, тести, елементи рефлексивних 
тренінгів), рольовою грою, учасники якої 
програють по декілька разів різні ролі 
персонажів відповідно до своїх уявлень про ці 
ролі, що дає змогу порівняти вимоги до 
виконання різних ролей у різних ситуаціях з 
власною поведінкою в аналогічних ситуаціях, 
складання схем, узагальнюючих таблиць, які 
віддзеркалюють зміст набутих знань, 
сформованих умінь, графічне зображення змін, 
що відбуваються протягом одного або декількох 
занять, включення студентів у діалог, 
обговорення афоризмів, крилатих висловів. 

Прикладом вправ як елементів 
рефлексивних тренінгів, які ми використовуємо 
на навчальних дисциплінах гуманітарного 
циклу, є завдання такого виду: відповісти на 
питання "Хто я", "Який я", "Я та інші", "Я в 
культурі", "Культура в мені", записавши чи 
висловивши по десять варіантів відповідей. 
Надалі відбувається обговорення результатів: що 
вказали на першому місці, аналіз змісту та якості 
відповідей, оцінювання загального емоційного 
фона та ін. 

Одним із варіантів рольової гри є вправа 
"Мій герой", що спирається на метод 
рефлексивних інверсій. Зокрема, під час 
вивчення навчальної дисципліни "Німецька 
мова" студенти отримують завдання знайти 
інформацію про героїв німецьких народних 
казок, вибрати одного із казкових героїв, який 
найбільше симпатизує, змінити його ім’я, але із 
збереженням звукових асоціацій із початковим. 
Потім необхідно описати світ цього нового 
героя, наповнивши його новим змістом, що 
включав би життєві цілі, цінності, інтереси, 
уподобання, що властиві самому студенту. На 
занятті студенти мовою героя, тобто німецькою 
мовою, знайомлять інших студентів із своїм 
трансформованим казковим героєм. Інші 
студенти від імені "свого" казкового героя 
можуть поставити запитання, щоб уточнити 
погляди героя, що презентується. Використання 
методу рефлексивних інверсій дозволяє у 
процесі вивчення іноземної мови, крім 
оволодіння лінгвокраєзнавчими знаннями, 
здійснювати інтенсивну інтелектуальну роботу, 
забезпечує свободу внутрішнього 
самовизначення кожного учасника в процесі 
ідентифікації з казковим героєм, проблеми 
особистісного характеру актуалізуються від 
імені "іншого". Це створює основу для 
психологічної захищеності від випадкових 
психологічних травм, які можуть виникнути у 
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процесі спілкування з особистостями, що мають 
інший ментальний досвід. 

Ефективним прийомом формування 
рефлексивно-оцінного компоненту 
соціокультурної компетентності на заняттях з 
гуманітарних навчальних дисциплін є 
включення студентів в обговорення крилатих 
фраз, афоризмів, прислів’їв, що відображають 
певні цінності, потреби особистості, 
характеризують менталітет жителів певної 
країни. Наприклад, пропонуємо прислів’я, що є 
віддзеркаленням національних особливостей 
німців: "Besser eine Stunde zu früh, als eine Minute 
zu spät. – Краще на годину раніше, ніж на 
хвилину пізніше." (пунктуальність); "Vorsicht ist 
die Mutter der Weisheit. – Обережність – мати 
мудрості." (обережність); "Ordnung ist das halbe 
Leben. – Порядок – основа життя." (любов до 
порядку). На заняттях із англійської мови 
аналізуємо прислів’я, що характеризують 
особливості англійців: "Least said, soonest 
mended. – Чим менше сказано, тим швидше 
виправлено." (стриманість в словах та емоціях); 
"Business is business. – Справи є справи." 
(діловитість і розрахунок); "My house is my 
castle. – Мій дім – моя фортеця." (любов до свого 
дому) тощо. На завершення обговорення 
пропонуємо студентам скласти вислів, який би 
відображав їхнє ставлення до життя, їхній 
життєвий девіз. 

Під час виконання цих завдань студенти 
оволодівають рефлексивними процедурами 
через такі дії: стимулювання до відкритого 
висловлювання своїх думок за допомогою 
запитань: "Як ти думаєш?", "Ти згодний з такою 
думкою?", "Як ти ставишся до цього?", 
аргументованих критичних зауважень стосовно 
своєї позиції у спілкуванні, зіставлення 
очікувань від застосування способу розв’язання 
завдань з отриманим результатом. Рефлексивно-
оцінна діяльність майбутнього фахівця дозволяє 
йому зосереджувати увагу на своїх власних 
здобутках і прорахунках, не лише на об’єкті 
пізнання, а й на способи, які використовувалися 
під час навчання і способи, які буде доцільно 
використовувати у професійній діяльності під 
час розв’язування завдань соціокультурної 
взаємодії. 

З метою формування оцінно-рефлексивного 
компоненту соціокультурної компетентності 
майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних 
перевезень ми залучаємо студентів до рефлексії 
виконаних пошукових соціальних задач. 
Студенти отримують завдання підготувати 
повідомлення на будь-яку тему, яка їх цікавить 
на 2-3 хвилини. Мета повідомлення полягає у 
представленні предмету свого інтересу та 
зробити короткий, навіть поверховий, його 
аналіз, але максимально висловити власну точку 

зору, свої враження. На занятті студенти 
повідомляє свою інформацію, після чого інші 
студенти можуть формулювати до нього свої 
запитання, на які доповідач дає короткі 
відповіді. Далі кожен із учасників повинен 
висловити своє ставлення до того, що почув, з 
двох позицій: 1) що здалося найбільш цікавим у 
повідомленні; 2) що не сподобалось ("Я б на 
місці … сказав би …"). Доповідач може 
відповісти на міркування учасників. На 
наступному етапі визначається, що дізналися 
студенти про людину за тією темою, яку вона 
повідомляла, чи було в кого-небудь повне 
співпадання з тим, що вона говорила. На основі 
такого обговорення студенти приходять до 
висновку, що більшість студентів вибирали теми 
повідомлень, які входять в коло інтересів, в 
систему цінностей особистості, а співпадань не 
було, тому що всі студенти різні. На завершення 
студентам пропонуємо написати коротку 
відповідь на питання, що ви дізналися, зрозуміли 
для себе, про себе у процесі виконання такого 
завдання, що ви дізналися про світ. 

У ході рефлексії студентами виконання 
будь-якого із соціокультурних завдань вони 
з’ясовують, що його розв’язання можна 
представити як прийняття певного професійного 
рішення, яке складається із орієнтувальної, 
виконавської та контрольної частини. 
Орієнтувальна частина забезпечується 
аналітико-синтетичною діяльністю щодо 
інформації, яка потрібна для розв’язання 
соціокультурного завдання. Виконавська 
частина полягає у виборі та використанні 
способу виконання завдання задля досягнення 
поставленої мети на основі встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків. На основі 
порівняння отриманих результатів із 
прогнозованими результатами реалізується 
виконавська частина прийняття рішення щодо 
розв’язання соціокультурного завдання. Тому 
одним із завдань, що забезпечує формування 
рефлексивно-оцінного компоненту 
соціокультурної компетентності, є завдання, що 
передбачає самооцінку реалізації трьох частин 
прийняття рішення у процесі розв’язування 
соціокультурних задач. Це сприяє тому, що 
відбувається осмислення студентами своєї 
власної поведінки, визначається особистісний 
смисл тих чи інших міркувань, отриманих знань 
та вмінь, формуються уміння аналізу інформації, 
прийняття рішення про те, що є важливим, 
уміння надавати значення новим знахідкам та 
відкидати недоцільну інформацію, творчого 
переосмислення набутого раніше досвіду, до 
творчої інтеграції ідей. 

Рівень сформованості рефлексивно-
оцінного компоненту соціокультурної 
компетентності майбутніх менеджерів 
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міжнародних авіаційних перевезень визначався 
на основі ступеня усвідомленості майбутніми 
фахівцями особистісної та соціальної значимості 
соціокультурної компетентності. Майбутні 
менеджери міжнародних авіаційних перевезень, 
що навчаються на І–ІV курсах Кіровоградської 
льотної академії Національного авіаційного 
університету, здійснювали самооцінку, яка 
зіставлялася із взаємооцінкою колегами по групі, 
а також із оцінкою викладачами, які працюють у 
цій групі, результатами тестування 
рефлексивності за опитувальником А. Карпова 
[5]. На початковому етапі експериментальної 
роботи в 2011–2012 навчальному році 79 % 
студентів, що брали участь в опитуванні, 
виявили завищений рівень самооцінки 
сформованості рефлексивно-оцінного 
компоненту соціокультурної компетентності, На 
завершення 2011–2012 навчального року вже 
42 % студентів експериментальної групи, а по 
завершенню 2012-2013 навчального року 73 % 
студентів експериментальної групи адекватно 
визначали свій рівень сформованості оцінно-
рефлексивного компоненту соціокультурної 
компетентності. 

Найважливішим результатом 
експериментальної роботи з формування 
рефлексивно-оцінного компоненту 
соціокультурної компетентності, на нашу думку, 
є те, що відбувається перехід майбутніх фахівців 
із позиції об’єкта формування соціокультурної 
компетентності в позицію суб’єкта її 
формування. Студент свідомо входить в процес 
самовдосконалення шляхом реалізації 
внутрішнього потенціалу особистості, прийняття 
на себе відповідальності за свій розвиток. Ми 
прослідковуємо таку залежність: чим вищий 
рівень сформованості рефлексивно-оцінного 
компоненту у студентів, тим вищою є їхня 
готовність до вдосконалення своєї 
соціокультурної діяльності, до її адекватної 
зміни відповідно до зовнішніх умов. 

Висновки. У процесі використання 
запропонованих способів діяльності 
(застосування елементів рефлексивних тренінгів, 
рольових ігор, включення студентів у діалог, 
обговорення афоризмів, крилатих висловів, 
рефлексії виконаних пошукових соціальних 
задач) майбутні фахівці занурюються у динаміку 
своєї навчально-пізнавальної і соціокультурної 
діяльності, виявляють тенденції вдосконалення 
своєї соціокультурної компетентності, 
діалектику зовнішнього та внутрішнього у своїй 

особистості, фіксують утруднення, виявляють 
потребу та способи самовдосконалення.  
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УДК 37.022 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

Татьяна ЧЕЛПАЧЕНКО (Оренбург) 
Творческий потенциал (от лат. potentia – 

сила – источники, возможности, средства, 
запасы, которые могут быть использованы для 
решения какой-либо задачи, достижения 
определенной цели) дидактической системы 
В.А. Сухомлинского, реализованной в 40-60 гг. 
XX века в Павлышской средней школе 
(Украина, Кировоградская обл., с. Павлыш, 
нашел отражение в «Школе под голубым 
небом», («Школе радости»), которая была 
организована для шестилеток и нацелена на 
открытие мира «в живых красках, ярких 
трепетных звуках, в сказках и игре, в 
собственном творчестве» [1, с. 29]. Это были 
своеобразные «путешествия к истокам 
мышления и речи», в процессе которых дети 
наблюдали за явлениями окружающего мира, 
слушали учителя и одновременно рисовали в 
альбомах те образы, которые они увидели: 
туман, окутавший землю как в подводном 
царстве; солнце – кузнец-великан, играющий на 
своей золотой наковальне. 

Мышление образами рождало встречные 
вопросы-удивления: что делает кузнец-великан 
ночью? Куда делись серебряные искорки? Зачем 
солнцу каждый день новый венок? Откуда 
берутся облака? Отчего бывают молния и гром? 
Что такое радуга? Почему в лесу раздается эхо? 
В.А. Сухомлинский предметом наибольшей 
заботы считал сохранение этого огонька 
любознательности и пытливости. Жизнь 
«Школы под голубым небом» развивалась на 
основе идеи: ребенок – по своей природе – 
мыслитель, талантливый исследователь, 
открыватель мира.  

«Путешествия в природу» сопровождалось 
играми (например, «Поиск таинственного 
остова», игры в «робинзонов», в Спартака), 
наблюдениями за жизнью животных и птиц, 
которые обогащали речь и воображение 
учеников.  

Содержание образования в первые годы 
школьной жизни ученика выстраивалось в 
соответствии с задачей начальной школы – 
постепенно приучать к преодолению 
трудностей не только в физическом, но и в 
интеллектуальном труде: «Ученики читали 
букварь, писали кружочки, палочки и буквы, 
составляли задачи – все это постепенно входило 
в их многогранную духовную жизнь» [1, с. 114]. 

Особенно следует отметить работу учителя 
и учеников над составлением книжек-картинок 

о природе. Результаты «путешествий к истокам 
мысли» отражались в рассказах, сочинениях-
миниатюрах, например: «Яблоки склонились к 
земле», «Красные яблоки среди зеленых 
листьев», «Мы пришли в гости к яблоку» и др. 
Составление сочинений-миниатюр В.А. Сухом-
линский считал одним из важнейших условий 
подготовки учеников к будущему напряженному 
умственному труду. Книжки-картинки были 
наполнены рисунками-сочинениями. Ученики 
писали о красных гроздьях рябины, уснувшем 
озере, багряном закате, Деде Морозе, 
сковывающем реки ледяным покрывалом, 
радостных весенних стаях птиц.  

Книжки-картинки постепенно стали одним 
из важнейших компонентов содержания 
образования в начальной школе, «своеобразной 
поэтической хрестоматией. … Они были той 
радостью для детей, без которой учение не 
может войти в духовную жизнь» [1, с. 116]. 

В содержание образования в начальной 
школе В.А. Сухомлинский включал упражнения 
и задачи (задачи-загадки, задачи-шутки, задачи-
головоломки), «пробуждающие внутреннюю 
энергию мозга, стимулирующие игру сил 
«умственных мускулов» [1, с. 147]. Задачи 
формулировались на основе выявления скрытых, 
непонятных связей между явлениями и 
предметами окружающего мира, чтобы у 
ребенка возникло стремление понять истину. В 
богатой сокровищнице народной педагогики 
В.А. Сухомлинский черпал задачи-загадки – 
«незаменимое средство тренировки ума». 
Например, «соколы и дубы»: прилетели соколы, 
сели на дубы. Если по одному сядут на дуб, то 
останется один сокол, если по два, то 
останется один дуб. Сколько всего соколов и 
сколько дубов? «На пастбище»: два мальчика 
пасли овец. Если первый отдаст второму одну 
овцу, то у них станет поровну. Если второй 
отдаст первому овцу, то у первого будет овец в 
два раза больше, чем у второго. Сколько овец 
было у первого и у второго пастуха»? [1, с. 148-
149]. 

Решение задач-загадок способствовало 
переключению с одного объекта познания на 
другой, устанавливанию связей между 
несколькими предметами и явлениями. Изучая 
мыслительные процессы учеников, 
В.А. Сухомлинский пришел к выводу: неумение 
осмысливать кроется в неумении 
абстрагироваться, отвлечься от конкретного 
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предмета. Прежде всего необходимо было 
научить детей охватывать мысленно группу 
предметов, явлений, событий, а потом 
осмысливать связи между ними, переходить к 
изучению предметов на расстоянии. Задачи-
загадки, задачи-шутки, задачи-головоломки 
размещались в школьной стенгазете, 
использовались в качестве дидактического 
материала при организации математических 
олимпиад.  

В содержание образования Павлышской 
средней школы гармонично вошли 
«путешествия» по земному шару. Уроки, 
организованные в «зеленом классе» (беседки, 
оплетенные вьющимися растениями, лужайки, 
окруженные морозоустойчивым сортом 
винограда, поляна в роще, примыкающей к 
оврагу), были организованы в форме 
«путешествия» по глобусу. Учитель рассказывал 
детям о морях, реках, полях, населенных 
пунктах, которые они прослеживали по модели 
земного шара. Перед ними раскрывался весь 
окружающий мир в его многообразии и красоте. 
В.А. Сухомлинский рекомендовал избегать 
однообразия в «путешествиях»: в каждом уголке 
планеты необходимо было найти то, что делало 
его изучение интересным и своеобразным: 
история строительства гидроэлектростанций на 
Волге, рассказ о Сталинградской битве, 
путешествие по Байкалу, красота уральских 
самоцветов, природа тундры. 

Неотъемлемой составляющей содержания 
образования в начальной школе была сказка как 
«животворный источник детского мышления, 
благородных чувств и стремлений» [1, с. 181]. 
Сказочные образы обогащали духовную жизнь 
школьника, становились средством выражения 
его чувств, учили мыслить образами. 

Сказка в дидактической системе 
В.А. Сухомлинского была «ключиком», с 
помощью которого учитель открывал истоки 
мысли и слова, чтобы они забили животворными 
ключами. Это, по образному выражению 
педагога, свежий ветер, раздувающий огонек 
детской мысли и речи. Сказочное слово 
постоянно живет в сознании растущего 
человека. У него замирает сердце, когда он 
слушает или произносит слова, создающие 
фантастические образы и картины. 
В.А. Сухомлинский не представлял обучения в 
школе без слушания, без создания сказок [1, 
с. 29]. 

Сказка в Павлышской средней школе была 
неотделима от красоты окружающего мира, 
природы. Благодаря сказке ребенок познавал 
мир не только умом, но и сердцем, душой. И не 
только познавал, но откликался на события и 
явления окружающего мира, выражая свое 
отношение к добру и злу. В сказке ученики 
черпали первые представления о справедливости 

и несправедливости. Первоначальный этап 
идейного воспитания происходил благодаря 
сказке. Дети понимали и осознавали идею лишь 
тогда, когда она воплощалась в ярких образах [1, 
с. 154]. 

Патриотическая идея, заключенная в 
содержании сказки, доносила до сердца и ума 
ребенка «могучий творческий дух народа, его 
взгляды на жизнь, идеалы, стремления». Сказка 
воспитывала любовь к родной земле уже потому, 
что она являлась творением народа. «Когда мы 
смотрим на дивные фрески Киевской Софии, мы 
воспринимаем их как частицу жизни народа, 
творение его могучего таланта, и в нашей душе 
пробуждается чувство гордости за его 
творческий дух, мысль, мастерство. Аналогично 
воздействие народной сказки на душу ребенка. 
Кажется с первого взгляда, что сказка построена 
на чисто «бытовом» сюжете: дедушка и бабушка 
посадили репку, дедушка решил обмануть волка, 
сделал соломенного бычка, но каждое слово 
этой сказки – как тончайший штрих на 
бессмертной фреске, в каждом слове, в каждом 
образе – игра творческих сил народного духа. 
Сказка – это духовные богатства народной 
культуры, познавая которые ребенок познает 
сердцем родной народ» [1, с. 154]. 

Создание сказок было одним из самых 
интересных видов детского поэтического 
творчества. В то же время это и важное средство 
умственного развития и воспитания. Педагоги 
стимулировали учеников к творческой 
деятельности, созданию художественных 
образов [1, с. 158]. 

Дети слушали, как учитель рассказывал 
сказку, и рисовали возникающие в их 
воображении картины: пучки серебряных нитей, 
лучи солнца – золотые косы, малахитовый 
туман. Сказка способствовала развитию речи, 
осознанию того, насколько ярок, красочен и 
богат язык. Прежде чем ученик откроет для себя 
мир книг, он должен, по мнению 
В.А. Сухомлинского, «прочитать книгу 
природы» [1, с. 30].  

В «Школе радости» была создана Комната 
сказки, в которой образ, слово находили 
воплощение в игре, движении, музыке. Сказка 
стала для учащихся источником воспитания 
любви к Родине, уважительного отношения к 
старшим. Для малышей начальной школы это 
была своеобразная творческая мастерская: они 
изготавливали образы сказочных героев из 
фанеры, ткани, природных материалов. Так 
появились Хитрая лиса, Серый волк, Умная 
сова, Баба-Яга, Царевна-Лягушка. Каждый 
сказочный образ обострял восприимчивость 
учеников к художественному слову, им хотелось 
не только слушать, но и самим рассказывать 
сказки. Таким образом, родное слово входило в 
духовную жизнь школьника, становилось 
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острым, метким, красочным инструментом, 
средством постижения истины.  

Сказка способствовала эстетическому 
творчеству. В Комнате сказки появился 
кукольный театр, в котором ученики 
инсценировали сказки о Рукавичке, Царевне-
лягушке, Горбатом воробышке, Стрекозе и 
музыканте. Постепенно в круг интересов 
школьников входили литературные сказки. В 
этой своеобразной поэтической мастерской они 
познакомились с произведениями Г.Х. Андер-
сена, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, братьев 
Гримм, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака. 
В.А. Сухомлинский настаивал на том, чтобы в 
годы детства сказка становилась средством 
«воспитания сердца, совести, прикосновения к 
сокровенным уголкам души» [1, с. 189]. 

Параллельно с приобретением знаний на 
уроке ученики начальной школы проходили 
«школу мышления под открытым небом». Это 
была разработанная система «уроков 
мышления», состоящая из шестидесяти занятий, 
объединенных несколькими темами. Например, 
«Как природа готовится к зиме и весеннему 
пробуждению», «Природа просыпается от 
зимнего сна», «Жизнь животных и растений в 
зимнем саду», «Живое и неживое в природе», 
«Как природа творит красоту», «Жизнь муравьев 
и пчел», «Жизнь луга и степи от утренней до 
вечерней зари» [3, с. 50]. 

Традиция проведения «уроков на природе», 
«уроков мышления», как форм 
непосредственного восприятия и логического 
анализа образов, картин, явлений, предметов 
окружающего мира, начиналась в начальной 
школе и продолжалась в среднем звене. Если для 
младших школьников это были, в большей 
степени, наблюдения за предметами 
окружающего мира, которые вызывали 
встречные вопросы, стимулировали чувство 
любознательности, интерес, то для подростков 
«уроки мышления» становились толчком к 
поиску смысла жизни, к выбору профессии.  

«Урок мышления» организовывался среди 
природы, как «путешествие к источнику живой 
мысли». Это были своеобразные формы 
умственного труда младших школьников. На 
одном из уроков дети рассуждали о явлении, 
причине и следствии, затем в окружающем мире 
они искали причинно-следственные 
зависимости, описывали их в сочинениях-
миниатюрах, рисунках. В.А. Сухомлинский 
наблюдал, как мысль детей становилась ярче, 
богаче, выразительнее, как слово приобретало 
«эмоциональную окраску, начинало играть, 
трепетать» [4, с. 10]. 

Первые «уроки мышления» педагог 
рекомендовал проводить не в классе, а именно 
на природе, в «зеленом классе», чтобы ученики 

прониклись трепетным чувством, ощутили 
аромат слова, чтобы их сердце охватило 
вдохновение, способствующее пытливости, 
любознательности: «Сама природа детской 
мысли требует поэтического творчества. Красота 
и живая мысль так же органически связаны, как 
солнце и цветы. Поэтическое творчество 
начинается с видения красоты. Красота природы 
обостряет восприятие, пробуждает творческую 
мысль, наполняет слово индивидуальными 
переживаниями» [1, с. 39]. 

Проблемы, которые выбирались педагогами 
для проведения «уроков мышления» с 
подростками, затрагивали глубинную сущность 
привычных явлений, учили анализировать, 
сравнивать, обобщать. «Система уроков 
мышления – это наша школа мысли, без которой 
мы не представляем полноценного, 
эффективного умственного труда на всех 
уроках» [2, с. 118]. Уроки мышления 
становились средством самовыражения 
личности ученика. В.А. Сухомлинский считал, 
что ученик, постигший тайны познания природы 
через уроки мышления, сможет постичь самого 
себя в окружающем мире. Педагогический 
коллектив школы убедился в том, что именно 
система уроков мышления готовила учеников к 
активной работе мысли. «Это стало средством 
формирования взглядов воспитанника, его 
отношения к умственному труду и к самому 
себе» [2, с. 119]. 

Выделим требования к технике проведения 
«уроков мышления»: 

– создание эмоционального фона, 
способного вызывать интерес к учению и 
воспитывать потребность в знаниях; 

– оптимальность темпа и ритма урока, 
логичность и завершенность методов и приемов 
деятельности учителя и учащихся; 

– психологический контакт учителя и 
учащихся на уроке, соблюдение педагогического 
такта. 

