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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ  
В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

  
УДК 378.6:37.011.31–051 

Стелла Григорьева 
 

ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
В ряде государственных документах, таких как: федеральная целевая 

программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технического комплекса России на 2007–2012 гг.», 
Постановление правительства Российской Федерации № 89 от 
14.02.2006 г. «О мерах государственной поддержки образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы», 
«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.», 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010 гг.» 
обозначены конкретные пути модернизации образования в стране, 
подчеркиваются современные требования к учителю, новые 
стратегические ориентиры в сфере образования, говорится о статусе 
учителя в современном обществе, его профессиональной, личностной 
готовности к выполнению функциональных обязанностей в новых 
социально-экономических условиях. 

Намеченные в этих документах крупные организационные 
мероприятия определяют стратегию приоритетного развития системы 
образования на перспективу и позволяют надеяться на действительно 
большие преобразования этой важнейшей социальной отрасли. 

В связи с этим возрастает интерес к человеку как субъекту 
инновационной деятельности. Инновационная культура, по данным 
специальных исследований, представляется как многомерная система его 
рефлексивных способностей по управлению самоорганизацией обучаемых; 
профессиональное качество учителя, характеризующееся постоянным 
поиском и внедрением передовых технологий в процессе реализации цели, 
обновлении содержания, подборе методов, организационных форм 
обучения и воспитания учащихся; наличием собственных педагогических 
находок, а также положительной оценкой их педагогическим сообществом 
и применением в практической деятельности. 

В ходе исследования были изучены: федеральная целевая программа 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технического комплекса России на 2007–2012 гг.», Постановление 
правительства Российской Федерации № 89 от 14.02.2006 г. «О мерах 
государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы», «Концепция модернизации 
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российского образования на период до 2010 г.», «Федеральная целевая 
программа развития образования на 2006–2010 гг.». В исследовании 
использовался комплекс методов: методы теоретического анализа 
(историографический, сравнительно-сопоставительный, моделирование), 
опрос (анкетирование, интервьюирование, беседа), диагностические 
методы (тестирование, оценивание-рейтинг, обобщение независимых 
характеристик, коллективная экспертная оценка), обсервационные методы 
(прямое, косвенное наблюдение), праксиметрические методы (анализ 
продуктов деятельности), экспериментальные методы (констатирующий, 
преобразующий, диагностический эксперимент), изучение и обобщение 
педагогического опыта, методы статистической обработки данных. 

Инновационная культура педагога − это профессиональное качество 
учителя, определяемое постоянным поиском нового в цели, содержании, 
методах и формах обучения и воспитания учащихся; созданием 
педагогических новшеств, их оценкой и освоением педагогическим 
сообществом; использование и применение всего нового прогрессивного в 
практике. 

Необходимость подготовки к инновационной деятельности 
будущего учителя в современных условиях развития культуры и 
образования продиктована рядом обстоятельств. 

Во-первых, инновационная культура, включающая в себя создание, 
освоение и использование педагогических новшеств, выступает средством 
обновления образовательной политики в сфере подготовки кадров. 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, 
непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение 
востребованных современных обществом специальностей и специализаций 
требует постоянного поиска современных инновационных форм и 
технологий обучения. 

В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту 
освоения и применения педагогических новшеств. 

В-четвертых, введение в учебно-воспитательный процесс новых 
учебных стандартов. 

Процесс формирования инновационной культуры будет тем 
эффективнее, чем он направлен на создание определенной инновационной 
среды, обращенной к постоянному поиску, обновлению приемов и 
способов профессиональной деятельности. Возрастает роль учителя как 
непосредственного носителя новаторских процессов, инновационная 
деятельность его становится обязательным компонентом личной 
педагогической системы. Это требует от него специальной педагогической 
подготовки, так как в профессиональной деятельности реализуются не 
только узкоспециальные, предметные знания, но и знания в области 
педагогики, психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе 
формируется готовность к восприятию, оценке и реализации 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 9 

педагогических инноваций. 
К формированию инновационной культуры учителя как 

педагогическому феномену предъявляется ряд требований. Введение 
инноваций в целостный учебно-воспитательный процесс требует 
соблюдения системного подхода, обеспечивающего целостность, 
всесторонность, глубину содержания преобразований педагогических 
систем, без чего невозможно добиться желаемого результата − повышения 
качества обучения и воспитания. Представляется необходимым внедрять в 
учебно-воспитательный процесс те новые педагогические технологии, 
которые построены именно на учете индивидуальных, индивудуально-
групповых различий и соответствующей адаптации не только 
инновационных программ, но и методов, организационных форм 
обучения. Все это приводит к необходимости научно обоснованной 
разработки и внедрения инновационной системы контроля и оценивания 
знаний, умений, навыков, стимулирующих познавательную активность, 
самостоятельность и положительную мотивацию учения, образования, 
самосовершенствования школьников. 

Содержание подготовки будущего учителя к инновационной 
деятельности можно представить в виде схемы (см. схему 1). 

В