Таким образом, творческий потенциал 
дидактической системы В.А. Сухомлинского 
обеспечивал стабильность умственного 
воспитания ученика, реализацию его 
личностного потенциала. Это, в свою очередь, 
способствовало развитию умения наблюдать 
явления окружающего мира; обогащало 
жизненный и чувственный опыт; помогало 
накапливать конкретный природный материал 
как основу развития абстрактного мышления, 
уточнять характеристики отдельных предметов 
и явлений природы, их взаимодействие и 
взаимосвязи, развивать умения выделять общие 
и отличительные особенности предметов, 
сравнивать и обобщать их, формулировать 
гипотезы, самостоятельные выводы. 
Продуманная взаимосвязь мышления и речи 
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побуждала к творчеству с помощью слова, 
искусства, музыки, труда, развивала 
воображение и фантазию, умение «видеть» и 
чувствовать природу. 
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 COMPETENCE-BASED APPROACHES TO PROFESSIONAL PREPARATION 
OF TEACHERS IN THE NETHERLANDS  

Natalia CHEREDNICHENKO (Kirovohrad) 
Introduction. In the last three years, teacher 

education in The Netherlands has been dominated 
by intensive discussions, which challenge the 
traditional presuppositions of teacher education. 
Three issues dominate these discussions: the need to 
bridge the gap between theory and practice, the 
shortage of teachers in The Netherlands, and finally 
the liberal ideas on a market-orientated society [7]. 
These three issues influence and strengthen each 
other, leading to ‘landslides’ in teacher education [6, 
5-12] and a dynamic situation whereby new ideas 
are welcomed and tried out and where the traditional 
presuppositions are questioned. However, ‘the 
pressure underlying these developments runs the 
risk of leading to a lack of reflection and distance, 
because there is so little time for critical 
observation’ [4, 586-601]. 

In general, there is growing dissatisfaction 
(F. Dochy, G. Moerkerke, M. Elshout-Mohr, 
R. Oostdam, F. Dietze, M. Snoek et al.) with the 
fragmented approach to the curriculum in teacher 
education. It is left to the integrative ability of the 
student to process the atomistic elements into what 
today we call competencies. Also the validity of the 
corresponding assessment method was questioned. 
A sufficient mastery of separate knowledge and skill 
components does not guarantee adequate behaviour 
in complex professional situations. Especially in 
higher professional education, there is a tendency 
towards a more holistic view on the assessment of 
competence, related to professional behaviour in 
working situations [2; 3] 

Goals. The aim of the article is to analyze 
projects and pilots, the formulation of competencies, 

the introduction of portfolios and the development 
of new competence-based instruments for 
assessment towards competence-based learning in 
professional preparation of teachers in The 
Netherlands. 

Dutch pedagogues (M. Elshout-Mohr, 
R. Ootsdam, A. Dietze, M. Snoek et al.) have 
noticed that the institutions for secondary teacher 
education are tackling the development of 
assessments and the introduction of the use of 
portfolios in the curricula. Consequently they have 
produced a redefinition of the competencies for the 
teaching profession in a way that can be used in the 
new concept [3]. In cooperation with scientists 
(S. Dieric, F. Dochy, G. van de Watering et al.) and 
national organisation for the professional quality of 
the teacher, the joint institutions for teacher 
education proposed a new system of describing 
competencies that can function as an instrument to 
achieve a common frame of reference for school, 
student and teacher education. This approach to 
describing the teaching professional has been the 
foundation for a new description of teaching 
standards [6]. 

The emphasis on competence-orientated 
approaches in education, combined with the 
shortage of teachers has lead to new views on the 
curriculum for teacher education. Teacher education 
should offer more flexible routes, taking into 
account the results of prior (formal and informal) 
learning. An example of this development is a new 
law on allowing people with prior learning to enter 
the teaching profession without having done a full 
course on teacher education. 
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The Dutch ministry of education has launched 
a programme to attract more 

students to primary and secondary teacher 
education from traditional and new sources. In 
August 2000 an Interim Act came into force that 
made it possible to deliver short and flexible routes 
for people with some kind of prior learning [5]. An 
entrance assessment was developed on a national 
level. Many of the official state funded institutions 
for teacher education set up assessment centres that 
could diagnose applicants with reference to 
competence orientated criteria. A training of 
assessors is well under way. Assessments are 
executed with a pair of assessors, one being an 
experienced teacher from primary or secondary 
education, the other being a teacher educator. 
Assessments use a mixture of portfolio evidence 
from the past and behaviour on the spot. The 
applicant applies for a job at a school and the school 
applies for the assessment of the applicant at an 
assessment centre at an institute for teacher 
education. The outcome of the assessment is the 
decision whether the applicant is allowed to work 
without strict supervision in a school, 

and a written advise about the work based 
(‘dual’) learning route that combines the work in 
school with the learning that still is necessary to get 
the official teaching licence, focusing on the missing 
elements in the desired teaching standards. 

So, the follow up of this assessment should be 
a needs-driven, competence-orientated, work-based 
learning route. The official state funded institutions 
for teacher education have difficulty in providing 
for these kinds of routes. The transformation of their 
curriculum concept towards more dynamic curricula 
has only just started. It is clear that this national 
development is a great stimulant for this necessary 
transformation.  

Competence-orientated and holistic 
assessments and the use of portfolio instruments are 
now seen to be necessary in the ‘ordinary’ 
programmes too. The necessity of a transition to 
needs driven curricula has become apparent. 

Finally it must be noted that a fundamental 
discussion (M. Elshout-Mohr, R. Ootsdam, 
A. Dietze, M. Snoek et al.) is going on in the 
academic world of Dutch educational research about 
the way assessment systems must be aligned to 
constructivist and competence-based educational 
arrangements [3]. Also the concerns about validity, 
reliability, acceptability and efficiency in the 
different settings are addressed. S. Dieric, F. Dochy, 
G. van de Watering state that the traditional 
meanings to validity and reliability are not relevant 
in the context of competence-based assessments and 
must be replaced by new meanings [3]. So, it is not 
a question of old versus new in the world of 
assessment. It is new next to old, each functioning 
in its appropriate realm. The real issue is the change 

in the overall concept of curriculum, from supply 
driven and assessing whether the supply has been 
adequately consumed to needs driven and 
challenging students to construct their own proof of 
competence. We are near the end of the traditional 
concept of curriculum. The shortage of teachers 
leads to a situation in which schools are getting 
more involved in teacher education as a 
consequence of their human resource responsibility. 

The concept of school-based teacher education 
is developed by schools and 

teacher education institutions together, 
supported by the government. In a recent policy 
document the Dutch Minister of Education states 
that ‘teacher education is a part of the human 
resource responsibility of a school board’ [5]. Only 
a few years ago school boards would not recognize 
themselves in this statement, feeling that their main 
responsibility was towards their pupils and the 
education they had to offer them. The shortage of 
teachers, however, made schools more aware of the 
need of intensive human resource management. TE 
institutions are not able to attract enough students to 
educate the number of teachers needed by the 
schools. At this moment schools start to recruit new 
(unlicensed) teachers themselves. Some schools 
even state that they are willing to educate teachers 
themselves, when TE institutions are not able to 
fulfill their needs. Although this rhetoric is nowhere 
put into practice yet, it is not unlikely that large 
school organisations might be able and willing to 
organise their own education of teachers, with or 
without buying expertise from TE institutions. 

In a recent policy document of the Ministry of 
Education [5], the position of institutions, which 
play an important role in supporting schools in their 
development, like institutions for curriculum 
development and in-service training, assessment-
centres and institutions for teacher education, has 
changed. 

The key players in education are the schools 
and all supporting institutions should adapt to the 
needs of the schools. This approach calls for an 
open market, where schools can buy services they 
need from every organisation, commercial or non-
commercial. 

This policy is inspired by Van Wieringen who 
presented four scenarios for the roles of schools and 
institutions for teacher education. These scenarios 
have influenced the National Education Board [5] in 
its advice on the ‘educative infrastructure’. Van 
Wieringen makes a separation between the 
involvement in the actual education of teachers and 
the coordination.  

When schools participate in the curriculum of 
teacher education, the link between theory and 
practice can be restored and it can contribute to the 
attractiveness of the teaching profession in the 
school, creating new roles and challenges for 
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teachers. Those changes might lead to a reversion of 
roles: the schools do not wait and see what TE 
institutions come up with, but they take the lead and 
demand new services and new quality from teacher 
education. Schools become learning organisations, 
in which professional development of new and old 
staff is integrated in the school organisation. 

The division between in-service and pre-
service teacher education disappears. Schools ask 
for new, specially designed curricula and stronger 
involvement in parts of the curriculum, which 
traditionally are run within the institution for teacher 
education. In this turbulent situation, institutions for 
teacher education try to redefine their position: in a 
recent policy document they presented themselves 
as expertise centres for education and accreditation 
of teachers. 

Inspired by the work of the ATEE Research 
and Development Centre on Developments in 
Curricula for Teacher Education [1], the Dutch 
association for teacher educators, VELON, has 
started a scenario project on the future of teacher 
education in The Netherlands. 

The many changes described above have a 
large impact on teacher education. For many teacher 
educators, the large amount of new initiatives and 
new regulations at this moment seems rather 
confusing. The VELON started the scenario project 
to help teacher educators to make sense of the 
turbulent developments and to help them to look 
forward to possible future models for teacher 
education. In this the motivation of the VELON was 
in line with the motivation of RDC19 [6]. 

The VELON used the methodology described 
in the same paper. A small group from the 
administrative board of the VELON developed a 
matrix around two of the three major developments, 
described in the first part of this paper. With this 
starting point, the scope of the scenarios was more 
focussed on internal development in (teacher) 
education, compared with the more external starting 
point of the ATEERDC19 scenarios based on 
developments in society. 

During two sessions teacher educators were 
invited to reflect on the four possible scenarios 
resulting from this matrix. These reflections led to 
descriptions of the four scenarios which were 
realistic and plausible and which were connected to 
challenging metaphors.  

The scenarios focus on the two major 
developments in The Netherlands, presenting them 
as dilemmas: 

1. Teacher education as a market-orientated 
activity or teacher education as a general provision 
for the whole of society. 

2. Competence-based teacher education based 
on an open and flexible set of facilities versus 
teacher education based on a designed and fixed 
curriculum. 

Combining these dilemmas, four scenarios 
emerge.  

The first scenario actually describes the 
traditional situation of teacher education in The 
Netherlands: teacher education is regulated and 
funded by the government and takes place through a 
fixed curriculum where students learn the 
knowledge and skills described in the attainment 
targets that are needed to be a qualified teacher. In 
discussing this scenario, teacher education was 
compared with a trip by coach bus to Rome. 

The coach driver (the teacher educator) knows 
the route and the road to take. He or she can 
improvise (in case of emergencies or accidents), is 
engaging, and can tell interesting stories about the 
sites they pass on the road, he or she has eyes for the 
needs of the passengers (making a pee stop when 
necessary) and can vary activities when passengers 
get bored (by starting an interesting video). He or 
she can have a colleague with whom to share the 
job, each having their own expertise (e.g. driving in 
the mountains). The passengers don’t need to think 
about the route to Rome, they just can board the 
coach and let the driver guide them. They don’t 
have an overview of the route; neither do they know 
the trouble they can meet on their way. The general 
idea is that a group that boards the coach will all 
arrive at Rome at the same time, although it can 
happen that one of the passengers decides to leave 
the coach halfway during the journey, because he 
decides that Rome is not a desirable destination or 
that the trip takes too long. Or one can drop off the 
coach to go sightseeing at an interesting place, to 
catch on again with the next coach. Of course, it is 
possible to join the coach halfway down the route, 
for those who do not live in the town of departure 
but live some way along the route and have 
travelled that part of the journey years ago. The 
coach company is flourishing, although recently it is 
under pressure since more and more travellers are 
taking alternative routes to Rome: fast journeys by 
aeroplane, non-stop journeys and self-organised 
trips. 

This metaphor is very recognisable for teacher 
educators in The Netherlands, since it describes 
what most of them have done during the last 
decades. However, with growing influence of 
constructivistic approaches in teacher education and 
the need for more flexible and competence-based 
curricula, the coach company changes into a travel 
agency for people who want to design their own 
journey, supporting travellers who want to travel to 
Rome by giving them advice on the luggage to take 
with them, checking their vehicles, supplying them 
with information on the possible routes to take, on 
possible difficulties they might encounter and on 
possible places to stay for the night. Thus, the 
travellers leave for Rome, individually or in groups, 
well prepared.  When they encounter each other 
during their journey, they exchange experiences and 
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give each other advice on what to do when they 
come across certain problems. 

Scenario 2. Competence-based teacher 
education as a general provision 

In this scenario the government is in charge of 
teacher education: it decides the competences that 
must be met and which qualifications are needed for 
the variety of jobs in schools. It decides which 
institutions are allowed to educate teachers, supplies 
them with funds for the education of teachers and is 
at the same time responsible for the quality control 
by the Inspectorate. The authority to decide on the 
actual design of learning routes, assessment 
instruments, etc. is delegated to the institutions. The 
institutions for teacher education have, together with 
the schools, described the competences for teachers, 
which are authorized by the government. In close 
cooperation with schools, these competencies are 
translated to curriculum models and assessment 
instruments. 

Schools and institutions for teacher education 
have evaluated the existing curricula and decided on 
the need for more flexible routes into the teaching 
profession. Key element in the new curriculum 
models is the idea that the competences and 
qualifications are leading, but that the routes to meet 
those qualifications can vary, based on personal 
preferences, learning styles and prior learning. 
Teacher education is seen as a part of lifelong 
learning, where students can define their own 
personal learning route and students and teachers 
show their professional development in integrative 
assessments. These assessments are linked to 
decisions about progress in study and qualification 
for certain roles and jobs. Schools are explicitly 
involved in the assessments, both of students and 
teachers. This all has led to a great variety of 
learning routes that vary in design, focus and 

length. Most routes involve workplace 
learning: students are appointed by schools in a job 
during their study. The experiences in work are the 
motor for their learning at the institution. In this 
way, pre-service teacher education and in-service 
professional development are integrated in the 
human resource policy of the school. 

 Scenario 3. Curriculum-based teacher 
education as a market-orientated activity 

In the process of deregulation the government 
has transferred a considerable autonomy to schools. 
The main responsibility of the government is on the 
quality of education.  

The way to reach the desired quality is for the 
schools to decide. That means that the government 
has dropped strict guidelines concerning teacher 
qualifications. It is up to the schools to decide what 
personnel they want to appoint and what 
qualifications are needed. This has started at higher 
education and vocational education, but is now also 
realised in primary and secondary education. As 

long as the schools meets the quality standards, the 
government doesn’t meddle with the teachers a 
school wants to appoint. The budget for teaching 
and non-teaching staff and for their pre- and in-
service education has been transferred to the 
schools. This process started years ago with the 
budgets for in-service education and given the fact 
that this has stimulated the personnel policy in 
schools, in 2004 the budgets for pre-service teacher 
education were transferred to schools. This 
development has forced the institutions for teacher 
education to change from closed, internally 
orientated institutions to externally orientated, open 
organisations that are strongly focussed on the needs 
of the schools. This change was necessary since the 
Bologna Declaration made it possible for other 
organisations to offer their services to schools. At 
this moment schools can chose between a lot of 
institutions offering services in the field of human 
resource development and education of teachers. 
There is a strong competition both in price and 
quality. The trend towards competence-based 
teacher education is returning. The idea of 
individual routes and courses led to a complex and 
hardly transparent system of routes that was difficult 
to manage. The need for a clear and transparent 
system has led to a revival of curriculum orientated 
models, where fixed curricula are offered. The 
school, the institution for teacher education and the 
student agree on a general programme, so everyone 
knows what to expect. Schools define the profile of 
the teacher they want to appoint and they arrange 
their own assessments (since there are no external 
qualifications). 

Since schools differ considerably, there is a 
great diversity in the needs of schools and the 
profiles of teachers they want. This has led to a 
large number of routes that are offered to schools. 
Institutions for teacher education have problems in 
organising this great diversity. Courses for a small 
number of students are very expensive, so schools 
try to form alliances to combine groups of students. 

These developments have led to large changes 
within (teacher) education: Schools are much more 
aware of their responsibility in the continuous 
professional development of their staff and teacher 
educators have become more sensitive to the needs 
of schools and the costs of their activities. 
Institutions for teacher education are forced to adapt 
to the trends and whims of schools and have 
difficulty in defining their own policy and 
continuity. The attraction of the teaching profession 
has diminished even further, since the general 
teaching profession has ceased to exist. There are 
very many specialized teaching profiles, which 
make the profession vague and hinders mobility in 
the profession. 

Scenario 4. Competence-based teacher 
education as a market-orientated activity 
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The government has retreated in the field of 
education. Schools are responsible for the quality of 
their education. Parents and pupils are very keen on 
the learning results of pupils. If the quality drops, 
schools will suffer a drop in the number of pupils. 

To guarantee the desired quality schools hire 
those employees that fit in the mission and the 
product that the school wants to offer. A school can 
appoint those employees or they can be hired for a 
limited time as autonomous professionals. There are 
two types of teachers: those who have had a broad 
and general teacher education like the courses at the 
beginning of the twenty-first century. Those 
teachers who have made a conscious choice to 
become a teacher are mostly appointed by schools 
and are the binding factor within those schools. 
Next to them there are teachers who prefer a more 
specialised profile as an expert in some area. Those 
experts are mostly independent educational 
entrepreneurs who sell their services to schools. 

The variety in teacher profiles includes a 
variety in needs for further professional 
development: initial courses to become a general 
teacher, courses to broaden one’s expertise towards 
a general teacher profile or courses to specialise in 
one of the many possible subjects. Schools define 
the teacher profiles they need. Individual 
professionals chose a profile that can distinguish 
them from other professionals and give them added 
value for schools. 

Just as in schools, those courses can be offered 
by ‘institutions’ or by independent educational 
entrepreneurs. To ensure the quality of these 
independent entrepreneurs a system of accreditation 
is founded. Quality is ensured by registration of 
professionals in an independent register of 
educational professionals.  

Summary. The key concepts of these scenarios 
can be recognised in the developments of teacher 
education in The Netherlands. However, only the 
axis social coherence-individualism is used in the 
Dutch scenario model. Both axes of the VELON 
model are related to these concepts, however both 
on a different level.  The axis curriculum-
competencies indicates a continuum from teacher 
education 

dominated by a fixed curriculum to teacher 
education organised around competencies as fixed 
outcomes, but with a flexible way to reach that 
outcome. In this way this axis indicates the freedom 
of the student in taking responsibility for his/her 
learning process and learning route. In a fixed 
curriculum, there is no freedom for the student; the 
curriculum is the same for all students. This part of 
the axis is related to a socially coherent society. The 
other part of the axis indicates a situation in which 

students have much more freedom to design their 
own personal learning routes, based on their 
individual competence-profiles, thus relating to the 
ATEE concept of individualism. The axis general 
provision of society-market activity is also related to 
the ATEE concepts of social coherence and 
individualism. This axis indicated the freedom of 
schools to define the type of teacher education they 
want. In the situation where teacher education is 
seen as a general provision of society, the 
government decides on a clear, uniform and 
coherent system for teacher education, relating to 
the ATEE concept of social coherence. In the 
situation where teacher education is seen as a 
market orientated activity, where schools can 
pronounce their needs and demands, schools can 
differ considerably in their wishes for the education 
of their teachers, thus relating to the 

ATEE concept of individualism.  
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УДК 371 

САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПОЛЬЩІ 

Вадим ЧИЧУК (Черкаси) 
Постановка проблеми. Сучасний учитель 

зустрічає на своєму шляху весь час нові 
проблеми, ситуації, які мусить подолати. 
Численні реформи, зміни в функціонуванні 
школи вимагають від учителя безперервної 
роботи над собою, професійного вдосконалення, 
розширення своїх знань про нові відомості й 
набуття досвіду. 

Аналіз досліджень і публікацій. Ідея 
самоосвіти в педагогічній літературі Польщі має 
багату традицію. Педагоги вказували на 
необхідність вироблення здібностей у молоді до 
самостійного здобування знань. Зокрема, 
А. Добровольскі (A. Dobrowolski) наполягав на 
тому, щоб навчання було в міру можливості 
самоосвітою, самонавчанням, приймаючи за 
головний дидактичний принцип процес 
наближення навчання в школі до самостійної 
роботи. В. Спасовскі (W. Spasowski) 
підтримував ідею попереднього вченого щодо 
відповідної підготовки молоді до самоосвіти у 
школі. Він рекомендував самоосвіту як шанс 
поважання індивідуальності, її зацікавленості, а 
також як підготовку до самостійної роботи. 
Одним з найважливіших завдань середньої 
школи С. Гессен (S. Hessen) вважав залучення 
молоді до самоосвіти [1, с. 223]. 

Проблема самоосвіти залишається в тісному 
зв'язку з проблемою школи, цілей і характеру її 
діяльності. У своїй виданій у 1926 р. книжці 
«Про виховання...» B. Рассел за головну мету 
шкільної освіти вважав вироблення здібності до 
самостійного набування знань. Цю ідею 
пропагував А. Добровольскі (A. Dobrowolski), 
який твердив, що всіляке «навчання повинне 
бути самонавчанням, самоосвітою» [5, с. 58-59]. 

Б. Суходольскі (B. Suchodolski) виділяє 
чотири групи головних потреб, керуючих 
самоосвітніми напрямами: 1) потреби пізнання 
світу, 2) потреби виконавчої дії, 3) потреби 
пізнання себе, 4) потреби власного розвитку. 
Вчений вважає, що самоосвітні цілі є виразом 
конкретизації усвідомлених потреб власного 
розвитку, власних спрямувань і життєвих 
прагнень [1, s. 225]. 

А. Шєміньска-Лоско (A. Siemińska-Łosko) 
вважає, що процес самоосвіти вчителів може 
бути спрямований не лише на здобуття та 
вдосконалення істотних і методичних знань, але 
й на розвиток індивідуальності вчителя як носія 
загальнолюдської культури. Дослідниця звертає 
увагу на розвиток його творчих можливостей, на 
створення умов, спрямованих на стимулювання 

та формування віри вчителя у свої можливості, 
його розвитку. Один із аспектів самоосвітньої 
гуманізації, на думку вченого, зосереджується 
навколо індивідуальних і суспільних потреб 
учителя [7, с. 109]. 

Як бачимо, проблема самостійного 
набування знань знайшла відображення в працях 
провідних польських учених на початку і 
всередині ХХ ст. Вчені, визначаючи поняття 
самоосвіти, виділяли його напрями, функції, 
визначили цілі та роль у розвитку 
індивідуальності вчителя. Пізніше це поняття 
було усунене з підручників дидактики та 
освітньої практики. 

Мета статті. У зв’язку з тим, що це питання 
стало знову актуальним, ми вирішили з’ясувати, 
як сучасні польські вчені обґрунтовують поняття 
самоосвіти, адже, як зазначають вчені, одним із 
важливих завдань сучасної науки є 
обґрунтування поняття самоосвіти та визначення 
його місця в педагогічній теорії і практиці. 

Виклад основного матеріалу. У педагогіці 
розрізняють поняття самоосвіти і самонавчання 
як двох споріднених, але не ідентичних 
процесів. В. Оконь (W. Okoń) пропонує розуміти 
самонавчання як доповнення індивідом 
основного навчання [5, s. 58]. 

Самоосвіта по-різному визначається 
залежно від сфери активності цього процесу. 
Деякі педагоги визначають самоосвіту як 
головну освітню діяльність, що зосереджується 
на здобутті знань, інші вважають самоосвіту 
процесом засвоєння науки в 
інституціоналізованих формах. Не можна 
ототожнювати самоосвіту із уміннями 
самостійного вчення, тому що ці вміння є базою 
цього процесу [1, с. 225 ]. 

Інакше поняття самоосвіти розуміє 
А. Добровольскі (A. Dobrowolski). Подібно до 
визначення цього постулату В. Козловскі 
(W. Kozłowski) чи С. Карповіч (S. Karpowicz), 
він спостерігав у ньому перш за все чинник 
духовного, а не практичного розвитку індивіда. 
Домагаючись, щоб самоосвіта відкривала дорогу 
до всіх життєвих можливостей, відповідно до 
зацікавленості і через те до – "нашої духовної 
цивілізації". У тій системі десятирічна школа для 
всіх, що дає мінімум освіти, повинна була 
виконувати тільки підготовчу функцію. 
Вважаючи, що молодь після 17 років не має 
потреби щоденного дидактичного впливу, 
ставив перед молоддю першочергове завдання, 
яким було – здобуття відповідної освіти через 
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самоосвіту та через самонавчання – здобуття 
професійної освіти. Маючи на меті виконання 
молоддю цього завдання, вчений рекомендував у 
десятирічній школі так працювати з учнями, щоб 
через певний час вони не потребували 
дидактичного впливу. Отже, А. Добровольскі 
(A. Dobrowolski) за "головний дидактичний 
постулат" приймав принцип "по можливості як 
найбільшого і щораз більшого наближення 
навчання до самостійної роботи в школі" [5, 
с. 60-61]. 

Думку вченого А. Добровольскі 
(A. Dobrowolski) розвиває дослідниця 
А. Шєміньска-Лоско (A. Siemińska-Łosko). Вона 
вважає, що самоосвіта (англ. selfstudy) є формою 
незалежного навчання і стосується самостійної 
інтелектуальної роботи з конкретними 
науковими або дидактичними матеріалами. 
Навчання й вивчення інформаційних технологій 
допомагає в самоосвіті, визначає різнорідність 
методів роботи з комп'ютером як знаряддям 
допомоги в процесі самоосвіти. З тим 
пов'язується потреба методичної підготовки 
учнів, студентів, дорослих людей до 
самостійного застосування різної комп'ютерної 
техніки під час набуття освіти і професійного 
вдосконалення [7, с. 109]. 

Згідно В. Оконя (W. Okońia), самоосвіта – 
це «здобуток освіти через діяльність, цілі, зміст, 
умови і ресурси якої визначає сам суб'єкт. У 
процесі самоосвіти її цілі себе динамізують, 
осягають вищий ступінь свідомості, що 
призводить часто до їх переоцінки і 
вдосконалення. Самоосвіта досягає 
оптимального рівня тоді, коли вона 
перетворюється в постійну життєву потребу 
людини і являє собою працю під час навчання. 
Самоосвіта є таким видом навчання, в якому 
через самостійний процес навчання індивід 
отримує певну освіту, добираючи і 
встановлюючи цілі, зміст, форми, ресурси і 
методи. Самоосвіта є певною формою людської 
діяльності, яку характеризує добровільність 
зусилля, свідомість мети, самодіяльність, 
індивідуальний характер і контроль. Отже, вона 
є процесом цілком самостійного навчання, 
залежним тільки від індивіда [1, s. 224]. 

У педагогічному Словнику В. Оконь 
(W. Okoń) сформулював наступне визначення 
самоосвіти: ...здобуток освіти через діяльність, 
зміст якої, цілі, умови і ресурси формують 
самого суб'єкта. У процесі самоосвіти цілі, 
свідомість учня спричиняє часто переоцінку і 
вдосконалення. Ідеалом самоосвіти є її 
перетворення в постійну життєву потребу 
людини, вона також являє опору для навчання 
[6, с. 158]. 

Самоосвіта, як освітній процес, 
систематично розвивається і вдосконалюється, 
стає властивістю не лише видатних індивідів. 

Зміни в освіті сприяють її розповсюдженню. В 
ній знаходяться величезні резерви освітніх 
можливостей, які збагачують результати 
школи, університети і освіту дорослих. 
Майбутнє освіти належить самоосвіті, і його 
швидке здійснення веде освіту до вигідних змін, 
завдяки яким люди будуть більш самостійні, 
активні і краще освічені [6, с. 166]. 

Отже, на основі проведеного дослідження 
наукових праць польських учених можна 
констатувати, що майбутнє освіти залежить 
від самоосвіти, її розповсюдження, розвитку і 
модернізації. 

Розглядаючи проблему самоосвіти вчителя 
початкових класів як необхідну умову якісного 
забезпечення навчально-виховного процесу, 
польські вчені приділяють значну увагу й 
підготовці до самоосвіти. Зокрема, 
Ф. Бережніцкі (F. Bereźnicki) зазначає, що 
підготовка до самоосвіти відбувається трьома 
шляхами: 

— через вироблення позитивних звичок; 
— через повчання як навчати; 
— через спонукання до пошуку і розвитку 

індивідуальних форм розумової роботи 
[1, с. 227]. 

Процес підготовки молоді до самоосвіти 
відбувається – згідно В. Оконя (W. Okonia) – 

такими шляхами : 
— адаптаційна діяльність, реалізована 

через школу; 
— інтеграція навчання з самоосвітою, що 

застосовується в школі і поза школою; 
— різні форми самоосвітньої роботи, 

пов'язаної з творчістю [1, s. 227]. 
К. Женбаковска-Цецот (K. Ziębakowska-

Cecot) мету самоосвіти формулює таким чином: 
— задоволення інтересів, поглиблення 

знань та вироблення навичок систематичності ; 
— актуалізація знань, пізнавання 

нових речей, особиста сатисфакція; 
— пристосування до світу, що 

змінюється, через актуалізацію знань і 
застосування нового досвіду [9, с. 106]. 

Отже, польські вчені В. Оконя (W. Okonia), 
К. Женбаковска-Цецот (K. Ziębakowska-Cecot), 
Ф. Бережніцкі (F. Bereźnicki) визначають шляхи 
підготовки молоді до самоосвіти, формулюють її 
мету (задоволення інтересів, поглиблення знань, 
вироблення вмінь і навичок, застосування 
нового досвіду тощо).  

Останнім часом особлива увага звертається 
на професійний саморозвиток, тобто 
формування своєї професійної індивідуальності, 
яка вміщує: самоосвіту, підвищення 
кваліфікацій, вдосконалення власного досвіду, 
участь у наукових дослідженнях [7, с. 108]. 

Вчені Польщі значну увагу приділяють 
новим інформаційним технологіям у підготовці 
до самоосвіти вчителя початкових класів. 
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Особлива увага при цьому звертається на вміння 
користуватися мультимедійними ресурсами та 
запровадження їх у навчально-виховний процес 
школи. 

На думку Е. Кожєл (E. Kozieł), у цьому 
контексті особливого виміру набирає 
забезпечення та користування  мультимедійними 
ресурсами, особливо комп'ютерами та 
Інтернетом для самоосвіти вчителів [3]. 

А. Шєміньска-Лоско (A. Siemińska-Łosko) 
зазначає, що підготовка до самоосвіти пов'язана 
з використанням можливостей нових 
інформаційних технологій. Дуже істотною у 
зв'язку з цим стає самоосвіта, яка спонукає до 
запровадження нової мультимедійної техніки 
[7, s. 109]. Дослідниця приділяє значну увагу 
ролі нових інформаційних технологій у 
підготовці до самоосвіти вчителів. Необхідність 
інформаційної освіти для самоосвіти і 
самонавчання слід розуміти як діяльність 
людини, ціленаправленої на самостійне 
навчання, здобування знань. Дорога до 
самонавчання веде через самовиховання, тобто 
процес мимовільного розвитку і самовиховання 
– саморозвитку. Самоучка сам мусить стати 
мудрим у міру своїх можливостей [7, с. 110]. 

Цінною в роботі А. Шєміньска-Лоско 
(A. Siemińska-Łosko) “Internet w przygotowaniu 
nauczycieli do stosowania technologii 
informacyjne” є теза, в якій йдеться про те, що 
професія вчителя пов'язана з безперервним 
удосконаленням і практикою, необхідною в 
процесі набуття професії, під час кар'єри. 
Відноситься це до всіх учительських 
спеціальностей на всіх освітніх етапах і має 
зв'язок зі змінами, що відбуваються в 
інформаційних технологіях. Самоосвіта 
пов'язується з індивідуальним шляхом до 
кваліфікованої підготовки, і самонавчання 
вміщує ознаки безкорисливих занять, 
характеризує їх пізнавальну потребу.  

Дослідниця визначає теорії, на яких 
базується інформаційне самонавчання вчителів: 

– самопізнання; 
– самоосвіта; 
– суспільні зміни; 
– знання про інформаційне суспільство; 
– знання про комп'ютеризовану школу [7, 

с. 110]. 
Кожна діяльність учителя спрямована на 

учня. Тому він має визначати мету діяльності, в 
якій суб'єктом є дитина. Вчитель повинен 
застосовувати цілі, завдяки яким учень: 
– удосконалить свою мануальну 

підготовленість; 
– розвине пізнавальні процеси, 

удосконалить пам'ять; 
– збагатить знання оточуючого світу; 

– познайомить з підставами 
дошкільної пропедевтики математики і 
польської мови; 

– розвине творче, креативне мислення; 
– побудує позитивну картину 

власного, “я” і зміцнить віру у свої вміння; 
– набуде здібність згідного 

співробітництва в колективі [8, с. 337]. 
К. Денек (K. Denek) звертає увагу на 

підготовку вчителя-дослідника. На його думку, 
освіту вчителів потрібно так орієнтувати, щоб 
вони були дослідниками шкільної дійсності, 
шукаючими відповіді на питання: що я роблю як 
учитель (авторефлексія)?, що я досяг 
(автооцінка)?, що я можу, або повинен змінити у 
своїй практичній поведінці? Пов'язується ця 
робота відповідно до завдань, які мають 
виконуватися в школах. Дослідник наголошує та 
тому, що вчителі працюють у співробітництві з 
учнями, що має характер діалогів, а також 
обміну думками і досвідом [2, с. 30-31]. 

Отже, польські вчені визначають роль 
мотивації в процесах самоосвіти, піднімають 
питання про вчителя – дослідника, проведення 
ним досліджень у школі, аналіз і оцінювання 
своєї професійної діяльності, про визначення 
вчителем цілей, завдяки яким учень розвине 
творче, креативне мислення. 

Згідно з сучасними поглядами педагогів і 
психологів, розвиток людини (навчальний, 
пізнавальний і моральний) відбувається 
упродовж усього життя. Кожен новий досвід 
аналізується з допомогою вже існуючих 
пізнавальних структур. Кандидат на вчителя, на 
думку А. Шєміньска-Лоско (A. Siemińska-
Łosko), навчаючись, володіє вже в деякій мірі 
формовими пізнавальними структурами, 
пов'язаними з навчанням, які виникають у 
процесі спостереження за діяльністю власних 
учителів. Придбання нових знань і здобування 
нового досвіду спричиняє розбудову існуючих 
структур і таким чином наступає перехід на 
вищий, більш складніший період розвитку 
[7, с. 58]. 

І. Лаврня (I. Lavrnja) виділяє елемент 
перманентного доучування, який ефективно 
сприяє професійному самовдосконаленню 
вчителів. Перманентне доучування вчителів 
науковець вважає як особливий елемент 
навчання вчителів, тому що важко повірити, що 
цілий процес навчання вчителів, а у цьому 
контексті також педагогічне навчання, може 
бути реалізоване в процесі звичайного і 
інституціоналізованого навчання. Не має 
потреби спеціально доводити, що навчання 
вчителів є не зачиненим процесом, а 
перманентним і безперервним (зрештою, 
говориться про концепцію навчання упродовж 
усього життя). У навчальному контексті 
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вчителів це розуміється, так, що самоосвіта 
мусить розвинутися до самовихованого 
доучування, в якому вчитель упродовж усього 
життя вчиться. Щоб те перманентне 
самовиховання і доучування вчителя стало 
дійсністю, вчитель мусить знати та хотіти цього 
і вміти його реалізувати. Іншими словами: в 
процесі підготовки вчителів потрібно звернути 
особливу увагу на аспект доучування і до 
професійного навчання, оскільки тільки таким 
чином учитель буде мати можливість встигнути 
за змінами, які відбуватимуться в процесі його 
роботи. Це означає, що навчання вчителя мусить 
зосереджуватися на концепції постійно діючого 
професійного вдосконалення [4, с. 128]. 

В останні роки в польській школі 
відбуваються зміни в напрямах: цілей освіти, 
управління освітніми інституціями і начальним 
процесом учнів, а також навчання і доучування 
вчителів. Зміни в цілях навчання, а також зміни 
в управлінні освітніми інституціями 
зумовлюють зміни в управлінні процесом освіти 
учнів, а також нові потреби в сфері компетенції 
вчителів [10, с. 87] 

Висновки. Аналіз наукових наробок 
польських педагогів дозволяє висновити, що 
проблема самоосвіти відображена в працях 
провідних учених. Хоча у трактуванні цього 
поняття у них є розходження, але переважна їх 
більшість сходиться на тому, що дефініція 
самоосвіти являє собою головну освітню 
індивідуальну діяльність, що зосереджується на 
самостійному, добровільному здобутті знань під 
впливом визначених мотивів, цілей, форм і 
методів. 

Дослідники звертають увагу на підготовку 
вчителя до самоосвіти як на необхідну умову 
якісного забезпечення навчально-виховного 
процесу, визначають шляхи такої підготовки, 
особливо зосереджуються на ролі в самоосвіті 
нових інформаційних технологій. 

Значну роль науковці приділяють реалізації 
концепції навчання упродовж життя. Вони 
вважають, що підготовку до цього необхідно 
починати ще із школи, продовжуючи у ВНЗ і 
далі – в своїй професійній діяльності шляхом 
перманентного доучування, що сприяє 
професійному самовдосконаленню вчителів (на 

це особлива увага звертається в Польщі в 
процесі підготовки вчителів); звертають увагу на 
реалізацію професійних завдань у процесі 
самоосвіти.  
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ЗМІСТ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 

Оксана ЯЗЛОВЕЦЬКА (Кіровоград) 
Постановка проблеми. Інтенсивне 

становлення навчальних закладів нового типу, 
яке спостерігається сьогодні в Україні, потребує 
вирішення нових управлінських та психолого-
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педагогічних завдань, розробки нових підходів, 
які визначають успішність їхньої діяльності. 
Одним із таких підходів є створення іміджу 
навчального закладу. 

Необхідність формування іміджу освітньої 
установи визначається: складною 
демографічною ситуацією в системі освіти; 
диференціацією та варіативністю системи 
освіти; складністю вибору напрямів і перспектив 
самовизначення учнів;численними запитами 
соціальної практики; потребою освітньої й 
управлінської практики у формуванні уявлень 
про навчальний заклад; наявністю досвіду 
роботи освітніх установ у даній галузі.  

Це робить актуальною діяльність учених і 
педагогів-управлінців в області прикладної 
(освітньою) иміджoлогії. Сьогодні поняття 
„імідж школи”, „імідж керівника” разом з 
поняттями „інновація”, „моніторинг” стають 
характеристиками освітнього середовища і 
самих управлінців. 

Позитивний імідж сприяє тому, щоб 
конкретна школа була високо оцінена клієнтом і 
вибрана ним з ряду інших. Багато колективів 
загальноосвітніх закладів усвідомили важливість 
цілеспрямованого створення іміджу. Разом з тим 
вони не володіють достатнім професіоналізмом, 
щоб успішно вирішити цю задачу. Таким чином, 
назріла необхідність дослідження процесу 
формування позитивного іміджу 
загальноосвітнього закладу. Це дозволить 
створити передумови для подолання 
суперечності між потребою керівника та 
працівників школи у формуванні іміджу та 
недостатнім рівнем їх реальних знань та умінь 
для здійснення цієї діяльності. Рішення 
позначеної проблеми потребує теоретичного 
обґрунтування на базі міждисциплінарного 
підходу. 

Аналіз актуальних досліджень Підґрунтям 
для розробки технології формування 
позитивного іміджу освітньої організації в 
умовах соціально-економічних змін є підходи 
західних учених щодо формування позитивного 
іміджу особистості, організації [8,9,10], 
російських [4,5,6,7] та вітчизняних дослідників 
[1,2,3].  

Численні роботи зарубіжних авторів 
присвячені питанню формування іміджу 
особистості (П. Берд, С. Блек, П. Вейл, А. Лібін, 
Р. Хофф, П.  Чісхольм, Б. Швальбе та ін), а 
також іміджу підприємства, організації (А. Дейя, 
П. Друкер, Б. Карлоф, Ф. Котлер, М. Мескон, 
X. Маккей, Ф.  Роджерс, Ф.  Хедоурі та ін.) 

Питання формування позитивного іміджу 
організації набуло свого відображення 
у дослідженнях Л. Брауна, Г. Почепцова, 
О. Кудінова. Загальні психологічні основи 
іміджу навчальних закладів розглядали 

О. Бандурка, О. Землянська, Л. Алексєєва, 
А. Громова, В. Шпалінський. Проблеми 
взаємозалежності управління та іміджу 
відображено у працях З.  Старобинського, 
Б. Андрюшкіна, Р. Гріфінв, В. Яцури, 
С. Скібинського, Ф. Хміля, О. Ільїна. Різні 
аспекти роботи керівника зі створення іміджу 
розглядаються в дослідженнях Г. Почепцова, 
Є.Уткіна, О. Омарова, О. Фельзера, 
О. Доброневського.  

Проте, в цілому, проблема іміджу 
навчального закладу як соціального інституту 
розроблена недостатньо. Відсутнє чітке 
визначення складових іміджу, однозначно не 
визначені умови і чинники, що впливають на 
ефективне формування іміджу, критерії й 
показники ефективності цього процесу. У 
науковій літературі недостатньо розглянуто 
проблему теоретичного обґрунтування 
й апробації на практиці технології створення 
позитивного іміджу загальноосвітнього 
навчального закладу. 

Тому, метою статті  є визначення етапів та 
напрямків роботи щодо створення іміджу 
загальноосвітнього навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу. Питання 
створення іміджу загальноосвітнього 
навчального закладу, що виступає однією із 
складових модернізації освіти, є на сьогодні 
дуже важливим і необхідним. З одного боку – це 
конкурентноспроможність на ринку освітніх 
послуг, з іншого – реформування старих методів 
управління, які в більшій мірі себе вже 
вичерпали і не відповідають вимогам 
сьогодення, а тим більше майбутнього. Нові, 
вдосконалені методи управління повинні 
ґрунтуватися не тільки на останніх досягненнях 
соціальних наук і менеджменту, але 
й враховувати людський фактор. 

Під іміджем навчального закладу ми 
розуміємо емоційно забарвлений образ, який 
утворився у масовій свідомості, що володіє 
цілеспрямовано заданими характеристиками і 
покликаний чинити психологічний вплив певної 
спрямованості на конкретні групи соціального 
оточення загальноосвітнього закладу. 

Під формуванням іміджу навчального 
закладу більшість дослідників розуміють процес, 
в ході якого створюється спланований образ на 
основі наявних ресурсів.  

Зміст іміджу загальноосвітнього закладу 
обумовлено сукупністю характеристик його 
структурних компонентів. Структура іміджу ЗНЗ 
включає, в першу чергу, образ керівника (його 
здібності, установки, цінності соціально-
психологічні характеристики, зовнішній вигляд), 
образ персоналу освітньої установи (соціальні 
дані, культура, професійна компетентність, 
особові характеристики і так далі), окрім цього, 



Випуск 125  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 236 

приділяється увага уявленню соціального 
оточення про якість освіти, стиль школи, рівню 
комфортності шкільного середовища, ціну 
освітніх послуг і зовнішню атрибутику. 

Імідж навчального закладу може бути 
позитивним, негативним, нечітким. 

І. Зуєвська [1] говорить про те, що 
позитивний імідж ЗНЗ визначають: 1) наявність 
довгострокової освітньої стратегії; 
2) сприятливий морально-психологічний клімат 
у колективі; 3) захоплений, небайдужий, 
професійний педагогічний колектив; 
4) наявність об‘єднаного дитячого колективу та 
його керівних органів; 5) культ колективних 
традицій, проведення “сімейних” свят; 
6) постійний саморозвиток колективу, 
об‘єднання спільною справою дитячого, 
батьківського і вчительського колективів; 
7) наявність яскравої зовнішньої атрибутики: 
девіз, прапор, елементи форми в одязі, власний 
сайт в Інтернеті тощо.  

На основі аналізу наукової літератури, ми 
пропонуємо виокремити три етапи формування 
іміджу освітнього закладу. 

I етап: визначення місії. 
Починати потрібно з аналізу зовнішнього 

середовища. Педагогічна специфіка організації 
диктує свої закони, тому спочатку слід 
визначитися з базовою ідеєю. Її можна назвати 
також "концепцією", "місією", "родзинкою" і т.д. 
Підсумком цього етапу має бути чітке розуміння 
того, які ваші сильні та слабкі сторони.  

II етап: визначення цільової аудиторії. 
Плануючи іміджеву роботу, необхідно 

зрозуміти, яку цільову аудиторію вам хотілося б 
залучити в союзники. Це можуть бути учні, 
батьки, колектив працівників навчального 
закладу, соціальні партнери, ЗМІ.  

- Учні. Безумовно, випускники є чи не 
головними "піарниками" освітньої установи. 
Пам'ять про школу зберігається довго, і якщо 
той образ, який склався в учнів після закінчення 
навчального закладу, привабливий, вони 
обов'язково приведуть сюди своїх дітей. До того 
ж саме учні, які ще навчаються у школі, служать 
її своєрідною "візитною карткою": те, що вони 
розповідають про свої шкільні будні (особливо в 
Інтернеті), або те, як вони себе ведуть в 
громадських місцях, безпосередньо демонструє 
певні стандарти, прийняті в шкільному 
співтоваристві. 

- Батьки учнів. Це найавторитетніші 
суб'єкти, здатні не тільки дати реальну оцінку 
роботи школи, але й відкоригувати громадську 
думку і думку своїх дітей про неї. Саме тому 
батьки є головною цільовою групою, на яку 
необхідно орієнтуватися в іміджевій роботі.  

- Соціальні партнери (реальні і потенційні). 
Сьогодні все більшого значення для успішного 
просування на ринку грає громадська діяльність. 

Але навряд чи якась організація, у якої є потреба 
у формуванні позитивного іміджу, буде вкладати 
гроші в невиразні шкільні проекти. Як правило, 
допомагають тільки тим, хто має хорошу 
репутацію та високу соціально-громадську 
активність, – адже користь від такого 
партнерства має бути обопільною. 

- Засоби масової інформації. ЗМІ є 
своєрідними посередниками між школою та 
суспільством. Завдяки своєчасному 
інформуванню про плани або досягнення 
освітньої установи можна істотно розширити 
коло своїх потенційних партнерів і (або) 
сформувати позитивну думку про себе в очах 
оточуючих. Слід зазначити, що характер 
інформації для різних цільових груп повинен 
бути різним. Необхідно орієнтуватися на основні 
потреби кожної з них. Наприклад, якщо ви 
хочете залучити заможних батьків, більше 
рекламуйте свої платні послуги (освітні тури, 
екскурсійні поїздки, викладання ексклюзивних 
предметів і т.д.). Якщо ж ви орієнтовані на 
соціальну діяльність, то потенційних союзників 
приверне інформація про волонтерство, 
громадських проектах та благодійних акціях. 
Батьків, що мають середній або низький дохід, 
може відлякати перспектива "не вписатися" в 
дорогі заходи, пропоновані школою. І, навпаки, 
широка "безкоштовна" діяльність найчастіше 
викликає в багатьох людей відчуття 
"несерйозності" шкільної програми, так як, на 
жаль, багато хто з них воліють навантажувати 
свою дитину інтелектуальною та розважальною 
діяльністю, ніж соціальної і суспільно значимої. 

ІІІ етап: планування. 
Розробка конкретних заходів, пов'язаних з 

формуванням іміджу. Умовно їх можна 
розділити на внутрішні і зовнішні. 

Внутрішні: підвищення організаційної 
(корпоративної) культури. Сюди може входити 
створення шкільної символіки, розробка 
стандартів одягу, зміна якості взаємин всіх 
учасників освітнього процесу, навчання етиці 
ділових відносин і т.д. Важливо пам'ятати, що 
відкритість і демократичність школи залежить 
від того, наскільки привабливо виглядає те, що 
ви збираєтеся "відкривати" для інших.  

Зовнішні: трансляція цілей і діяльності 
освітньої установи для зовнішніх "споживачів" – 
батьків, соціальних партнерів, ЗМІ. Це 
створення та регулярне поповнення сайту 
школи, акції, письмові та усні контакти, 
включаючи інформування через буклети, 
пам'ятки, листівки, розсилка листів подяки, 
участь у великомасштабних проектах, 
дослідженнях, волонтерської діяльності – тобто 
у всіх заходах, що мають широкий громадський 
резонанс. 

Підсумком цього етапу має стати рольовий 
розподіл навантаження. Найголовніше тут, щоб 
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діяльність з формування іміджу зачіпала 
інтереси і зусилля всіх членів шкільного 
співтовариства. Немаловажне значення на етапі 
планування має питання про характер 
зворотного зв'язку (або моніторингу). 

IV етап: реалізація запланованих заходів. 
Найважливіше у здійсненні будь-яких дій 

по формуванню іміджу ЗНЗ – це їх органічна 
інтеграція в освітній процес. 

V етап: перевірка ефективності. На цьому 
етапі (як правило, щорічно) проводиться аналіз 
відповідності отриманого іміджу з бажаним 
результатом. Обов'язковою умовою тут є 
доведення підсумків моніторингу до всіх 
учасників подібної діяльності. Між іншим, сама 
зацікавленість освітньої установи у набутті 
хорошої репутації справляє приємне враження 
на оточуючих. 

На кожному етапі передбачається робота за 
такими напрямами: 

1.Формування позитивного іміджу 
керівника і педагогічного колективу школи. 

2. Участь школи у професійних конкурсах. 
3.Створення візуального образу школи 

(оформлення будівлі та внутрішніх приміщень 
школи, а також розробка буклетів, рекламної 
продукції, презентацій, виставкових експозицій 
та інших наочних матеріалів). 

4. Заходи щодо підвищення якості 
освітнього процесу 

5. Використання PR-технологій. 
6. Організація лекторіїв, семінарів, 

презентацій для батьків та соціальних партнерів. 
7. Розвиток сфери взаємодії педагогів та 

сім'ї, співпраця із соціальними партнерами та 
засобами масової інформації. 

При створенні іміджу за основу беруться 
різні зразки. Роль керівника в створенні свого 
іміджу повинна зводитися до чіткого 
усвідомлення своєї управлінської позиції, 
заснованої на знанні законодавства і теорії 
управління; до прийняття моральних норм 
поведінки – чесності, справедливості, совісності. 
Їх правильне сприйняття і неухильне 
дотримання – гаранти вірності вибору моделі 
поведінки.  

Велику увагу слід приділяти манері 
спілкування керівника і персоналу школи з 
батьками, дітьми, колегами, а також поведінці 
співробітників освітньої установи в робочій 
обстановці і на публіці.  

Успішні педагоги можуть вести майстер-
клас, брати участь у конкурсах професійної 
майстерності, проводити консультації для 
вчителів міста та району, давати відкриті уроки і 
читати публічні лекції в рамках презентацій 
навчального закладу. Інформація про їх 
діяльність повинна бути відкритою, поміщатися 

на сайті школи, інформаційних стендах, 
буклетах. 

Важливим аспектом формування 
сприятливої думки про школу є створення 
власного візуального образу, що пізнається 
аудиторією, за допомогою певних атрибутів, які 
формують стиль і зовнішній імідж освітньої 
установи, дають можливість зайняти своє місце 
на ринку освітніх послуг.  

Оскільки освітні установи так само мають 
своїх споживачів (учнів, їх батьків), то 
створення свого фірмового стилю, як різновиду 
реклами, необхідно кожній школі. Фірмовий 
стиль розробляється послідовно і, стосовно до 
навчального закладу, включає: 

 логотип (емблема), або оригінальне 
написання скороченої назви установи; фірмовий 
знак, який представлений як вивіска на будівлі; 
на папках для ділових паперів, фірмових 
бланках, запрошеннях, дипломах, бейджах; 

 візитна картка учня, педагога, 
співробітника освітньої установи; 

 літопис школи, книга відгуків для 
батьків і гостей школи; 

 газета або журнал школи. 
 емблема навчального закладу; 
 елементи форми для учнів; 
 єдине музичний супровід урочистих 

заходів (гімн освітнього закладу); 
 створення та підтримка сайту (з різними 

рубликами: «Інформація про школу», «Кабінет 
директора», «Документи», «Шкільне 
самоврядування», «Консультація для батьків», 
«Правова сторінка», «Гуртки, секції», 
«Навчальний процес», «Розклад» та інші). 

Одним з найпоширеніших видів рекламних 
продуктів, презентаційним матеріалом, що 
робить вплив на формування іміджу школи, є 
буклет. Це вид друкованої публікації, яка може 
містити інформацію про різні сторони 
життєдіяльності освітньої установи – інформація 
про школу, проекти, результати діяльності. При 
створенні буклету необхідно розробити опис 
його структури, продумати зміст інформації, 
визначити розташування ілюстрацій. Необхідно 
також враховувати цільову аудиторію, для якої 
він готується. Буклети можна розділити за  
цільовою аудиторією на три групи: 
інформаційний буклет для батьків і учнів; 
буклет для педагогічного колективу; 
презентаційний буклет з реалізації проекту для 
спонсорів і т. д. 

При підготовці буклету, також як і будь-
якого іншого рекламного продукту, особливо 
важливими якостями, що визначають його зміст 
і спосіб подачі матеріалу, є точність, ясність і 
стислість викладу. Тут необхідно продумати 
девізи, слогани, емблеми, які визначають 
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основну ідею публікації, сприяють створенню 
позитивного іміджу освітньої установи. 

Одним з головних завдань школи є розвиток 
співробітницьких відносин між педагогами та 
батьками, формування гуманних стосунків між 
дітьми та батьками. Для вирішення даної задачі 
можна рекомендувати в школі програму 
«Взаємодія педагогів і сім'ї». 

Основні напрями програми: 
У роботі з батьками: 
1. Продовжити формування у батьків 

педагогічних, культурних уявлень про свою роль 
у вихованні дитини, про необхідність участі в 
навчально-виховному процесі школи та класу. 

2. Використовувати активні форми 
організації психолого-педагогічної освіти 
батьків. 

3 Активізувати роботу органів 
батьківського самоврядування через створення 
при батьківських комітетах школи і класів рад з 
різних напрямків діяльності, щорічне 
проведення загальношкільних батьківських 
конференцій, впровадження інноваційних форм 
таких, як батьківські ринги, тренінги, вечори. 

У роботі з педагогами: 
1. Продовжити формування розуміння 

значущості співпраці школи з родиною, ролі 
педагогів у встановленні гуманних відносин між 
батьками та дітьми. 

2. Формувати у педагогів потребу 
вирішувати проблеми кожної дитини на основі 
спільного зацікавленого діалогу з батьками. 

3. Організувати методичну роботу з 
освоєння педагогами школи активних сучасних 
способів організації спільної діяльності батьків і 
дітей. 

4. Формами спільної діяльності вчителів, 
батьків та учнів мають стати: творчі звіти з 
предметів, що розкривають досягнення учнів, 
дають особливості праці, індивідуального стилю 
педагога, захист «портфоліо» учня за 
підсумками року; дні, тижні відкритих уроків, 
що розкривають здібності учнів, майстерність 
вчителя; спільні класні збори за підсумками 
навчальної роботи, аналізу навчальної діяльності 
учнів, тематичні збори-дискусії з проблеми 
навчання; проведення групових та 
індивідуальних консультацій з проблем 
навчання. 

Для здійснення названих форм взаємодії 
необхідно організувати психолого-педагогічну 
освіту батьків з використанням активних форм 
всеобучу.  

Необхідно проводити методичні об'єднання 
класних керівників, на яких розглядати питання 
методики вивчення сім'ї, форм роботи з 
батьками, психологічні аспекти взаємодії 
педагогів і батьків, організовувати обмін 
досвідом щодо взаємодії з сім'єю. Завдяки 
співпраці у батьків формується позитивне 

ставлення до школи, що сприяє підвищенню її 
іміджу та репутації.  

Розробка стійкого і оригінального іміджу 
вимагає великої творчої роботи. Імідж школи не 
може бути впроваджений у суспільну свідомість 
за допомогою всього лише декількох рекламних 
роликів. Це цілий комплекс послідовних заходів, 
які включають в себе як управління 
виробництвом, так і методи формування 
громадської думки (технології Pablic Relations), 
соціальні програми.  

Для підтримки стійкого позитивного іміджу 
школи необхідно використовувати PR – 
технології. PR (Public Relations) – досить нове 
поняття для освіти. 

Перед кожним загальноосвітнім навчальним 
закладом постає питання про рекламу своїх ідей 
і напрацювань. У кінцевому підсумку це 
робиться для того, щоб батьки, а саме вони є 
потенційними клієнтами, мали уявлення про 
заклад і могли обрати його для дитини. 
Виокремлюють дві галузі зв'язків з 
громадськістю – внутрішню і зовнішню. 
Основне завдання внутрішнього PR 
(корпоративного) – створення сприятливих 
відносин керівництва ЗНЗ закладу з персоналом 
на всіх рівнях управління в освітньому просторі. 
У внутрішньому PR велике значення має 
корпоративна культура, це, перш за все 
управління взаємозв'язками всередині ЗНЗ. 
Складові PR: ефективність системи взаємодії 
підрозділів ЗНЗ; мотивація до трудової 
діяльності; педагогічні працівники – головний 
потенціал ЗНЗ закладу. 

Зовнішній PR – робота із зовнішнім 
простором навчального закладу: з партнерами, 
інвесторами, з усіма, крім співробітників 
закладу. Внутрішній і зовнішній PR 
взаємозалежні. Науковці називають такі види 
напрямків PR: створення сприятливого образу 
ЗНЗ (бренду); антикризовий менеджмент; 
створення сприятливих відносин зі споживачами 
освітніх послуг; робота із засобами масової 
інформації; робота з державними закладами та 
громадськими організаціями; 

проведення презентацій, участь в освітніх 
виставках, різні громадські заходи тощо. 

З терміном PR часто вживаються суміжні: 
маркетинг, реклама, паблісіті. На жаль, часто ці 
поняття плутають, вважають синонімами чи під 
одним розуміють інше. Маркетинг – це процес 
створення, планування і втілення задуму, 
просування і реалізація ідей, освітніх послуг. 
Паблісіті – (з англ. публічність, гласність) – це 
стимулювання попиту на товар, послугу або 
діяльність через публікації або отримання 
сприятливих презентацій на радіо, телебаченні 
чи на сцені, які не оплачуються певним 
спонсором.  
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Якщо керівник ЗНЗ надаватиме ЗМІ 
інформацію про свій заклад, то тим самим 
надасть журналістам послугу. Розсилаючи прес-
релізи, що містять інформацію про цікаві 
читачам, глядачам новин, можна бути 
впевненим, що в якому-небудь виданні вони 
будуть опубліковані або озвучені. Більше того, 
багато журналістів із телебачення буде готово 
приїхати, якщо у Вас відбувається цікава подія. 
Треба тільки пам’ятати, що вона має бути 
цікавою і за межами Вашого закладу. 

Наявність власного сайту вже давно не 
факультативний елемент іміджу школи. Але не 
просто наявність, а доступність сайту, зручність 
навігації, своєчасність оновлення. 

Отже, можна запропонувати наступні 
практичні рекомендації для підвищення іміджу 
освіти в цілому і школи: 

1. Необхідно налагоджувати систему більш 
тісної взаємодії загальноосвітніх шкіл, 
використовуючи всі наявні можливості і форми, 
орієнтуючись на те, що школи мають певну 
свободу у виборі партнерів. 

2. Необхідно активне співробітництво з 
місцевими засобами масової інформації, 
використовуючи для цього будь-які 
інформаційні приводи, для пропаганди 
досягнень школи.  

3. Оскільки уявлення про складові іміджу 
формується завдяки поширенню у суспільстві 
знань про неї або цілей школи щодо них, то 
основне маркетингове завдання, в цьому 
випадку, полягає у пошуку способів передачі 
цієї інформації, формуванні на її основі певного 
рівня знань і вже як наслідок певного уявлення 
про школу. Головним чином, майже всі способи 
передачі інформації аудиторії можна об'єднати в 
загальний напрямок діяльності – рекламування. 
Це визначає специфічну особливість рекламної 
політики школи, де інформуюча реклама 
переважає над іншими видами реклами. Для 
рекламування необхідно вибирати канали 
просування, що дають найбільшу віддачу. 
Найпоширеніші – це статті і публікації в газетах 
та інтерв'ю на радіо, участь в акціях, програмах, 
концертах та фестивалях. Також для цього 
необхідно використання всіх можливостей 
Інтернету з орієнтуванням на молодіжну 
аудиторію для пропаганди освіти і створення 
іміджу школи. 

4. Цільова аудиторія школи специфічна – це 
учні та їх батьки, які хочуть отримати якісну 
освіту, тому краще всього діють як окремі 
заходи, так і великі акції. Зокрема, це щорічна 
публічна доповідь директора про результати 
роботи навчального закладу за минулий період, 
на якому кожна школа має можливість донести 
інформацію до кінцевої аудиторії. 

5. Формування іміджу тісно пов'язане з 
інформаційною відкритістю, оскільки імідж 
створюється за допомогою комунікацій на 
основі тієї інформації, яку отримує цільова 
аудиторія з різних джерел, головним чином із 
засобів масової інформації. 

6.Для організації реклами різних заходів 
школа звертається в рекламні агентства. Це 
дозволяє не займатися самостійно розробкою 
креативних програм, печаткою матеріалів. 

7. Ще один спосіб зацікавити майбутніх 
учнів – день відкритих дверей для вихованців 
ЗНЗ та їхніх батьків, що дозволяє представити 
свої програми, розповісти про переваги. 

Висновки. Таким чином, щоб та чи інша 
школа стала привабливою, мала свій 
неповторний сформований образ, насамперед 
вона повинна мати: чітко визначені пріоритети, 
власну філософію, своє бачення майбутнього, 
сформульоване в місії школи; унікальну, 
неповторну, особливу систему цінностей, 
звичаїв, традицій, стилів поведінки; різноманітні 
і якісні освітні послуги; оригінальну систему 
виховної роботи; зв’язки із закладами додаткової 
освіти, ВНЗ, різними соціальними інститутами і 
т. ін.; яскраві, пізнавальні, вчасно поновлювані 
інформаційні матеріали, призначені для 
зовнішньої презентації; систему цільової подачі 
інформації споживачам про свій потенціал, 
успіхи і пропоновані освітні послуги. 

Основними методами формування іміджу 
ЗНЗ є: ефективні піар-заходи (дні відкритих 
дверей, презентації і виставки освітніх послуг, 
публікації в ЗМІ і т.д.); благоустрій будівлі та 
території школи, підвищення педагогічної 
культури педагогічного колективу і всього 
персоналу школи.  

Сформований позитивний імідж ЗНЗ 
допоможе вирішити низку завдань: збільшити 
привабливість школи – у першу чергу для 
батьків, учнів і персоналу; підвищити 
ефективність заходів з інформування населення 
про нові освітні послуги; полегшити 
впровадження нових освітніх послуг; підвищити 
рівень організаційної культури школи; 
поліпшити соціально-психологічний 
мікроклімат у шкільному колективі. 

Як наслідок, створений сприятливий імідж 
освітнього закладу може стати своєрідним 
показником рівня розвитку всього закладу, 
оцінки його перспективності, зрілості і 
професіоналізму всього колективу, своєчасності 
методичного продукту та креативності 
методичної роботи в школі.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ 

Світлана ЯЦИНА (Черкаси) 
Актуальність теми. В умовах 

демократизації суспільства, розбудови 
незалежної держави сьогодення вимагає 
необхідність у докорінному оновленні змісту 
педагогічної освіти, організації на підвищення 
якості та гуманізації процесу підготовки 
майбутніх учителів-словесників, які мають 
володіти не тільки професійними знаннями та 
майстерністю, а й уміти самовдосконалюватись і 
бути конкурентоспроможним на ринку освітніх 
послуг. 

Нині якісна освіта розглядається як один із 
чинників високої якості життя. Саме знання та 
кваліфікація стають пріоритетними цінностями в 
житті людини. Сьогодні суспільству необхідна 
людина фундаментально освічена, яка коригує 
своє життєве ставлення та здатна до перетворень 
як самої себе, так і своєї професійної діяльності. 
Тому йдеться про шляхи вдосконалення системи 
освіти, що вбирає в себе й літературну освіту. 
Освіта нового типу ставить високі вимоги до 
особистісних якостей та професійної діяльності 
сучасного учителя-філолога, який здатний до 
інновацій, творчих пошуків, педагогічних 
відкриттів.  

Особливе місце в становленні майбутніх 
фахівців посідає організація навчально-
виховного процесу у вищому навчальному 
закладі, що орієнтована на високий професійний 
рівень, педагогічну майстерність, формування 

практичних умінь і навичок, на особистість 
високої загальної та педагогічної культури. 

Важливі стратегічні напрями щодо підходу 
до фахової підготовки майбутніх учителів-
філологів сформульовано в законах України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», в 
Національній програмі Освіта («Україна ХХІ 
століття») та в Державній програмі «Вчитель». 
Одним із напрямів фахової підготовки  студентів  
є створення необхідних умов для формування 
їхньої творчої, креативної особистості з 
нетрадиційним мисленням, готової швидко й 
оригінально знаходити методи розв'язання 
навчальних проблем і завдань. Тому завданням 
вищої освіти є формування в майбутнього 
вчителя української мови та літератури творчого 
самовиявлення, професійного 
самовдосконалення, саморозвитку професійно 
вагомих якостей, здібностей і властивостей, 
самовиховання сталих умінь та навичок, 
готовності до соціальної й професійної 
відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень. Професійна 
підготовка майбутнього фахівця в контексті 
професійно-педагогічного вдосконалення на 
різних етапах розвитку освіти постійно 
перебуває у центрі уваги дослідників. 
Розроблено низку науково-теоретичних та 
методичних засад щодо професійної підготовки 
вчителя, які висвітлено в науковій педагогічній 
літературі (О. Абдуліна, А. Алексюк, 
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Ю. Бабанський, Ф. Гоноболін, О. Глузман, 
Н. Дем'яненко, М. Євтух, С. Вершловський, 
І. Зязюн, В. Кузь, Н. Кузьміна, О. Пєхота, 
І. Підласий, В. Семиченко, С. Сисоєва, 
В. Сластьонін). 

Про важливість питання підготовки 
майбутніх учителів української мови та 
літератури наголошувалося в працях таких 
відомих методистів та вчених-філологів, як 
Н. Волошиної, Є. Пасічника, М. Пентилюк, 
О. Семеног, В. Степанишина, Г. Токмань, 
В. Шуляра та ін. 

Питання  саморозвитку майбутніх учителів-
словесників порушували Н. Волошина, І. Зязюн, 
О. Куцевол, Г. Токмань, учені-методисти 
Л. Мірошніченко, С. Жила, А. Ситченко 
зосередили увагу на формуванні фахової 
компетентності вчителя-філолога. 

Мета статті – з'ясувати стан дослідження 
теми в сучасній педагогічній, методичній 
літературі. 

Виклад основного матеріалу.  В умовах 
динамічного розвитку засобів масової 
інформації, де часто транслюється низькопробна 
продукція, проблема формування освіченої 
людини стає актуальною й набуває нового 
змісту як у системі шкільної літературної освіти, 
так і у літературознавчій підготовці студентів 
вищої школи. Роль сучасної педагогічної освіти 
посилюється, адже саме вона повинна 
реалізовувати функцію збереження й 
відтворення гуманістичних традицій  
вітчизняної та світової культури. Глибоко 
сприймати й розуміти мистецтво слова, 
усвідомлювати її естетичний зміст, 
аргументовано доводити власні міркування, 
грамотно висловлюватись – це ті вміння, якими 
має володіти освічена людина. 

У Концепції реформування педагогічної 
освіти зазначено, що сутнісними рисами 
сучасного вчителя повинні бути зорієнтованість 
на особистісний і професійний саморозвиток 
учителя, розвиток учня і здатність працювати 
творчо [2]. Тож постає необхідність у 
реформуванні літературознавчої підготовки 
майбутніх учителів-словесників на засадах 
компетентнісного підходу, з обов'язковим 
урахуванням в її змісті новітніх досягнень 
наукової галузі й освітньої інноватики [1].  

З позиції компетентнісного підходу окремі 
проблеми професійної підготовки майбутніх 
учителів української мови і літератури 
висвітлено у працях О.М. Біляєва, О.Є, 
Бондарєвої, Л.В. Бутенко, Н.Й. Волошиної, 
О.А. Галича, С.О. Жили, Г.Д. Клочека, 
О.М. Куцевол, Є.А. Пасічника, М.І. Пентилюк, 
В.Ф. Погребенника, О.М. Семеног, 
А.Л. Ситниченка, І.В. Соколової, Г.Л. Токмань, 
В.І. Шуляра  та ін. 

Протягом останнього десятиліття активно 
обговорюються літературознавчі, педагогічні, 
психологічні, методичні питання щодо 
підготовки майбутніх учителів-словесників на 
симпозіумах, наукових, науково-практичних 
конференціях, методологічних і методичних 
семінарах, конгресах всеукраїнського і 
міжнародного рівнів. 

Відтак, суспільство третього тисячоліття 
вимагає від учителя активності, адже успішно 
зможе себе реалізувати лише професійно 
компетентний і всебічно розвинений фахівець. 

Професійна компетентність учителя 
складає сукупність знань, вмінь і навичок, на 
основі яких будується його ефективна 
професійна діяльність: уміння аналізувати, 
передбачати наслідки професійної діяльності, 
використовувати необхідну інформацію та  
формується творчий потенціал учителя, 
спрямований на розвиток особистості. 

Під професійною компетентністю педагога 
розуміють особистісні можливості вчителя, які 
дають йому змогу самостійно й ефективно 
реалізовувати цілі педагогічного процесу. 

За В.І. Шуляром та О.М. Семеног, 
компетентність учителя-словесника 
визначається як особистісна якість суб'єкта, 
ступінь сформованості знань, умінь, 
філологічних і педагогічних здібностей, 
необхідних для якісного, кваліфікованого 
проведення проектно-конструкторської 
(планувальної), аналітико-прогностичної, 
процесуальної діяльності на технологічному 
(інноваційному) рівні, забезпечення ціннісно-
зорієнтованого простору як для власного сталого 
саморозвитку й самовдосконалення, так і для 
учня з проекцією на одержання гарантованих 
досягнень наперед заданого кінцевого спільного 
результату [10]. 

В.В. Сидоренко стверджує, що професійна 
компетентність учителя української мови та 
літератури визначається обсягом компетенцій, 
колом повноважень у сфері професійної 
діяльності. Компетентність учителя-словесника 
– це процес набуття педагогом певних 
компетенцій; це компетенції в дії [4]. 

За словами В.І. Шуляра, професійно-
методична компетентність учителя  літератури 
– це інтегральна якість особистості, що має свою 
структуру, систему компетенцій, здатностей і 
способів, які дають змогу фахівцеві на 
технологічному рівні здійснювати ефективно 
свою діяльність, забезпечувати ціннісно  
зорієнтований простір для свого сталого 
саморозвитку й самовдосконалення та учня-
читача з проекцією на одержання гарантованих  
досягнень наперед  заданого кінцевого спільного 
результату [10. с.14 ]. 
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Професійна компетентність пов'язана з 
педагогічною майстерністю вчителя. На думку 
А.С. Макаренка, педагогічна майстерність, 
заснована на вмінні, на кваліфікації – знання 
виховного процесу, уміння його побудувати, 
привести в рух  [6]. Слід зауважити, що кожний 
педагог може оволодіти педагогічною 
майстерністю за умови цілеспрямованої роботи 
над собою. Джерелом педагогічної майстерності  
стає саме педагогічна діяльність, осмислена з 
точки зору сутності, цілей та технологій 
діяльності як поєднання особистісно-ділових 
якостей і професійної компетентності педагога. 

Структура професійної компетентності 
педагога розкривається через педагогічні вміння, 
що становлять сукупність найрізноманітніших 
дій учителя, які насамперед  співвідносяться з 
функціями педагогічної діяльності, значною 
мірою виявляють індивідуально-психологічні 
особливості вчителя. Педагогічні уміння – це 
сукупність послідовно розгорнутих дій, що 
ґрунтуються  на теоретичних знаннях. Частина 
цих дій може бути автоматизованою (навички)    
[8, с. 48]. 

В.О. Сластьонін педагогічні вміння 
розподілив на чотири групи. 

1. Уміння «переводити» зміст процесу 
виховання в конкретні педагогічні завдання: 
вивчення особистості і колективу для 
визначення рівня їх підготовленості до 
активного оволодіння новими знаннями і 
проектування  на цій основі розвитку колективу 
й окремих учнів; виділення комплексу освітніх, 
виховних і розвивальних завдань, їх 
конкретизація і визначення завдання, що 
домінує. 

2. Уміння побудувати і привести в дію 
логічно завершену педагогічну систему: 
комплексне планування освітньо-виховних 
завдань; обґрунтований  відбір змісту освітнього 
процесу; оптимальний до форм, методів і засобів 
його організації. 

3. Уміння виділяти  і встановлювати 
взаємозв'язки між компонентами і факторами 
виховання, приводити їх в дію: створення 
необхідних умов (матеріальних, морально-
психологічних, організаційних, гігієнічних та 
інших); активізація особистості школяра, 
розвиток його діяльності, яка перетворює його із 
об'єкта в суб'єкт виховання; організація і 
розвиток спільної діяльності; забезпечення 
зв'язку школи із середовищем, регулювання 
зовнішніх незапрограмованих впливів. 

4. Уміння облікувати й оцінювати 
результати педагогічної діяльності: самоаналіз і 
аналіз освітнього процесу й результатів 
діяльності вчителя; визначення нового 
комплексу стрижневих і другорядних 
педагогічних завдань  [5, с.42-43]. 

А.І. Щербаков і А.В. Мудрик вважають, що 
у власне дидактичному плані вміння вчителя в 
цілому можна поділити на три основні: 

1) переносити відомі вчителю знання, 
варіанти рішення, прийоми навчання і виховання 
в умови нової педагогічної ситуації; 

2) знаходити для кожної педагогічної 
ситуації нове рішення; 

3) створювати нові елементи педагогічних 
знань та ідей і конструювати нові приклади 
розв'язання конкретної педагогічної ситуації [9]. 

Зміст теоретичної готовності вчителя 
виявляється в узагальненому вмінні педагогічно 
мислити, яке передбачає наявність у педагога 
аналітичних, прогностичних, проективних, а 
також рефлексивних умінь. 

Є. Пасічник говорить про важливість таких 
учительських умінь, як «вільне оперування 
навчальним матеріалом, докладне знання текстів 
художніх творів, розуміння психолого-
педагогічних основ навчання і виховання…, 
специфіки мистецтва і особистості його 
сприймання дітьми різного віку, досконале 
володіння сучасними технічними засобами 
навчання» [3. с. 5]. 

Зміст практичної готовності вчителя 
виражається у зовнішніх (предметних) уміннях, 
тобто в діях, які можна спостерігати. До них 
відносяться організаторські й комунікативні. 
Організаторські (мобілізаційні, інформаційні, 
розвивальні  та орієнтовані), які забезпечують  
включення учнів у різні види діяльності та 
організацію діяльності колективу, що 
перетворює його з об'єкта в суб'єкт виховання. 
Комунікативні вміння вчителя – це 
взаємопов'язані групи перцептивних умінь, 
власне умінь спілкування (вербального) та умінь 
і навичок педагогічної техніки [7]. 

Висновок. Отже, у читель 
літературознавчих дисциплін – це вчитель-
професіонал з високою психолого-педагогічною, 
методичною та загальнокультурною 
підготовкою, здатний до використання нових 
методів, прийомів, інноваційних технологій, 
тому професійна підготовка вчителя-словесника 
повинна здійснюватися на основі 
компетентнісного підходу. 
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АНОТАЦІЇ 
 
 
ВЕЛИЧКО СТЕПАН, МОРОЗ ІВАН ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 
Аналізуються сучасні проблеми запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

підготовці висококваліфікованих фахівців за обраним напрямом у вищому навчальному закладі, 
виокремлюється серед них створювана засобами комп'ютерної техніки віртуальна реальність, яка у 
навчально-виховному процесі суттєво доповнює природне педагогічне середовище у закладах освіти. 
Висвітлюються можливості формування еколого-інформаційної культури студента з метою 
навчання та розвитку його особистості у ході взаємообумовленого поєднання реального і 
віртуального у навчальному процесі. 

Ключові слова: освітнє середовище, віртуальна реальність, підготовка фахівців, формування 
особистості. 

Анализируются современные проблемы внедрения информационно – коммуникационных 
технологий в подготовке высококвалифицированных специалистов по выбранному направлению в 
высшем учебном заведении, выделяется среди них создаваемая средствами компьютерной техники 
виртуальная реальность, которая в учебно-воспитательном процессе существенно дополняет 
потенциальные возможности педагогической среды. Раскрываются возможности формирования 
информационной культуры студента с целью обучения и развития его личности в ходе 
взаимообусловленного сочетания реального и виртуального в учебном процессе . 

Ключевые слова: образовательная среда, виртуальная реальность, подготовка специалистов, 
формирования личности. 

Analyzes the current problems of the introduction of ICT in training highly qualified specialists in the 
selected direction in higher education , singled out among them created by means of computer technology 
virtual reality, in which the educational process significantly complements the natural environment in teacher 
education institutions . Highlights the possibility of forming eco- cultural student information for the purpose 
of training and development of his personality in the course of inter- mix of the real and the virtual in the 
learning process. 

Keywords: learning environment , virtual reality , training , personality formation. 
 
САДОВИЙ МИКОЛА. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ І ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 

В УМОВАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ 
У статті розкривається проблема формування майбутнього учителя-предметника готового до 

забезпечення трудового виховання у професійній діяльності у світлі нової освітньої парадигми. 
Ключові слова: трудове виховання, профорієнтація, міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат. 
В статье рассматривается проблема формирования будущего учителя-предметника готового к 

обеспечению трудового воспитания у профессиональной деятельности в свете новой просвещенской 
парадигмы. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, профориентация, межшкольный учебно-
производственный комбинат. 

The problems of labor training and education are considered in the article. Their actuality is justified by 
preparing students to choose careers. Young people should be prepared for life on competitive labor market 
conditions. 

In Ukraine, some attempts are made to solve the problem. Such process has not completed yet. The 
analysis of the labour training curriculum confirms it. We offer to submit for consideration the accumulated 
experience of schools in Novgorodka, Novoukrainka, Alexandria, Vilshanka regions. It is necessary to go 
back to the process of labour aducation organization in inter-school industrial training centres. Thus, it is 
important to produce the viable paradigm of such teaching. The main tasks of such paradigm are: 

-psychological readiness formation of personality for labour; 
- executive discipline training, conscious submission to the requirements of professional activity; 
- a labour prestige uprise; 
- practical training for labour; 
- training for the conscious choice of profession. 
Keywords: labor training, accumulated experience, inter-school industrial training centres. 
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ДЬЯКОНОВ ГЕННАДІЙ. ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАЛОГУ 

У статті здійснюється аналіз соціально-культурних передумов гуманітаризації вищої освіти, 
розкривається діалогічний характер вищої освіти та аналізуються наукові підходи у дослідженнях 
діалогічних засад і можливостей педагогічного процесу у вищій школі. 

Ключові слова: вища освіта, педагогічний процес, гуманітаризація освіти, діалог, розвиток 
особистості. 

В статье осуществляется анализ социально-культурных предпосылок гуманитаризации высшего 
образования, раскрывается диалогический характер высшего образования и анализируются научные 
подходы в исследованиях диалогических оснований и возможностей педагогического процесса в 
высшей школе. 

Ключевые слова: высшее образование, педагогический процесс, гуманитаризация образования, 
диалог, развитие личности. 

The article gives the social and cultural backgrounds humanization of higher education substantial 
analysis, and shows the market-object and rationalist-thing values orientation of the traditional system of 
education. As a result of this, the urgency of the humanity-dialogical strategy of higher education 
development, and moving from market-monological to humanitarian-dialogical system of education are 
revealed. The dialogue vision as the basis of life and communication, thinking and creativity, personal 
development and ascent to spirituality appears to be thefoundation of intersubject-dialogical education 
strategy. 

Opportunities and prospects for intersubject-dialigical approach in the field of higher education 
implementation are determined by the fact, that many educational categories and methods of education and 
upbringing operate under the law of dialogue and comprise diverse potentials of the dialogical system of 
education. Many psychologists and educators` humanitarian dialogic views have been studied according to 
the pioneering ideas of the dialogism founders, such as M. Bakhtin, M.Buber, S.Frank, P.Florensky. The 
concepts of humanitarian-cultural education in high school by V.S. Bibler (School of intercultural dialogue), 
S.V. Belova (textually-dialogical principle of humanitarian education), and O.V. Bochkaryova (ontology of 
didactic dialogue in music education) have been particularly studied. 

 
МЕЛЬНИЧУК СЕРГІЙ. ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА 

ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ  
У статті розкрито науково-методичні аспекти наступності дошкільної і початкової освіти, 

розглянуто деякі аспекти завдань, форм та методів діяльності вихователів дошкільних закладів та 
вчителів початкових класів щодо реалізації проблеми наступності двох важливих ланок системи 
освіти. 

Ключові слова: наступність, дошкільнята, вчитель, вихователь дошкільного закладу, зміст, 
форми, методи. 

В статье раскрыто научно-методические аспекты преемственности дошкольного и начального 
образования, рассматриваются некоторые аспекты задач, форм и методов деятельности 
воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов в реализации проблемы 
преемственности двух важных звеньев системы образования. 

Ключевые слова: преемственность, дошкольники, учитель, воспитатель дошкольного 
учреждения, содержание, формы, методы. 

The article deals with the scientific and methodological aspects of continuity of preschool and primary 
education, revealed some aspects of tasks, forms and methods of work of educators of preschool institutions 
and primary school teachers in the implementation of two important problems of continuity links the 
education system. Revealed the difficulties that occur in the primary school teacher due to uneven levels of 
training of first-class learning and ways to address them. One of the important ways to eliminate them 
recommended a strong internal and external relationships between pre-school and primary education , which 
requires the implementation of a group of teachers and educators skills : analytical, predictive , planning , 
reflective , organization , information , communication . Formed a series of future teacher qualities that 
promote successful learning of the child. The role and place of parental fees for preparing children to learn. 
Posted a series of guidelines for the use of play in the implementation of tasks concerning succession to 
prepare children for learning, including the skills and habits , and habits of learning activities . Developed 
and presented a number of examples of play prepare children for learning. 

Keywords: continuity, preschoolers, teachers, tutors kindergarten, content, forms, methods. 
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ЧЕРКАСОВ ВОЛОДИМИР. РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ПЕРІОД 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ 

У статті обґрунтовано становлення і розвиток музичної освіти у період Середньовіччя та 
Відродження, застосування музики як засобу естетичного виховання молоді. 

Ключові слова: музично-естетичне виховання, професійне і аматорське музикування, народна 
музика, хоровий жанр, вокальна музика, інструментальне музикування, церковна музика, 
багатоголосний спів. 

Статья посвящена становлению и развитию музыкального образования в период Средневековья 
и Возрождения, использованию музыки как средства эстетического воспитания молодежи. 

Ключевые слова: музыкально-естетическое воспитание, профессиональное и любительское 
музицирование, народная музыка, хоровой жанр, вокальная музыка, инструментальное 
музицирование, церковная музыка, многоголосное пение. 

It has been grounded the development of musical education at the period of middle ages and the 
Renaissance, the usage of music as the means of aesthetical upbringing of the youth. The leading place is 
devoted to the choral, instrumental and vocal genres, musical-enlightming activity off the composers and the 
singers. The teachers of high educational institutions of different types which had influenced cultural-national 
Renaissance and awakening of the peoples consciousness. Besides the author has proposed the methods and 
the ways of mastering the peculiarities of the musical art by the pupils of mass secondary educational 
institutions and the methods of forming of musical culture of different social strata. 

Key words: musical education, musical aesthetical upbringing,the epoch of middle ages and the 
renaissance,professional and amateur activity, folk music, choral genre, vocal music, instrumental music 
activity, church music, multi-vocal singing. 

 
РАСТРИГІНА АЛЛА. МАГІСТРАТ УРА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
В статті розглянуто проблему удосконалення магістерської підготовки випускників ВНЗ, 

проаналізовано тенденції становлення її нормативно-правової бази у вітчизняній вищій освіті, 
окреслено підходи, що мають місце в системі діяльності даної інституції та намічено можливості її 
більш ефективного функціонування у відповідності до сучасних потреб та вимог щодо входження 
України в європейський освітній простір. 

Ключові слова: багаторівнева система вищої освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень, 
магістратура, магістр, нормативно-правова база, магістерська програма, професійна модель, ринок 
праці. 

В статье рассмотрена проблема усовершенствования магистерской подготовки выпускников 
ВУЗов, проанализированы тенденции становлення ее нормативно-правовой базы в отечественном 
висшем образовании, очерчены подходы, имеющие место в системе деятельности данного 
института, а также намечены возможности ее более эффективного функционирования в 
соответствии с современными потребностями и требованиями вхождения Украины в европейское 
образовательное пространство. 

Ключевые слова: многоуровневая система высшего образования, образовательно-
квалификационный уровень, магистратура, магистр, нормативно-правовая база, магистерская 
программа, профессиональная модель, рынок труда. 

The article considers the problem of improving the preparation of master graduates; it analyzes 
tendencies of the becoming of its regulatory framework in the national higher education; it outlines 
approaches that take place within the frames of this institution; and it traces the possibilities of its more 
efficient functioning according to modern needs and requirements as to the Ukrainian entry into the 
European educational space. 

Keywords: multi-level system of higher education, educational and qualification level, magistracy, 
master, the regulatory framework, the master's program, a professional model, the labor market. 

 
РЫНДАК ВАЛЕНТИНА. ОТ ПОНИМАНИЯ УЧЕНИЯ К ПОНИМАНИЮ МИРА 
(В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ В.А. СУХОМЛИНСКОГО). 
У контексті ФГОС нового покоління актуалізується проблема розуміння вчення в контексті 

розуміння світу; аналізується досвід роботи Павлиської середньої школи з формування розуміння як 
осмислення, усвідомлення в ході спостереження, вивчення, узагальнення, порівняння; наведено методи 
і форми процесу розуміння в дидактичнiй системi В.О. Сухомлинського. 

Ключові слова: розуміння, знання, Павлиська середня школа, методи і форми процесу розуміння. 
В статье в контексте ФГОС нового поколения актуализируется проблема понимания учения в 

контексте понимания мира; анализируется опыт работы Павлышской средней школы по 
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формированию понимания как осмысления, осознания в ходе наблюдения, изучения, обобщения, 
сравнения; приведены методы и формы процесса понимания в дидактической системе В.А. 
Сухомлинского. 

Ключевые слова: понимание, знание, Павлышская средняя школа, методы и формы процесса 
понимания. 

In the context of the GEF, the new generation is updated understanding of the teachings of the problem 
in the context of understanding the world, examines the experience of Pavlyshskoy secondary school to build 
understanding of how understanding, awareness, through observation, research, collation, comparison, are 
the methods and forms of the process of understanding, didactic system VA Sukhomlinsky. 

Кey words: understanding, knowledge, Pavlyshskoy secondary school, methods and forms of process of 
understanding. 

 
САВЧЕНКО НАТАЛІЯ. ТРАНСГРЕСИВНИЙ ПІДХІД У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

ПОЛЬЩІ 
У статті розкривається сутність трангресії, трансгресивного підходу в освіті, трансгресивної 

концепції особистості у дослідженнях польських вчених; обґрунтовуються особливості реалізації 
трансгресивного підходу у позашкільній освіті Польщі. 

Ключові слова: трансгресії, тpaнсгpесивна кoнцепція особистості, елементи-психони. 
В статье раскрывается содержание трансгрессии, трангрессивного подхода в образовании, 

трансгрессивной концепции личности в исследованиях польских ученых; обосновываются 
особенности реализации трансгрессивного подхода во внешкольном образовании Польши. 

Ключевые слова: трансгрессии, трансгрессивная концепція личности, элементы-психоны. 
An article reveals the essence of transgressions, transgressive approach to education, transgressive 

concept of personality studies of Polish scientists, grounded features of implementation transgressive 
approach for an out of school education of Poland. 

Socio-economic and political changes taking place in Ukraine, globalization and integration processes 
that create united European and world educational space, contribute quality changes in education system, 
especially, transformation extracurricular activities in school education and its consideration, as important 
part of education system. state policy in the field of adult education, its legal, socio-economic, organizational, 
educational and pedagogical principles determined by law of Ukraine "Education", "school education", "the 
Child Protection", etc. But in the context Ukraine's accession to the Bologna Process, becomes an analysis of 
foreign experience on the problems of organization of school education and new based approaches to its 
development, in particular, polish, which characterized by the presence of progressive achievements, 
implementation transgressive approach, etc.  

Analysis of scientific and educational research study of the problems of non-formal education in Poland 
showed that bases of its development, along with the theoretical and methodological approaches as student-
centered, axiological, activity, cultural and synergistic, creates transgressive approach.  

The author of "transgressive concept of personality", is polish philosopher and educator U. Kozeletskyy, 
observes transgression as overcome the limits of possibilities and achievements of the individual ( as a result, 
personality gains (creates) new value-inventions, discovery of unknown patterns, new ways of solving 
problems, etc).  

Based on the concept of kozeletskyy, polish teachers elaborate theory of transgressive education, which 
aims is all-round development of the individual. 

Our study leads to the following conclusions: school education is an important part of the Polish 
education system, transgression as overcoming the limits of possibilities and achievements of the individual 
occurs in four dimensions (spaces): material, cognitive, social ( public) and internal (subjective), each of 
which allows better understanding of the process of "overcoming self", and therefore, the process of creativity 
(creative achievements), concept of adult education in Poland is based on the principles transgressive 
approach, which directional at overall development of young people, based on the fact that a person made of 
psyhony ( cognitive, instrumental, motivational, emotional, personal), which are decisive in direction and 
method of activities, from didactic point of view, the most important and the most effective ways of 
transgressive introduction is solving problems. 

Keywords: transgression, transgressive concept, individual elements-psyhony. 
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SHANDRUK SVITLANA. PRINCIPLES-BASED APPROACH TO ENGLISH LANGUAGE 
TEACHING AND PLANNING 

У статті аналізується ґрунтований на принципах підхід до політики викладання і планування 
англійської мови, що з'явився в результаті глобалізації та інтересів місцевого населення країн, в яких 
навчання і вивчення англійської мови має велике значення. 

Ключові слова: ґрунтований на принципах підхід, політика мови, глобалізація, диверситивні 
контексти. 

В статье анализируется основанный на принципах подход к политике преподавания и 
планирования английского языка, появившийся в результате глобализации и интересов местного 
населения стран, в которых обучение и изучение английского языка имеет большое значение. 

Ключевые слова: основанный на принципах подход, политика языка, глобализация, 
диверситивные контексты. 

Principles-based approach for English language teaching policy and planning that has emerged as a 
result of the demands of globalization and the interests of the local populations of countries in which the 
teaching and learning of English is having a major impact is analyzed in the article. 

Keywords: principles-based approach, language policy, globalization, diverse contexts. 
 
АКУЛЕНКО ІРИНА. КОМПОНУВАННЯ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В КЛАСАХ ЕКОНОМІЧНОГО 
ПРОФІЛЮ 

У статті розглянуто один із можливих варіантів конструювання й структурування змісту 
методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи 

Ключові слова: методична підготовка майбутнього вчителя математики, зміст методичної 
підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи. 

В статье рассмотрен один из возможных вариантов конструирования и структурирования 
содержания компетентно ориентированной методической подготовки будущего учителя 
математики профильной школы. 

Ключевые слова: методическая подготовка будущего учителя математики, содержание 
методической подготовки будущего учителя математики профильной школы. 

The article deals with one of the possible variants of constructing and structuring the content of future 
math teachers of specialized schools competence oriented methodical training. Formation of students’ 
methodical competence is multistage process of assimilation the content of methodical objects that reflect the 
peculiarities of teaching mathematics in different profiles. Methodical objects that reveal patterns and 
specificity of objectives, content and process of teaching mathematics in different profiles have some variation 
depending on the profile of education. Goals, objectives and content of teaching mathematics have some 
specific fetchers depending on the level of studying. Thus this leads to corresponding changes in methods and 
techniques, organizational forms and means that the teacher uses in teaching mathematics in different grades. 
Interdiscipline connections of the mathematics and subjects that are relevant for a particular profile are 
different. All these factors need to be considered by teachers in their work. Thus they should be reflected in 
the content and methodical training of future teachers of mathematics of specialized schools. 

Keywords: methodical preparation of future teachers of specialized schools, content of methodical 
preparation of future math teachers of specialized schools. 

 
АНДРОСОВА НАТАЛЯ. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
Стаття розкриває методичні рекомендації до застосування інтерактивних технологій у 

педагогічних закладах, зокрема таких технологій як «Акваріум», метод «ПРЕС», «Ротаційні трійки», 
з метою формування в учнів та педагогів цілого ряду компетенцій. Подаються рейтингові оцінки 
вчителів щодо застосування поєднань словесних методів між собою. 

Ключові слова: інтерактивні технології, діалог, монолог, форма організації навчання. 
В статье рассматриваются методические рекомендации по использованию интерактивных 

технологий в педагогических учреждениях, например таких технологий как «Аквариум», метод 
«ПРЕС», «Ротационные тройки», с целью формирования у учеников и педагогов целого ряда 
компетенций. Изложены рейтинговые оценки учителей относительно соединения словесных методов 
между собой.  

Ключевые слова: интерактивные технологии, диалог, монолог, форма организации обучения. 
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In article methodical recommendations on use of interactive technologies in pedagogical establishments, 
for example such technologies as «Aquarium», method «PRES», «Rotational three» are considered, with the 
purpose of formation at pupils of a lot competences. Rating estimations of teachers concerning connection of 
verbal methods among themselves are stated.  

Among didactic means, psychological receptions and perspective directions which provide a learning 
efficiency of pupils and teachers, are allocated psychological-pedagogical readiness of the teacher, 
диалогичность educational situations, skill of the teacher to form problem-search tasks, increase at a lesson 
of time for use of group and pair work, connection of traditional and no conventional techniques. 

Key words: the interactive technologies, dialogue, monologue, form of educational. 
 
БАРАБАШ ВІКТОРІЯ. РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ПРОЦЕСІ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
У статті розкривається сутнісне значення громадянської самосвідомості в контексті 

громадянського виховання особистості.  
Ключові слова: громадянське виховання, громадянськість, самосвідомість, громадянська 

самосвідомість, громадянські цінності. 
В статье раскрывается сущностное значение гражданского самосознания в контексте 

гражданского воспитания личности. 
Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданственность, самосознание, гражданское 

самосознание, гражданские ценности.  
This article discloses the essential value of civic conciosness in the context of civic education of 

personality. Generalization of scientific research allows consider civil self-consciousness of a personality as a 
complex process of awareness of his/her civil essence. The awareness of duties and rights, acquiring the 
system of civic values were defined as key components of civil self-consciousness. And on this basis the 
formation of personal system of value orientation and personal implication to social and political changes 
were defined. Due to this a personality stands him/herse lf as a patriot of the country and realises personal 
natural relation with the state, directing his/her activity to the development of the country.  

Keywords: civic eduсation , consciousnes, public spirit, civic consciousness, civic values. 
 
БОБРИЦЬКА ГАЛИНА. ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РОБОТАХ 

ЧЛЕНІВ ХАРКІВСЬКОГО МАТЕМАТИЧНОГО ТОВАРИСТВА (ХМТ) НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
У роботі узагальнено педагогічні та методичні погляди харківських математиків (Д.М. Сінцова, 

С.Н. Бернштейна, Г.О. Грузинцева та ін.) на зміст середньої математичної освіти на початку ХХ 
ст. та дотримання принципу неперервності освіти; визначено внесок харківських математиків у 
діяльність Міжнародної комісії з викладання математики. 

Ключові слова: реформування шкільної освіти, неперервність математичної освіти, Харківське 
математичне товариство, Міжнародна комісія з викладання математики. 

В работе обобщены педагогические и методические взгляды харьковских математиков 
(Д.М. Синцова, С.Н. Бернштейна, Г.А. Грузинцева и др.) на содержание среднего математического 
образования начала ХХ в. и соблюдение принципа непрерывности образования; определен вклад 
харьковских математиков в деятельность Международной комиссии преподавания математики. 

Ключевые слова: реформирование школьного образования, непрерывность математического 
образования, Харьковское математическое общество, Международная комиссия по преподаванию 
математики. 

Members of the Mathematical Society of Kharkov Imperial University (D.M. Sincov, S.N. Bershtein, 
G.O. Gruzincev and others) took an active part in solving urgent issues of secondary and higher education 
(the teaching of a trigonometry in a school, building a schools course of the mathematics on the basis of the 
functional dependencies, methods of a working with students, the preparation of future mathematics teachers, 
etc.) in the early twentieth century. They examined the state of an education in other countries, analyzed the 
state of an education in the Russian Empire. Given the experience of domestic and foreign scholars, Kharkov 
mathematicians solved the issue of mathematics education. 

Kharkov mathematicians participated in the activities of the International Commission of the teaching of 
mathematics, participated in the national educational conventions. 

Keywords: reform of school education, continuity of Mathematics Education, Kharkov Mathematical 
Society, the International Commission for the teaching of mathematics. 
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ВИСЕЛКО АНДРІЙ. ПРО СИСТЕМУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ВПРАВ У ПРОГРАМІ 
ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДГОТОВЧОГО АНГЛОМОВНОГО ЗАНУРЕННЯ 

У статті описуються класифікації вправ, теоретичні засади придатності різних видів вправ для 
програми попереднього підготовчого англомовного занурення, що впроваджується на третьому курсі 
факультетів економічного профілю; а також наводяться приклади навчальних завдань та вправ, 
розроблених для всіх етапів тематичного циклу занять у програмі та дається їх характеристика з 
точки зору існуючих класифікацій. 

Ключові слова: вправа, завдання, тематичний цикл занять, мікрокурс, комунікативність, опора, 
автономія, попереднє підготовче занурення (ППЗ). 

В статье описываются классификации упражнений, теоретические предпосылки пригодности 
различных видов упражнений для программы предварительного подготовительного англоязычного 
погружения, внедряемой на третьем курсе факультетов экономического профиля, а также 
приводятся примеры учебных заданий и упражнений, разработанных для всех этапов тематического 
цикла занятий в программе и даётся их характеристика с точки зрения существующих 
классификаций. 

Ключевые слова: упражнение, задание, тематический цикл занятий, опора, микрокурс, 
коммуникативность, автономия, предварительное подготовительное погружение. 

The article describes the classifications of exercises and theoretical basis of the suitability of various 
types of exercises for the preliminary preparatory English immersion program introduced in the third year at 
departments of Economics. It has been proved that all the tasks and exercises in PPI are only communicative 
and vary according to the level of control, prompting, the parameter of reception/reproduction/production 
and the parameter of performance organization (individual, pair or group tasks). Most tasks have to be 
problem-based. In contrast, exercises (lexical exercises) cannot be problem-based, they are only non-
communicative, mostly reproductive or receptive and cannot have natural prompts. They are mostly 
performed individually and the control is partial, sometimes close to total and very seldom minimum. The 
examples of tasks and exercises designed for all the stages of thematic cycle of classes in the program and 
their characteristics in terms of existing classifications are given. 

Key words: exercise, task, thematic cycle of classes, support, micro-course, communicativeness, 
autonomy, preliminary preparatory immersion. 

 
ГАНЖА ОЛЕНА. ЕКСПЕРМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТВОРЧОЇ 

ПРОБЛЕМИ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ 
У статті запропоновано аналіз взаємовпливу творчої проблеми і соціально-професійної зрілості 

майбутнього фахівця. Показано, як залучення стедента до різноманітних видів розв'язання творчої 
проблеми впливає на інтенсивність формування його соціально-професійної зрілості. 

Ключові слова: особистість, творча проблема, майбуній фахівець, соціально-професійна 
зрілість. 

В статье предложено анализ взаимовлияния творческой проблемы и социально-
профессиональной зрелости будущего специалиста.Показано, как вовлечение студента к решению 
разнообразных видов решения творческой проблемы влияет на интенсивность формирования его 
социально-профессиональной зрелости. 

Ключевые слова: личность, творческая проблема, будущий специалист, социально-
профессиональная зрелость. 

The lack of the scholarly reasoned apprehension of the teacher’s social maturity and the stock of the 
his/her knowledge, skills, and techniques as well as teachers’ and pupils’ personality qualities constitute one 
of the reasons why comprehensive schools today are lagging behind the urgent issues of the contemporary 
society. 

The research of the personality development process presupposes some analysis of not only how the 
personality obtains social experience and gets involved into the social life, but also its original input that 
makes life intensive. The interdependence between the social experience acquiring and reproducing processes 
is the grounds which can lead to the systemic coverage of the personality development status and its social 
maturity. 

Keywords: personality, creative problem, professional-to-be, social and professional maturity. 
 
ГАЛЕТА ЯРОСЛАВ. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДГОТОВКА: СТИМУЛИ І ПЕРЕШКОДИ 
У статті розглянуто еволюцію уявлень про предмет інформатики. Створено контекст, який 

дозволив визначити основну лінію для побудови і реалізації системи інформаційної підготовки 
майбутнього фахівця. 
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Ключові слова: інформаційна підготовка, технологія, інформаційна культура, комп'ютерна 
культура, інформатизація. 

В статье рассмотрена эволюция представлений о предмете информатики. Создан контекст, 
который позволил определить основную линию для построения и реализации системы 
информационной подготовки будущего специалиста. 

Ключевые слова: информационная подготовка, технология, информационная культура, 
компьютерная культура, информатизация. 

In the article the evolution of pictures is considered of the article of informatics. A context which allowed 
to define a mainline for a construction and realization of the system of informative preparation of future 
specialist is created. 

It is shown that the term "information culture of personality" associated with the result of training 
information. Also associated with the preparation of the information readily meet the challenges of the 
information class. 

It was determined that a special place in the interpretation of the concept of "information culture" is 
informative outlook that views the human system to a world of information and man's place in it. The analysis 
of the merits of the preparation showed that it implies an extremely wide range of knowledge and skills to 
work with the information and means to facilitate this work, including bibliographic literacy, culture, reading, 
information literacy, computer literacy, Internet literacy, etc. 

Keywords: informative preparation, technology, informative culture, computer culture, informatization. 
 
ДІДИЧ ГАЛИНА. ВПЛИВ НАРОДНОЇ МУЗИКИ НА МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 
У статті розкривається проблема впливу народної музики на морально-естетичне виховання 

школярів через активізацію розумової діяльності і естетичної чутливості. 
Ключові слова: народна музика, морально-естетичне виховання, школярі, розумова діяльність, 

естетична чутливість. 
В статье раскрывается проблема влияния народной музыки на нравственно-эстетическое 

воспитание школьников средством активизации умственной деятельности и эстетической 
чувственности. 

Ключевые слова: народная музыка, нравственно-эстетическое воспитание, школьники, 
умственная деятельность, эстетическая чувственность 

The article discusses the influence of folk music on the moral and aesthetic education of students through 
the activation of mental function and aesthetic sensibility, the formation of it's best examples in the person of 
high moral, aesthetic, philosophical, artistic-aesthetic qualities, develop interest in musical folklore, artistic 
taste, imagination, natural talent. Certain moral and aesthetic qualities of the child. The main components of 
the educational potential of гkrainian music. 

Key words: folk music, moral and aesthetic education, students, mental activity, aesthetic sensitivity. 
 
ДОВГА ТЕТЯНА. УМІННЯ ВЧИТИСЬ У СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

ОСОБИСТОСТІ:РЕТРОСПЕКТИВНЕ ОСМИСЛЕННЯ 
У статті представлено вміння вчитися як ціннісну орієнтацію особистості. Показано розвиток 

проблеми вміння вчитися в другій половині ХХ століття та його трансформацію в загальнонавчальні 
уміння і навички. 

Ключові слова: ціннісні орієнтації, цінності, діяльність, вміння вчитися, загальнонавчальні 
уміння і навички, особистість, молодший школяр. 

В статье представлено умение учиться как ценностная ориентация личности. Показано 
развитие проблемы умения учиться во второй половине ХХ столетия и его трансформация в 
общеучебные умения и навыки. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности, деятельность, умение учиться, 
общеучебные умения и навыки, личность, младший школьник. 

This article presents the ability to learn how to value orientation of the individual, shows his role in the 
formation and development of the individual pupils are given in terms of the outstanding teachers of the past 
to the problem of skills to learn. Particular attention is paid to the development problems of the ability to 
learn in the second half of the twentieth century. Disclosure of research known Soviet educators and 
psychologists in the 70's and 80 's of the last century. It was during this period occurred the most intensive 
study of the problem to learn skills that led to his transformation into general training skills. At the same time 
set up special training programs in which these skills are seen as a means and the result of education. 



Випуск 125  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 252 

Key words: value orientations, values, activities, ability to learn, general training skills, personality, the 
youngest pupils. 

 
DUBINKA MYKOLA. THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF THE CREATIVE 

PERSONALITY DURING THE UNIVERSITY STUDYING 
У статті розглядається проблема розвитку творчої особистості студента, вказується на 

особливостях формування творчості, зазначається на ряді якостей та властивостей, які сприяють 
розвитку творчості. 

Ключові слова: навчання, викладач, студент, розвиток, творчість, творча діяльність, творча 
особистість. 

В статье рассматривается проблема развития творческой личности студента, указывается на 
особенностях формирования творчества, отмечается на ряде качеств и свойств, которые 
содействуют развитию творчества. 

Ключевые слова: обучение, преподаватель, студент, развитие, творчество, творческая 
деятельность, творческая личность. 

This article deals with the problem of student’s artistic personality, substantiates the basic concepts such 
as «creativity», «creative activity», «creative personality»; focuses on some personality traits that contribute 
to the development of the creative personality of the student; highlights the characteristics of the process of 
the formation the activity of students and identifies psychological barriers which thwart progress of 
creativity; indicates that for the removal of these barriers it is necessary to follow certain guidelines of 
stimulating creative activity, points to a number of characteristics that define an element of creativity in 
business; notes a number of qualities and characteristics that contribute to the development of creative 
personality; outlines the conditions (factors) that affect the flow of creative activity; suggests a number of 
«commandments» creative personality, which is important for any person. 

Key words: studies, teacher, student’s, development, creativity, creative activity, creative personality. 
 
ЗАХАРОВА ОКСАНА. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’Я- І КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

КРАЄЗНАВЧОГО ТУРИЗМУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 
У статті розглядаються основні ідейні та педагогічні засади організаційно-педагогічної роботи 

з краєзнавчого туризму, створення умов для активної здоров’я- і культуротворчості молоді, 
проаналізовано сутність закономірностей, чинники, що безпосередньо впливають на формування 
ціннісних орієнтацій молоді. 

Ключові слова: педагогіка, виховання, краєзнавчий туризм, світогляд, цінності. 
В статье рассматриваются идейные и педагогические основы организационно-педагогической 

работы по краеведческому туризму, создание условий для активного здоровья- и культуротворчества 
молодежи, анализируется суть закономерностей, факторов, непосредственно влияющих на 
формирование ценностных ориентаций молодежи. 

Ключевые слова: педагогика, воспитание, краеведческий туризм, мировоззрение, ценности. 
This article reviews the main ideological and pedagogical principles of organizational and educational 

work of local lore tourism, creating conditions for active health and kulturotvorchosti of youth, and also 
analyzed the nature of laws, factors which directly influence the formation of value orientations of young 
people. 

Research and realization of innovative in its social and educational nature concept of local lore tourism 
will significantly better involve such factors as the subjectivity of the participants of the educational process 
in all its complexity, the contradictions of its development; nonlinearity and different orientation of the 
educational process, based on subject-subject interaction. 

The article reviews the principles, functions, content and form of local lore tourism activities. 
Key words: education, upbringing, local lore tourism, worldview, values. 
 
КРАВЦОВ ВІТАЛІЙ. МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ХАРКТЕРИСТИКА 

ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
У статті висвітлюються теоретичні засади формування методологічної культури майбутнього 

вчителя. Автор обґрунтовує власне розуміння сутності й змісту методологічної культури як 
важливої професійної характеристики майбутнього педагога. Методологічна культура 
розглядається як характеристика професійного світогляду майбутнього вчителя. 

Ключові слова: методологічна культура, методологія, культура, акмеологія, професіоналізм. 
В статье освещаются теоретические основы формирования методологической культуры 

будущего учителя. Автор обосновывает собственное понимание сущности и содержания 
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методологической культуры как важной профессиональной характеристики будущего педагога. 
Методологическая культура рассматривается как характеристика профессионального 
мировоззрения будущего учителя. 

Ключевые слова: методологическая культура, методология, культура, акмеология, 
профессионализм. 

The article highlights the theoretical basis of methodological culture of future teachers. The author 
grounds his own understanding of the content and methodology of culture as an important professional 
characteristic of future teachers. The methodological culture of a teacher is defined as a holistic, multilevel 
and multicomponent formation in the structure of personality that contains knowledge of teaching 
methodology, possession of methods and techniques (methodology) of scientific knowledge, mental activity 
using methodological reflection, developed skills of critical analysis of pedagogical reality, the system of 
external pedagogical and human values which determine professional consciousness, philosophy of 
educational activity and determined by the properties of an integrated personality. Methodological culture is 
seen as a characteristic of the professional outlook of future teachers. 

Keywords: methodological culture, methodology, culture, akmeology, professionalism, professional 
outlook. 

 
КРАВЦОВА ТЕТЯНА. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ У 

ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ СТЕНЛІ ХОЛЛА 
У статті розглядаються питання, пов’язані зі становленням педології, внеском у розвиток 

педології як науки про вивчення дитини С.Холла. Особливу увагу авторка приділяє визначенню 
концептуальних ідей на які опирається педологічна концепція С.Холла. 

Ключові слова: педологія, підлітковий вік, дитина, розвиток, соціальні інстинкти. 
В статье рассматриваются вопросы, связанные со становлением педологии, вкладом в развитие 

педологи, как науки об изучении ребенка С. Холл. Особое внимание автор уделяет определению 
концептуальных идей на которые опирается педологическая концепция С. Холла. 

Ключевые слова: педология, подростковый возраст, ребенок, развитие, социальные инстинкты. 
The paper addresses issues associated with the development of pedology, pedology contribution to the 

study of science as a child S.Holla. Particular attention is paid author of the definition of conceptual ideas 
which resists pedological concept S.Holla. S.Holl yzuchaly rebёnka First of Total, As tselostnoe 
byosotsyalnoe creatures in an integrated ynstrumentaryya Using DIFFERENT sciences, with aim of obtaining 
naybolee polnыh and raznoobraznыh of data at pre study. S.Holl yspolzoval byohenetycheskyy law for 
эvolyutsyonno – Biology obъyasnenyya processes Formation and Development in rebёnka tesnoy 
vzaymosvyazy with cultural -historical development of mankind. Ymi áûë Done Large contribution to the 
development detskoy game theory, concept samorazvytyya rebёnka , concept Up Social ynstynktov " 
yspolzovalos Significant Quantity Virtually pedagogical methods research. 

Key words: pedology, adolescence, child development, social instincts. 
 
КРИШТАЛЬ АЛІНА. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

У статті з’ясовано та охарактеризовано педагогічні умови застосування технології проектного 
навчання у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки. 

Ключові слова: технологія проектного навчання, педагогічні умови, підготовка майбутніх 
фахівців з пожежної безпеки. 

В статье выяснены и охарактеризованы педагогические условия внедрения технологии 
проектного обучения в подготовке будущих специалистов пожарной безопасности. 

Ключевые слова: технология проектного обучения, педагогические условия, подготовка будущих 
специалистов пожарной безопасности. 

The essence of the notion ‘pedagogical conditions’ is specified and the interpretation of the concept 
‘pedagogical conditions of technology of project education introduction in future specialists of fire safety 
professional education’ is formulated in the article. The pedagogical conditions of technology of project 
education introduction in future specialists of fire safety professional education are found out and 
characterized. These conditions are: future specialists of fire safety awareness of the need to perform 
educational projects, professors training of technology of project education introduction and special 
organization of future specialists of fire safety professional educational and cognitive activity. 

Key words: technology of project education, pedagogical conditions, future specialists of fire safety 
professional education. 
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КУЛІШ СЕРГІЙ. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ В ХАРКІВСЬКОМУ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (ХІХ – ПОЧАТКУ 
ХХ СТ.) 

В статті з історико-педагогічної точки зору аналізується діяльність професорсько-
викладацького корпусу та адміністрації Харківського університету в пошуках оптимальної моделі 
форм контролю рівня засвоєння студентами лекційних та практичних занять в ХІХ – початку ХХ 
століття. 

Ключові слова: Харківський університет, професорсько-викладацький корпус, глобалізація, 
Міністерство народної освіти, курсові іспити, контроль знань. 

В статье с историко-педагогической точки зрения анализируется деятельность профессорско-
преподавательского корпуса и администрации Харьковского университета по поводу поиска 
оптимальной модели форм контролирования степени усвоения студентами лекционных и 
практических знаний в ХIХ – начала ХХ столетия. 

Ключевые слова: Харьковский университет, профессорско-преподавательский корпус, 
глобализация, Министерство народного образования, курсовые экзамены, контроль знаний. 

The article presents an attempt to analyze historically and pedagogically the activity of Kharkiv 
University’s faculty and administration in search of an optimum pattern of forms for monitoring the level of 
the students’ acquisition of lectures and practical classes in the XIX – early XX century. 

Key words: Kharkiv University, faculty, globalization, the Ministry of People’s Education, term tests, 
knowledge monitoring  

 
КУРКІНА СНІЖАНА. ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 
В статті подано обґрунтування ефективності виховання ціннісного ставлення учнів старших 

класів до музичного мистецтва на уроках художньої культури. Окрім цього наведено зміст 
розробленої педагогічної технології виховання ціннісного ставлення до творів музичного мистецтва. 

Ключові слова: музичне мистецтво, художня культура, художньо-естетичне виховання, 
аксіологія, цінності, ціннісні орієнтації, ціннісні відносини, гуманітаризація. 

В статье обосновывается эффективность воспитания ценностного отношения учеников 
старших классов к музыкальному искусству на уроках художественной культуры. Кроме этого 
автор приводит содержание разработанной педагогической технологии воспитания ценностного 
отношения к произведениям музыкального искусства. 

Ключевые слова: музыкальное искусство, художественная культура, художественно – 
эстетическое воспитание, аксиология, ценности, ценностные ориентации, ценностные отношения, 
гуманитаризация. 

The article presents the grounds of effectiveness of up-bringing the value attitude to the art of music at 
the lessons of Art and Culture among the pupils of senior classes at school. Moreover it presents the content 
of elaboration of pedagogical technology of up-bringing the value attitude to the works of art of music. It 
includes four stages: at the first stage pupils’ experience is widen in the sphere of art of music, the second 
stage aims to motivate senior pupils to be creatively active, at the third stage the pupils’ skills are developed 
to estimate musical works consciously and independently, and the last fourth stage has to form value position 
of the person towards the art of music. 

It is proved that this technology of developing the value attitude to the works of art of music has to be 
implemented as a complete process, which covers all the different forms of studying process of senior pupils. 

Key words: art of music, art and culture, art and aesthetic education, axiology, values, 
 
КУЧАЙ ТЕТЯНА. ПІДТРИМАННЯ СТІЙКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В ЯПОНІЇ У 

МИНУЛОМУ ТА В НАШ ЧАС 
У статті розглядається погляди різних вчених щодо підтримання стійкої соціальної 

стабільності в Японії у минулому та в наш час. Японія пройшла свій власний шлях від індустріального 
до інформаційного суспільства, який поєднав функціональну раціональність із традиціями, 
національними духовними цінностями, що придає стійкість японському суспільству, створює 
стабільний соціальний клімат. 

Ключові слова: Японія, стійкий розвиток, суспільство, стабільність. 
В статье рассматривается взгляды различных ученых по поддержанию устойчивой социальной 

стабильности в Японии в прошлом и в наше время. Япония прошла свой собственный путь от 
индустриального к информационному обществу, который соединил функциональную рациональность 
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с традициями, национальными духовными ценностями, что придает устойчивость японскому 
обществу, создает стабильный социальный климат. 

Ключевые слова: Япония, устойчивое развитие, общество, стабильность. 
The article examines the views of various scholars to maintain sustainable social stability in Japan in the 

past and nowadays. Japan took its own path from an industrial to an information society that combines the 
functional rationality of traditions, spiritual values that give stability Japanese society forms a stable social 
climate. 

It is shown that the new conditions of reproduction of labor resources identified spiritual and moral 
changes in society that led to the restructuring of consciousness. The overall increase and equalization of 
educational level brings cultural interests of different groups. Spiritual interests become available wide 
sloyam people that also shows a significant increase in quality of life. Thus, Japan has gone its own way from 
an industrial to an information society , uniting functional rationality of traditions, spiritual values that give 
stability of Japanese society , creating a stable social climate in which each group finds their niche. 

Keywords: Japan, sustainability, community, sustainability. 
 
ЛОКАРЄВА ЮЛІЯ. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 
МИСТЕЦТВА 

У статті розглядаються особливості професійного становлення майбутніх учителів музичного 
мистецтва, обґрунтовуються педагогічні умови даного процесу, доведено ефективність 
використання мультимедійних технологій у процесі музично-теоретичної підготовки. 

Ключові слова: професійне становлення, майбутній вчитель музичного мистецтва, музично-
теоретична підготовка, мультимедійні технології. 

В статье рассматриваются особенности профессионального становления будущих учителей 
музыкального искусства, обосновываются педагогические условия данного процесса, научно 
подтверждается эффективность использования мультимедийных технологий в процессе 
музыкально-теоретической подготовки. 

Ключевые слова: профессиональное становление, будущий учитель музыкального искусства, 
музыкально-теоретическая подготовка, мультимедийные технологии. 

The article covers the problem of professional formation of future teachers of music art in the study of 
musical-theoretical disciplines. The article discusses the features of the professional development of future 
music teachers, based pedagogical conditions of the process, we have proved the effectiveness of the use of 
multimedia technology in the music – theoretical training. Analysis of scientific-methodical literature allows 
to conclude that the use of multimedia technologies in the process of musical-theoretical training is the 
leading pedagogical condition of professional formation of future teachers of musical art. 

Key words: professional development, future teachers of musical art, musically-theoretical preparation, 
multimedia technology. 

 
МАТВІЄНКО ЮРІЙ. СИСТЕМА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК 

СЕРЕДОВИЩЕ ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 
В статті розкривається сутність системи студентського самоврядування як виховного 

середовища та її характеристики для виховання соціально активної особистості майбутнього 
вчителя. Наведена розроблена система, результативність та ефективність якої практично 
доведена. 

Ключові слова: виховання, соціальна активність, студентське самоврядування. 
В статье раскрывается сущность системы студенческого самоуправления как воспитательной 

среды и ее характеристики для воспитания социально активной личности будущего учителя. 
Приведена разработанная система, результативность и эффективность которой практически 
доказана. 

Ключевые слова: воспитание, социальная активность, студенческое самоуправление. 
The article talks about essence of the student’s government system as the educational environment and 

it’s characteristics for the education of socially active person of the future teacher. Shows the developed 
system, the effectiveness and the efficiency of which almost proved. The article provides scientific basis for the 
practical aspects of socially active education of future teachers in the system of student’s government. 
Analysis and synthesis of research allowed to identify the following main tasks of the student’s government. 
Describing the system of student’s government specified conditions that contribute to the education of socially 
active person in the developed system. Highlight the principles of student’s government, which should be used 
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in a pedagogical institution. We describe the stages of education of socially active personality future teachers 
in the developed system. 

Key words: education, social activities, student’s government. 
 
МЕДВЕДЄВА НАТАЛІЯ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОБОТИ 

АМАТОРСЬКОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ 
У статті обґрунтовано організаційно-педагогічні умови роботи аматорського хорового 

колективу, з’ясовано їхній вплив на кінцевий результат роботи керівника. Визначено роль диригента у 
створенні та організації хорового колективу, обґрунтовано мету прослуховування, значення 
репетиційного процесу, психологічної атмосфери в хорі, формування вокально-хорових навичок, з-
поміж яких: співацьке дихання, дикція, стрій, ансамбль, темп, динаміка. Крім того, значне місце 
відведено роботі над репертуаром, концертно-виконавській діяльності, інтерпретації інтонаційно-
образного змісту обробок українських народних пісень. 

Ключові слова: аматорський хоровий колектив, хормейстер, вокально-хорова робота, ансамбль, 
розспівування, репертуар хорового колективу, концертно-виконавська діяльність.  

В статье обоснованы организационно-педагогические условия работы самодеятельного хорового 
коллектива, определено их влияние на конечный результат работы руководителя. Согласовано роль 
дирижера в создании и организации хорового коллектива, обосновано цель прослушивания, значение 
репетиционного процесса, психологической атмосферы в хоре, формирование вокально-хоровых 
навыков, среди которых: певческое дыхание, дикция, строй, ансамбль, темп, динамика. Кроме того, 
определенное место отведено работе над репертуаром, концертно-исполнительской деятельности, 
интерпретации интонационно-образного содержания обработок украинских народных песен. 

Ключевые слова: самодеятельный хоровой коллектив, хормейстер, вокально-хоровая работа, 
ансамбль, распевание, репертуар хорового коллектива, концертно-исполнительская деятельность. 

The article shows the organizational and pedagogical conditions of the amateur choir and its influence 
on the final result of the principle’s work. It is obvious the role of the conductor in the formation and 
organization amateur choir you can see the listening theme, the importance of the process of rehearse, the 
formation vocal and choral skills among which are: sining breathing, pronounciation, intonation, 
development of volume, temp and band descant. Besides a special place is given to the concert and 
performing activities, repertoire, interpretation intonation and imaginative contents and correcting Ukrainian 
folk songs. 

Keywords: amateur choir, chorus, vocal and choral work, band, descant, repertoire choir, concert and 
performing activities. 

 
МОСКАЛЕНКО ОЛЕНА. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ 

ФАХІВЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 
У статті проаналізовано зарубіжний досвід професійної підготовки авіаційних фахівців у 

Російській Федерації. Окреслено вимоги до професійної підготовки авіаційних фахівців. Виокремлено 
пріоритетні напрями сучасних систем підготовки майбутніх пілотів та диспетчерів у авіаційних 
навчальних закладах Росії, розкрито особливості педагогічного процесу в рамках міжнародних 
стандартів. Сформульовано рекомендації щодо запозичення зарубіжного досвіду Росії для 
оптимізації професійної підготовки авіаційних фахівців в Україні. 

Ключові слова: професійна підготовка, авіаційні фахівці, міжнародні стандарти, зарубіжний 
досвід. 

В статье проанализирован зарубежный опыт профессиональной подготовки авиационных 
специалистов в Российской Федерации. Очерчены требования к профессиональной подготовке 
авиационных специалистов. Выделены приоритетные направления современных систем подготовки 
будущих пилотов и диспетчеров в авиационных учебных заведениях России, раскрыты особенности 
педагогического процесса в рамках международных стандартов. Сформулированы рекомендации 
относительно заимствования зарубежного опыта России для оптимизации профессиональной 
подготовки авиационных специалистов в Украине. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, авиационный специалист, педагогический 
процесс, международные стандарты, зарубежный опыт. 

 

The article covers the problems of experience of professional preparation of aviation specialists in 
Russian Federation. The requirements to professional preparation of aviation specialists have been outlined; 
the features of pedagogical process in accordance with international standards have been described. The 
author defines priority directions of the modern systems of preparation of future pilots and controllers, which 
have been selected as the basis at Flight educational establishments of Russia. The specifics and content of 
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studying conditions have been analyzed in the article; the factors, which influence on professional activity of 
aviation specialists have been determined; dominant tendencies in the preparation and retraining of the pilot-
controller staff have been outlined; the analysis of the professional activity of the pilot-controller staff as an 
important factor of safety of flights has been conducted. The recommendations of borrowing of Russian 
experience for optimization of professional preparation of aviation specialists in Ukraine have been 
formulated.  

Keywords: professional preparation, aviation specialist, pedagogical process, international standards, 
foreign experience. 

 
 
МИХАЙЛОВА НАТАЛЬЯ, МЕЩЕРЯКОВА ИРИНА. ВОЗМОЖНОСТИ ГУМАНИТАРНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У статті розглядаються актуальні проблеми формування гуманітарної інформаційно-
освітнього середовища освітньої установи, реалізації її можливостей і функцій в рамках модернізації 
сучасної освіти. Приділяється особлива увага мережевих сервісів як інструментам в організації 
мережевої взаємодії суб'єктів освітньої діяльності 

Ключові слова: середовище, інформаційне середовище, гуманітарне інформаційне-освітнє 
середовище, мережева взаємодія 

В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования гуманитарной 
информационно-образовательной среды образовательного учреждения, реализации ее возможностей 
и функций в рамках модернизации современного образования. Уделяется особое внимание сетевым 
сервисам как инструментам в организации сетевого взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности 

Ключевые слова: среда, информационная среда, гуманитарная информационно-образовательная 
среда, сетевое взаимодействие 

This article discusses the current problems of the formation of humanitarian educational environment of 
the educational institutions, the implementation of its features and functions within the modernization of 
modern education. Pays special attention to network services as tools in the organization of networking 
subjects of educational activities 

Key words: environment, informative environment, humanitarian informatively-educational 
environment, network co-operation. 

 
 
МОСКВИНА АЛЬФИЯ, ЗАБОЛОТНАЯ ЕЛЕНА. ТВОРЧЕСКАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

У статті показано можливості розвитку наочно-образного мислення молодших школярів з 
розумовою відсталістю засобами образотворчої діяльності. Дається огляд результатів дослідження 
з проблеми, аналізуються методи і прийоми включення особливих дітей у творчу образотворчу 
діяльність. 

Ключові слова: наочно-образне мислення, молодший школяр з розумовою відсталістю, творча 
образотворча діяльність. 

В статье показаны возможности развития наглядно-образного мышления младших школьников 
с умственной отсталостью средствами изобразительной деятельности. Даётся обзор результатов 
исследования по проблеме, анализируются методы и приемы включения особых детей в творческую 
изобразительную деятельность. 

Ключевые слова: наглядно-образное мышление, младший школьник с умственной отсталостью, 
творческая изобразительная деятельность. 

This article shows the possibility of the development of visual-figurative thinking of primary school 
children with mental retardation means of graphic activity, provides an overview of research on the problem, 
analyzes the methods and techniques to include special children in creative fine arts activities. 

Key words: visual and creative thinking, a primary school student with mental retardation, creative 
representational activities. 
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МИХАЙЛІЧЕНКО ІГОР. ПРОФЕСІЙНА САМООСВІТА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

У статті робиться спроба визначити основні дефініції поняття «професійна самоосвіта 
працівників органів внутрішніх справ», розкрити сутність, основні характеристики і функції даного 
особистісного утворення. 

Ключові слова: професійна культура, професійна діяльність, професійна самоосвіта, працівники 
органів внутрішніх справ. 

В статье делается попытка определить основные дефиниции понятия «профессиональное 
самообразование работников органов внутренних дел», раскрыть суть понятия, основные 
характеристики данного личностного образования. 

Ключевые слова: профессиональная культура, профессиональная деятельность, 
профессиональное самообразование, работники органов внутренних дел. 

In this article is given a definition of concept the «professional self education of workers of organs of 
internal affairs exposed the essence basic descriptions and function of this personality education. 

Analysis of self-education praxis and scientific-pedagogical researches for the formation of professional 
culture of workers of the agency of internal affairs, allows to determine the professional self-education of the 
officer of Internal Affairs Agencies, as a purposeful and systematic independent activities of law enforcement 
officers, associated with an increase of his cultural, educational, professional and scientific levels, and 
designed his needs satisfaction in socialization and self-fulfillment in the profession field, improving 
professional knowledge and skills in professional preparation . 

Keywords: professional culture, professional preparation, professional self education, workers of the 
agency of internal affairs. 

 
НІМИЧ ГАННА. ДО ПРОБЛЕМИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ ШКІЛ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 50-х рр. ХХ ст. 
У статті висвітлено основні напрями роботи позашкільних навчальних закладів спортивного 

профілю на прикладі юнацьких спортивних шкіл. Автори аналізують діяльність таких закладів на 
основі звітних архівних документів за період 1950-1955 рр. ХХ ст. Показано основні завдання роботи 
юнацьких спортивних шкіл, їх навчально-тренувальна та політико-виховна діяльність, проблеми 
матеріально-технічної бази, медичний контроль за спортсменам та визначено основні недоліки в 
роботі цих шкіл.  

Ключові слова: спорт, система освіти, юнацька спортивна школа, тренерсько-викладацький 
склад, спортивна база. 

В статье отражены основные направления работы внешкольных учебных заведений 
спортивного профиля на примере юношеских спортивных школ. Авторы анализируют деятельность 
таких заведений на основе отчетных архивных документов за период 1950-1955 гг. ХХ столетия. 
Показаны основные задачи работы юношеских спортивных школ, их учебно-тренировочная и 
политико-воспитательная деятельность, проблемы материально-технической базы, медицинский 
контроль спортсменам и определены основные недостатки в работе этих школ. 

Ключевые слова: спорт, система образования, юношеская спортивная школа, тренерско-
преподавательский состав, спортивная база. 

The article highlights the main areas of extracurricular education sports profile for example sports 
schools. By analyzing the activities of such institutions on the basis of accounting archival records for the 
period 1950-1955 of the twentieth century. The basic objectives of the sports schools, their teaching and 
training, political and educational activities, problems of logistics, medical monitoring of athletes and 
identified major shortcomings in the schools. Special attention was paid to the learning of the aspects of the 
education and their creative adaptation to the educational and social conditions of the contemporaneity. The 
analysis of the documentation on the activities of educational institutions in the 50-ies of XX century. 

Keywords: sports, education system, youth sports school, coaching faculty, sports facilities. 
 

OKOLNYCHA TETYANA ORMATION OF THE INSTITUTE OF GUARDIANSHIP AND 
UPBRINGING ORPHANS IN UKRAINE FROM ANCIENT TIMES TO THE XIII CENTURY 

У статті висвітлено особливості виховання та опіки дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування в Україні від найдавніших часів до ХІІІ ст. 

Ключові слова: діти-сироти, діти позбавленні батьківського піклування, опіка, виховання. 
В статье автором проанализировано особенности воспитания та опеки детей-сирот и детей 

без родительской заботы в Украине сдревних времен до ХІІІ в. 
Ключевые слова: дети-сироты, дети без родительской заботы, опека, виспитание. 
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The article covers the particular features of upbringing and guardianship of orphans and children who 
have lost parents' concern in Ukraine from ancient times till the 18th century... The author singles out 
prechristian and Christian forms of social help to orphans and children who have lost parents' guardianship. 
The author pays attention to such forms of social help as adoption, nursing, old men institute, adopted child 
institute, help to an orphan, social help to orphans from the Church. The article demonstrates that among the 
traditions and forms of the help an important place is drawn to the care about orphans who are brought up as 
well as other children in the spirit of mutual help, hospitality and respect to old people. 

The key-words are orphans, children who have lost parents' concern, guardianship, upbringing. 
 
ОНІПКО ВАЛЕНТИНА. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА 
ХІМІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 

У статті розглядаються наукові основи процесу підготовки майбутнього вчителя, теоретично 
обґрунтовується використання сучасної організаційно-функціональної системи у вищій педагогічній 
освіті, визначається специфіка побудови і реалізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній середній школі. 

Ключові слова: вища педагогічна освіта, майбутній учитель природничих дисциплін, 
організаційно-функціональна система, професійно-педагогічна підготовка, профільна середня школа. 

В статье рассматриваются научные основы процесса подготовки будущего учителя, 
теоретически обосновывается использование современной организационно-функциональной системы 
в высшем педагогическом образовании, определяется специфика построения и реализации 
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей естественных дисциплин к 
профессиональной деятельности в профильной средней школе. 

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, будущий учитель естественных 
дисциплин, моделирование процесса подготовки, сэндвич-модель, профильная средняя школа. 

The article reviews the scientific basis of the process of preparing future teachers, theoretically justified 
the use of modern organizational and functional system of higher pedagogical education is determined by the 
specifics of construction and implementation of vocational and educational training of teachers of natural 
sciences to the profession in specialized high school. 

Taking into account that the future teacher of natural sciences specialized schools is characterized 
chelovekovedcheskih competence, based on a set of values, expertise and experience profile of educational 
activities aimed at overall personality development of the socio- pedagogical environment for a long period of 
life, a special type of modeling skills and organization of educational environment profile school , socio -
economic and socio-cultural features of the specific region , the social order , the requirements for teacher 
specialized schools , variation, differentiated nature of the profile in the school. As the most common 
component of an integrated training system considering its compliance with the ECTS requirements and 
control objective pedagogical knowledge; zatrebuvannya Ukrainian educational qualifications to the 
European market of educational services , approval generally applicable and comparable system of 
educational qualification levels , improving the objective assessment of the quality of knowledge , ensuring 
transparency higher education and academic and professional recognition of qualifications, vocational 
qualifications and readiness of teachers to the introduction of profile education in secondary schools of 
different types, which is a guarantee of successful socialization and the basis of socio-economic development 
of society. 

Keywords : higher pedagogical education, future teachers of natural sciences , organizational and 
functional system of vocational and educational training, high school profile.  

 
ПОЗНЯК ТЕТЯНА. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ 
У статті розглядається проблема розвитку творчих здібностей дітей. Особлива увага 

звертається на чинники зовнішнього середовища, перш за все сім’ю та школу, що можуть чинити як 
позитивний, так і негативний вплив на розвиток креативності. Аналізуються нові підходи до 
активізації й розвитку творчого потенціалу дітей. 

Ключові слова: обдарованість, творчі здібності, детермінанти творчості, розвиток 
креативності, поради батькам, креативний вчитель. 

В статье рассматривается проблема развития творческих способностей детей. Особенное 
внимание обращается на факторы внешней среды, прежде всего семью и школу, что могут 
оказывать как позитивное, так и негативное влияние на развитие креативности. Анализируются 
новые подходы к активизации и развитию творческого потенциала детей. 
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Ключевые слова: одаренность, творческие способности, детерминанты творчества, развитие 
креативности, советы родителям, учитель креатора. 

Article discusses the problem of children’s creative abilities development. Particular attention is fokused 
on the faktors of environmtnt, and in partikular on family and schol, which can create both positive and 
negative impact on the development of creativity. The new approaches to activate and develop children’s 
creative potential are analyzed in the article. 

Key words: talent, creative abilities, determinants of creativity, development of creativity, parental 
advice, creative teacher. 

 
ПРИМАКОВ ВІТАЛІЙ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Стаття присвячена розгляду перспектив розвитку освітньої галузі в Україні ХХІ століття, 

зокрема післядипломної складової неперервної педагогічної освіти; в ній проаналізовано сучасний 
стан, основні проблеми та напрями професійного розвитку вчителів початкових класів у сучасному 
вітчизняному освітньому просторі; визначено основні тенденції та орієнтири подальшого розвитку 
післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізації, світових глобалізаційних перетворень. 

Ключові слова: післядипломна освіта, професійний розвиток, вчителі початкових класів, 
гуманізація і демократизація, перспективи розвитку; підвищення кваліфікації; компетентнісний 
підхід. 

Статья посвящена рассмотрению перспектив развития образовательной отрасли в Украине XXI 
века, в частности последипломной составляющей непрерывного образования педагогических кадров; в 
ней проанализированы современное состояние, основные проблемы и направления профессионального 
развития учителей начальных классов в современном отечественном образовательном 
пространстве, определены основные тенденции и ориентиры дальнейшего развития последипломного 
педагогического образования в условиях модернизации, мировых глобализационных преобразований. 

Ключевые слова: последипломное образование, профессиональное развитие, учителя начальных 
классов, гуманизация и демократизация, перспективы развития, повышение квалификации; 
компетентностный подход. 

The article is devoted to the examination of perspectives of development of educational branch in 
Ukraine in the XXI-st century, particularly – postgraduate component of continuing pedagogical education; it 
is analysed contemporary state, the main problems and directions of professional development of teachers of 
primary forms in contemporary educational spaciousness; it is determined the main tendencies and 
orientations of further development of postgraduate pedagogical education in the conditions of 
modernization, world global changes. In this research it is analysed the stage of influence of historical and 
pedagogical experience of development of system of improvement of qualification of pedagogical personnel in 
Ukraine from the second half of the XX-th century till nowadays for outlining of orientations and renovation 
of content of postgraduate education of teachers of primary forms in contemporary world. 

Keywords: postgraduate education, professional development, teachers of primary forms, humane and 
democratic character, perspectives of development, improvement of qualification, competence’s approach. 

 
ПОЛІЩУК РОМАН. РЕЦЕПЦІЯ ПРОБЛЕМИ «ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО 

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ» У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ОСТАННІХ 
ДЕСЯТИЛІТЬ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

У статті проводиться аналіз новітніх публікацій, у яких сучасні педагоги аналізують та 
інтерпретують спадщину В.О.Сухомлинського в тій її частині, яка стосується проблем збереження 
здоров’я дітей. Визначаються основні тенденції тих сучасних студій, проводиться висновок про те, 
що відповідні ідеї видатного педагога в сучасному педагогічному дискурсі набувають особливо 
важливого значення, здобуваються на поглиблення і розширення. 

Ключові слова: Василь Сухомлинський, педагогіка, фізичне здоров’я, психічне здоров’я, духовне 
здоров’я, гармонійний розвиток, особистість, творчий підхід 

В статье анализируются публикации, в которых современные педагоги осмысливают и 
интерпретируют наследие В.А.Сухомлинского в той его части, которая относится к проблемам 
сохранения здоровья детей. Определяются основные тенденции тех современных студий, делается 
вывод о том, что соответствующие идеи выдающегося педагога в современном педагогическом 
дискурсе приобретают особо важное значение, получают углубление и расширение. 

Ключевые слова: Василий Сухомлинский, педагогика, физическое здоровье, психическое здоровье, 
духовное здоровье, гармоническое развитие, личность, творческий подход. 
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The publications in which modern teachers comprehended and interpreted works of V.O. Sukhomlynsky 
about the problems preservation children’s health are analysed in the article. The main tendencies of the 
modern works are determined. The conclusion is made the some ideas of the famous teacher in the modern 
pedagogic discourse had important meaning. The main accent is made on the humane potential of the 
pedagogic works by V. Sukhomlynsky. The large opportunity in the every new stage of the social development 
in V. Sukhomlynsky’s interpretation, the diversity and the construction of the educationally educate system by 
teacher are found in the article. It is observed modern scientists and practice teachers evaluate 
V. Sukhomlynsky’s views of the analysed question. They turn theirs attentions to the meaning of the pupils’ 
age’s peculiarities by him, to the different possibilities of the village and town schools. Such new notions as 
the “ecology of childhood”, “valeology”, “spiritual health”, “culture’s of health”, “medical pedagogics” 
etc. are evaluated as a development of the famous teacher’s ideas. The new modern technologies are analysed 
in the article. The new technologies are directed for the consolidation and preservation of the physical and 
spiritual health of the pupils.  

Keywords: Vasyl Sukhomlynsky, pedagogics, physical health, mental health, spiritual health, harmonic 
development, personality, creative approach, ecology of childhood, valeology, culture’s of health, medical 
pedagogics. 

 
РАДУЛ ОЛЬГА. ОБЕРІГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН (VІ–ХІІІ ст.) 
Народна педагогіка східних слов’ян VІ–ХІІІ ст. мала оберігальну спрямованість, що 

зумовлювалося язичницькими віруваннями у добрі і злі сили. У статті, на підставі археологічних, 
етнографічних джерел, історичних досліджень, пам’яток фольклору розглянуто різноманітні засоби 
оберігальної педагогіки: особисті апотропеї; дитячі речі, оздоблені охоронною символікою; обрядові 
й необрядові дії; імітації та ритуали; шляхи боротьби з дитячими хворобами; обереги-слова. 

Ключові слова: народна педагогіка, східні слов’яни VІ–ХІІІ ст., обереги-дії, обереги-слова, 
апотропеї. 

Народная педагогика восточных славян VI–ХIII вв. имела оберегательную направленность, 
обусловленную языческими верованиями в добрые и злые силы. В статье, на основе археологических, 
этнографических источников, исторических исследований, фольклора, рассмотрено разнообразные 
способы оберегательной педагогики: личные апотропеи; детские вещи с охранной символикой; 
обрядовые и необрядовые действия; имитации и ритуалы; пути борьбы с детскими болезнями; 
обереги-слова. 

Ключевые слова: народная педагогика, восточные славяне VI–ХIII вв., обереги-действия, обереги-
слова, апотропеи. 

Folk pedagogy of the Eastern Slavs of VI–XIII century had a direction of using talismans, which was 
caused by pagan beliefs in forces of good and evil. Different means of talisman pedagogy, such as personal 
apotropies, ornamentation of children's toys with protective symbols, ritual and non-ritual actions, imitations 
and rites, ways of curing  children's diseases and words-talismans are viewed in this article on the basis of 
archaeological and ethnographic sources, historic research and folklore monuments. 

Key words: folk pedagogy of the Eastern Slavs of VI–XIII c., action-talisman, word-talisman, 
apotropies.  

 
RATSUOL ANATOLIY, RATSUOL ANGELA. THE ESSENCE OF CORRECTIONAL 

PEDAGOGYAS A SCIENCE: FORMATION AND DEVELOPMENT 
У статті подається єдність корекційної педагогіки як науки про психофізіологічні 

закономірності дітей із порушеннями розвитку їх навчання і виховання, особливості освіти дітей зі 
спеціальними потребами та особливостями їх розвитку, шляхи соціальної адаптації та реабілітації, 
широко розглядається становлення та розвиток корекційної педагогіки. 

Ключові слова: корекційна педагогіка, становлення, розвиток, діти зі спеціальними потребами, 
соціальна адаптація, реабілітація. 

В статье представлено единство коррекционной педагогики как науки о психофизиологических 
закономерностях детей с нарушениями развития их обучения и воспитания, особенности 
образования детей с особыми потребностями и особенностями их развития, пути социальной 
адаптации и реабилитации, широко рассматривается становление и развитие коррекционной 
педагогики. 

Ключевые слова: коррекционная педагогика, становление, развитие, дети с особыми 
потребностями, социальная адаптация, реабилитация. 

The article deals with the unity of correction pedagogics as a science of physiological patterns of 
children with developmental problems of learning and education, especially the education of children with 
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special needs and peculiarities of their development ways of social adaptation and rehabilitation, is widely 
considered becoming and development of correction pedagogic. 

Keywords: correction pedagogics, becoming, development, children with special needs, social 
adaptation and rehabilitation. 

 
СМИРНОВА ІРИНА. ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ 

РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
У статті детально описане використання ІТ – технологій на уроках, які необхідні для успішного 

навчання учнів, учнів початкових класів тощо. Розкриті можливості інформаційних технологій, які 
допомагають підвищенню якості знань. 

Ключові слова: інформація, ІТ-технології, комп'ютер, інформаційні технології, інформатичний 
світ, інноваційний підхід. 

В статье детально описано использование ИТ-технологий на уроках, которые необходимы для 
успешного обучения учеников начальных классов. Раскрыты возможности информационных 
технологий, которые помогают повышению качества знаний. 

Ключовые слова: информация, ИТ-технологии, компьютер, информационные технології, 
информационный мир, инновационный подход. 

The article describes the use of information technologies on the classes in details, which are necessary 
for the successful studying of students. There was discovered the capabilities of information technologies that 
help to improve the quality of knowledge and described the benefits of using ICT in primary school. 
Information and communication technologies are promising for the development of communication skills of 
younger students in interaction with  speedy progressing teachingand traditional forms and methods of work , 
allowing to make the learning process creative, interesting and more effective  in elementary school. 

Keywords: information, IT – technologies, computer, information technologies, informative world, 
innovative approach. 

 
СТРАТАН-АРТИШКОВА ТЕТЯНА. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КОМПОЗИТОРСЬКО-

ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ 
У статті розкриваються історичні витоки розвитку музичної освіти, музично-теоретичної 

думки, різновидів музично-виконавської творчості епохи давніх цивілізацій – епохи Cередньовіччя як 
основи подальшого розвитку музичної освіти на наступних історичних етапах; акцентується увага 
на значенні різновидів музичної творчості в духовному розвитку особистості. 

Ключові слова: композиторсько-виконавська діяльність, музична освіта, музично-теоретична 
думка, педагог-музикант. 

В статье раскрываются исторические истоки развития музыкального образования, музыкально-
теоретической мысли, а также музыкально-исполнительского творчества эпохи давних 
цивилизаций – эпохи Средневековья как основы дальнейшего развития музыкального образования на 
следующих исторических этапах; акцентируется внимание на значении разных видов музыкального 
творчества в духовном развитии личности. 

Ключевые слова: композиторско-исполнительская деятельность, музыкальное образование, 
музыкально-теоретическая мысль, педагог-музыкант.  

The paper focuses on historical background of music education, music-theoretical thought, as well as 
music and performing arts of ancient civilizations era. The mentioned historic period of Middle Ages is 
viewed as the basis for further development of music education in other historical stages. The significance of 
music activity diversity for spiritual development of an individual is emphasized. 

The peculiarities of composing and performing activity, theoretical and aesthetic conception of 
outstanding philosophers of Ancient Greece, as well as reformist ideas of Middle Ages pedagogues and 
musicians, mainly, of Іoann de Murisa, S. Boethius, Guido 'Arezzo are considered. The author claims that 
musical works of the researched period contributed greatly to the further development of composition, and 
vocal-instrumental crafts in the system of music education. 

Keywords: composing and performing activity, music education, music-theoretical thought, educator 
and musician. 

 
СУХОВІРСЬКА ЛЮДМИЛА. РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті розглядаються основи ресурсного підходу в підготовці майбутніх вчителів фізики до 

інноваційної діяльності. Ресурсний підхід об’єднує вимоги до компетентності вчителя, а інноваційні 
педагогічні технології створюють умови якісної підготовки майбутнього фахівця.  



НАУКОВI ЗАПИСКИ             Серія: Педагогічні науки                      Випуск 125 
 

 

 263 

Ключові слова: ресурсний підхід, інноваційна діяльність, людські ресурси, інформаційні ресурси, 
освітній процес, компетентність. 

В статье рассматриваются основы ресурсного подхода в подготовке будущих учителей физики 
к инновационной деятельности. Ресурсный подход объединяет требования к компетентности 
учителя, а инновационные педагогические технологии создают условия качественной подготовки 
будущего специалиста. 

Ключевые слова: ресурсный подход, инновационная деятельность, человеческие ресурсы, 
информационные ресурсы, образовательный процесс, компетентность . 

In the article bases of resource approach are examined in preparation of future teachers of physics to 
innovative activity. The result of innovative pedagogical activity is creation new, that changes an usual look 
to the phenomena, reconstructs publicly-pedagogical relations. A teacher in the innovative pedagogical mode 
is a researcher of own personality and activity those, who he teaches and brings up. Modern pedagogical 
practice needs a teacher that by facilities of own personality resources, orients every student on all-round and 
harmonious development. A resource is determined as totality of objectively existent terms and facilities, 
necessary for realization potential possibilities of subject of pedagogical process. Resource approach 
coordinates the external and internal individualized resources of personality. Personality, consistently 
cognizing bases of professional educational disciplines, studies the resources and grows professionally. 
External resources provide, realization of valeological tasks of innovative studies, organization of 
professional preparation of future teachers of physics in comfort terms. Innovative pedagogical technologies 
and resource approach in preparation of future teachers of physics improve mastering of educational 
material, diminish time on the decision of standard tasks and help to find the upshots of non-standard. 
Resource approach assists the most effective use of human resources for the achievement of the put aim. 

Keywords: resource approach, innovative activity, human capitals, informative resources, educational 
process, competence. 

 
САПКУЛОВА ЕЛЕНА, МАТВИЕВСКАЯ ЕЛЕНА. ИДЕЯ «ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ ЗНАНИЙ» 

В.А. СУХОМЛИНСКОГО В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

У статті обґрунтовується концептуальний зв’язок ідеї В.О. Сухомлинського «олюднення знань», 
що є основою його дидактичної системи, і федеральних державних загальноосвітніх стандартів 
російської Федерації 

Ключові слова: гуманність, федеральні державні освітні стандарти, «олюднення знань» 
В статье обосновывается концептуальная связь идеи В.А. Сухомлинского «очеловечивания 

знаний», выступающей ядром его дидактической системы, и федеральных государственных 
общеобразовательных стандартов российской Федерации 

Ключевые слова: гуманность, федеральные государственные образовательные стандарты, 
«очеловечивание знаний» 

The article explains the conceptual link ideas V.A. Sukhomlinsky «humanizing knowledge» serving the 
nucleus of its didactic system of state and federal educational standards of the Russian Federation. 

Keywords: humanity, federal state educational standards, «humanizing knowledges». 
 
СКВОРЦОВА ВАСИЛИСА, БЕЛАЯ ГАЛИНА. ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 
У статті розглядаються гуманістичні позиції В.О. Сухомлинського, що є базовими в побудові 

системи патріотичного виховання і затребуваними сучасними соціо-освітніми реаліями. 
Ключові слова: В.О. Сухомлинський, педагогіка гуманізму, патріотичне виховання 
В статье рассматриваются гуманистические позиции В.А. Сухомлинского, являющиеся 

основополагающими в построении системы патриотического воспитания и востребованными 
современными социо-образовательными реалиями. 

Ключевые слова: В.А. Сухомлинский, педагогика гуманизма, патриотическое воспитание. 
The article describes the humanist positions by V.A. Sukhomlinskiy, which are the fundamental in the 

system construction of patriotic upbringing and actualized by modern social and educational realities. 
Key words: V.A. Sukhomlinskiy, humanistic pedagogics, patriotic upbringing. 
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СОКОЛОВА ЛЮДМИЛА. ИДЕИ ЦЕЛОСТНОЙ ШКОЛЫ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

У статті актуальність теоретичних поглядів і практичної діяльності В.О. Сухомлинського 
розглянута в контексті ідеї цілісної школи і глобальної моделі соціально-педагогічної діяльності 

Ключові слова: досвід школи В.О. Сухомлинського як цілісної школи; виклики новітніх досягнень 
природничонаукових дисциплін; імперативи «думати від людини», «повернення думки в сферу 
культури»; особа, що самореалізується 

В статье актуальность теоретических взглядов и практической деятельности 
В.А. Сухомлинского рассмотрена в контексте идеи целостной школы и глобальной модели социально-
педагогической деятельности. 

Ключевые слова: опыт школы В.А. Сухомлинского как целостной школы; вызовы новейших 
достижений естественнонаучных дисциплин; императивы «думать от человека», «возвращение 
мысли в сферу культуры»; самореализуемая личность. 

In the given article the relevance of theoretical views and practical work of V.A. Sykhomlinsky is 
regarded in the context of the idea of an integrated school and a global model of the socio-pedagogical 
activity. 

Key words: the experience of V.A. Sykhomlinsky’s school as an integrated school, challenges of the latest 
achievements of natural sciences, imperatives “think from a person”, “return of the thought in the sphere of 
culture”, self-realizing personality. 

 
ТКАЧЕНКО КАТЕРИНА. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ ЩОДО 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ МОВЛЕННЯ В УЧНІВ 

У статті подано короткий опис аналізу навчальних планів та програм щодо висвітлення 
проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування комунікативних якостей 
мовлення в учнів, розглядаються основні дисципліни які мають найбільший вплив на підготовку 
майбутнього вчителя. 

Ключові слова: дисципліна, навчальний план, робоча програма, комунікативні якості мовлення. 
В статье представлены краткое описание анализа учебных планов и программ по освещению 

проблемы подготовки будущих учителей начальных классов к формированию коммуникативных 
качеств речи у учащихся, рассматриваются основные дисциплины которые оказывают наибольшее 
влияние на подготовку будущего учителя. 

Ключевые слова: дисциплина, учебный план, рабочая программа, коммуникативные качества 
речи. 

This article provides a brief description of the analysis of curricula and programs to highlight the 
problem of training of primary school teachers in the formation of speech communication skills of students 
are considered major subjects that have the greatest impact on the preparation of future teachers. 

Among the items of the cycle of humanitarian and socio-economic training courses highlighted that to 
some extent affect the training of teachers in the formation of communicative qualities Broadcasting disciples 
Ukrainian language for professional purposes, the history of Ukrainian culture. 
Cycle disciplines of natural science training identified as the basis of academic preparation of students in 
higher education to the considered problem. 

Key words: discipline, curriculum, work program, communication quality speech. 
 
ТИШИК  ІРИНА. АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ 

ФЕНОМЕНУ „МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ” 
Аналіз наукових підходів до визначення змісту феномену „міжетнічна толерантність”. 
В статті здійснено короткий історичний огляд еволюції поняття міжетнічна толерантність 

та виокремлені основні наукові підходи щодо визначення змісту досліджуваної категорії. 
Ключові слова: толерантність, міжетнічна толерантність, інтолерантність. 
В статье осуществлен краткий исторический обзор эволюции понятия межэтническая 

толерантность и выделены основные научные подходы к определению содержания исследуемой 
категории. 

Ключевые слова: толерантность, межэтническая толерантность, интолерантность. 
This article presents a brief historical background of the interethnic tolerance concept evolution and 

details basic scientific approaches to the definition of the specified category meaning. 
Keywords: tolerance, interethnic tolerance and intolerance. 
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UISIMBAIEVA NATALIA. SELF-IMPROVEMENT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF 
PERSONALITY OF FUTURE TEACHER 

У статті визначається зміст та значення самовдосконалення особистості майбутнього 
педагога як фактору розвитку особистості; обґрунтовується необхідність підготовки майбутнього 
вчителя до безперервного особистісного та професійного самовдосконалення. 

Ключові слова: розвиток особистості, саморозвиток, активність, діяльність, 
самовдосконалення, особистісне самовдосконалення, професійне самовдосконалення. 

В статье определяется содержание и значение самоусовершенствования личности будущего 
педагога как фактора развития личности; обосновывается необходимость подготовки будущего 
учителя к беспрерывному личностному и профессиональному самоусовершенствованию. 

Ключевые слова: развитие личности, саморазвитие, активность, деятельность, 
самосовершенствование, личностное самосовершенствование, профессиональное 
самосовершенствование. 

The article defined the content and the sense of the process of self-perfection of personality of future 
teachers as a factor in personality development; well-grounded the necessity of preparing future teachers to 
the continuous personal and professional self-perfection. Development of personality takes place not only 
under the action of external forces, but also as a result of the human activity. Self-perfection is seen as the 
highest form of the personality's self-development, as an opportunity of personal growth and on their own 
striving to move closer to a certain ideal the purpose of gaining characteristics and traits of the personality. 

Keywords: personal development, self-development, activity, activities, self-perfection, personal self-
perfection, professional self-perfection. 

 
УЛИЧНИЙ ІГОР. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 
У статті розкрито сутність професійного самовдосконалення студентів, аргументовано 

необхідність та роль професійного самовдосконалення майбутніх педагогів. Охарактеризовано 
основні форми самовдосконалення студентів педагогічних вищих навчальних закладів, висвітлено 
принципи професійного самовдосконалення. Визначено умови ефективного формування готовності 
студентів до професійного самовдосконалення, виокремлено його етапи. 

Ключові слова: професійне самовдосконалення студентів, самоосвіта, самовиховання, 
самоактуалізація особистості, самоствердження, рефлексивність процесу самовдосконалення. 

В статье раскрыта сущность профессионального самосовершенствования студентов, 
аргументирована необходимость и роль профессионального самосовершенствования будущих 
педагогов. Охарактеризованы основне формы самосовершенствования студентов педагогических 
высших учебных заведений, раскрыты принципы профессионального самосовершенствования. 
Определены условия эффективного формирования готовности студентов к профессиональному 
совершенствованию, выделены его этапы. 

Ключевые слова: профессиональное самосовершенствование студентов, самообразование, 
самовоспитание, самоактуализация личности, самоутверждение, рефлексивность процесса 
самосовершенствования. 

The article deals with the essence of professional self-development of students, reasons the necessity and 
role of professional self-improvement of future teachers. Characterized the basic forms of self- teaching 
students of pedagogical universities, covers the principles of professional self-improvement. Defined the 
conditions for the efficient formation of students' readiness for professional self-improvement, singled stages 
of it. 

Keywords : professional self-development of students, self-education, personality self-actualization, self-
determination, reflexivity of self-education process. 

 
ФІЛОНЕНКО ОКСАНА. ПЕДАГОГІЧНЕ НОВАТОРСТВО В.І.ХАРЦІЄВА В 

ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОМУ ГРОМАДСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ УЧИЛИЩІ 
У статті розглянуто діяльність Єлисаветградського громадського комерційного училища, яка 

побудована на оригінальних (авторських) ідеях талановитого вченого, педагога і організатора 
шкільної справи Василя Івановича Харцієва і має в наявності результати, котрі визначають 
реальність та ефективність його функціонування. 

Ключові слова: В. І. Харцієв, педагогічне новаторство, приватні навчальні заклади, 
Єлисаветградське громадське комерційне училище. 

В статье рассматривается деятельность Елисаветградского общественного коммерческого 
училища, которая построена на оригинальных (авторских) идеях талантливого ученого, педагога и 
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организатора школьного дела Василия Ивановича Харциева и имеет в наличии результаты, которые 
определяют реалистичность и эффективность его функционирования.  

Ключевые слова: В. И. Харциев, педагогическое новаторство, частные учебные заведения, 
Елисаветградское общественное коммерческое училище. 

The article deals with the activities of commercial Elisavetgrad public schools, which is based on the 
original ( copyright ) ideas talented educator , scholar , teacher and organizer of the schools , who devoted 
his entire life i practical theoretical pedahohichniy activity Vasily Hartsiyeva and has available the results 
that define reality and effectiveness of its operations. The article proves that public Elisavetgrad Commercial 
College Vasily Hartsiyeva different from other secondary schools of the Russian Empire innovative 
approaches to the educational process: an individual approach to students , in close contact with the families 
of students, teachers free choice of teaching methods and education. The educational process is a commercial 
school was built on a democratic , humanistic , pedotsentrychnomu, labor ( the active ) principles , which 
contributed to a meaningful , comprehensive and harmonious development of students. 

Keywords: Vasily Hartsiev, pedagogical innovation, private schools, public Elisavetgrad Commercial 
College. 

 
ХАРЛАМОВА ЛІЛІЯ. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІННИЙ КОМОНЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МІЖНАРОДНИХ АВІАЦІЙНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Автор визначає зміст рефлексивно-оцінного компоненту соціокультурної компетентності 
майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень. У статті пропонуються деякі шляхи 
розвитку рефлексії майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень у процесі вивчення 
гуманітарних навчальних дисциплін засобами організованої рефлексії. 

Ключові слова: соціокультурна компетентність, оцінювання, рефлексія, менеджери 
міжнародних авіаційних перевезень, самооцінка, взаїмооцінка. 

Автор определяет содержание рефлексивно-оценочного компонента социокультурной 
компетентности будущих менеджеров международных авиационных перевозок. В статье 
предлагаются некоторые пути развития рефлексии будущих менеджеров международных 
авиационных перевозок в процессе изучения гуманитарных учебных дисциплин средствами 
организованной рефлексии. 

Ключевые слова: социокультурная компетентность, оценивание, рефлексия, менеджеры 
международных авиационных перевозок, самоценка, взаимооценка. 

The author determines the content of the reflexion-evaluation component of the social-cultural 
competence of future managers of international aviation transportation. In the article the author offers some 
ways of the development of the reflexion of future managers of international aviation transportation in the 
process of studying the humanities by means of organized reflexion: questioners, tests, elements of reflexion 
trainings, role-play games, making diagrams, generalized tables, graphic depiction of changes, that happened 
to the personality, joining the students into the dialogue, discussion of aphorisms, idioms. Some results of 
experimental forming of reflexion-evaluation component of the social-cultural competence that are under way 
in Kirovograd Flight Academy of National Aviation University are presented. 

Key words: social-cultural competence, evaluation, reflexion, managers of international aviation 
transportation, self-appraisal, mutual appraisal. 

 
ЧЕЛПАЧЕНКО ТАТЬЯНА. ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В.А. СУХОМЛИНСКОГО 
У статті аналізується творчий потенціал дидактичної системи В.О. Сухомлинського: 

організація «уроків мислення на природі, твір казок на вільну тему і за заданим сюжетом, 
придумування задач-загадок, розігрування «подорожей по земній кулі» 

Ключові слова: дидактична система В.О. Сухомлинського, творчий потенціал, «урок мислення», 
казка, розумові здібності учня 

В статье анализируется творческий потенциал дидактической системы В.А. Сухомлинского: 
организация «уроков мышления» на природе, сочинение сказок на свободную тему и по заданному 
сюжету, придумывание задач-загадок, разыгрывание «путешествий по земному шару» 

Ключевые слова: дидактическая система В.А. Сухомлинского, творческий потенциал, «урок 
мышления», сказка, умственные способности ученика 

The article examines the creative potential of didactic system V.A. Sukhomlinsky: the lessons of thinking» 
in nature, writing stories on a free theme on a given plot, and inventing tasks puzzles, playing out the 
«travelling the globe». 
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Keywords: didactic system V.A. Sukhomlinsky, creativity, «lesson of thinking», a fairy tale, the mental 
abilities of the student. 

 
CHEREDNICHENKO NATALIA. COMPETENCE-BASED APPROACHES TO 

PROFESSIONAL PREPARATION OF TEACHERS IN THE NETHERLANDS 
У статті вивчається проблема компетентнісних підходів до підготовки вчителів у Нідерландах; 

аналізуються проекти та пілоти компетентнісного навчання, визначення компетентності, введення 
портфоліо і розвиток нових компетентнісних інструментів оцінювання.  

Ключові слова: компетентнісні підходи, портфоліо, підготовка вчителів, оцінювання. 
В статье изучается проблема компетентностных подходов к подготовке учителей в 

Нидерландах; анализируются проекты и пилоты компетентностного обучения, определение 
компетентности, введение портфолио и развитие новых компетентностных инструментов 
оценивания. 

Ключевые слова: компетентностные подходы, портфолио, подготовка учителей, оценивание. 
This article analyzes components of professional education in the Netherlands, outlines the features of 

high pedagogical education of secondary school computer science teachers in the Netherlands, the role of 
ICT in professional education of computer science teachers. 

Keywords: professional education of computer science teachers, information and communication 
technologies. 

 
ЧИЧУК ВАДИМ. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПОЛЬЩІ 
У статті розглядається проблема самоосвіти вчителів початкових класів Польщі. 

Актуалізується увага на дослідженнях провідних Польських науковців. Проаналізовано, як сучасні 
польські вчені обґрунтовують поняття самоосвіти. Визначено особливості самоосвіти вчителя 
початкових класів у Польщі. 

Ключові слова: самоосвіта, самовдосконалення, підготовка вчителів початкових класів до 
самоосвіти, мультимедійні технології, вища школа. 

В статье рассматривается проблема самообразования учителей начальных классов Польши. 
Актуализируется внимание на исследованиях ведущих Польских ученых. Проанализировано, как 
современные польские ученые обосновывают понятие самообразования. Определены особенности 
самообразования учителя начальных классов в Польше. 

Ключевые слова: самообразование, самосовершенствование, подготовка учителей начальных 
классов к самообразованию, мультимедийные технологии, высшая школа. 

In the article is examining the problem of self-education of teachers of initial classes in Poland. 
Attention on researches of the leading Polish scientists is urgent. It is analyzed, as the modern Polish 
scientists ground the concept of self-education. The features of self-education of teacher of initial classes are 
certain in Poland. 

Researchers pay attention to training teachers to educate themselves as a necessary condition to ensure 
quality of the educational process , identify how such training , particularly focusing on the role of self-
education in the new information technologies. 

Significant role scholars paid implement the concept lifelong learning. They believe that this training 
should begin with another school , continuing in high school and beyond – in their occupation permanent by 
douchuvannya, which promotes professional improvement of teachers ( in a special attention is paid to 
Poland during teacher training ), pay attention to the implementation professional tasks in the process of self-
education.  

Keywords: self-education, self-perfection, preparation of teachers of initial classes to the self-education, 
multimedia technologies, higher school. 

 
ЯЗЛОВЕЦЬКА ОКСАНА. ЗМІСТ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 
У статті розглядаються особливості та основні етапи проектування заходів щодо формування 

позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу. Окреслено зміст роботи ЗНЗ з різними 
групами людей щодо створення й розвитку іміджу. 

Ключові слова: імідж, професійний імідж, формування позитивного іміджу ЗНЗ. 
В статье рассматриваются особенности и основные этапы проектирования мероприятий по 

формированию позитивного имиджа общеобразовательного учебного заведения. Определены 
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содержание работы учебных заведений с различными группами людей по созданию и развитию 
имиджа. 

Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж, формирование позитивного имиджа ЗНЗ. 
In this article the peculiarities and the main period of activities about positive image of the state school 

projecting are revealed. 
The contents of work of the state school with different groups of people about the creating and 

developing of the image is are described. 
The methodological advices given in the article can help the manager of the state school to optimize the 

process of making the attractive professional image. The system of activities of image of state school creating 
which includes the manager and pedagogical collectivity positive image creating; teachers and pupils 
participation at competitions of different levels and directious; creating the visual shape of school; defining 
the form of cooperating with parents, social partners, organizing cooperation with media let to form the 
image of state school. 

Keywords: image, professional image, the formation of a positive image of the of the state school. 
 
ЯЦІНА СВІТЛАНА. ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ 
Статтю присвячено з'ясуванню теоретичних засад методичної проблеми формування 

професійних умінь у майбутніх учителів-словесників на основі компетентнісного, особистісно 
орієнтованого підходів засобами літературознавчих дисциплін, розмежуванню понять «професійні 
вміння вчителя», «компетентність», «компетентнісний підхід до навчання», подано структуру 
професійних умінь. 

Ключові слова: професійні вміння, майбутній учитель-словесник, літературознавчі дисципліни у 
ВНЗ, компетентність, компетентнісний підхід до навчання, професіоналізм, педагогічна 
майстерність учителя. 

Статья посвящена выяснению теоретических основ методической проблемы формирования 
профессиональных умений у будущих учителей – словесников на основе компетентностного, 
личностно ориентированного подходов средствами литературоведческих дисциплин, разграничению 
понятий «профессиональные умения учителя», «компетентность», «компетентностный подход к 
обучению», подано структуру профессиональных умений . 

Ключевые слова: профессиональные умения, будущий учитель – словесник, литературоведческие 
дисциплины в вузах, компетентность, компетентностный подход к обучению, профессионализм, 
педагогическое мастерство учителя. 

This article is devoted to the theoretical foundations of methodological problems of formation of 
professional skills of future teachers of language and literature – based competency , individual approach 
means literary disciplines , the distinction between «professional skills teacher», «competence», «competence 
approach to learning» , «presented the structure of professional skills». 

It is shown that the theoretical content of teacher readiness manifested in a generalized ability to think 
pedagogically, which implies that the teacher analytical, forecasting, projective and reflective skills. Contents 
practical teacher expressed readiness for external (subject) skills, ie actions that can be observed. These 
include organizational and communication. Organizational ( mobilization , information, and developmental 
focus ) that ensure the inclusion of students in various activities and organization of the team that turns it into 
an object of education. Communication skills teacher – a group of interrelated perceptual skills, proper skills 
of communication ( verbal ) skills and teaching techniques. 

Keywords: professional skills of future teachers, philologists, literary disciplines in higher education, 
competence, competency based approach to training, professionalism , teaching skills teacher. 
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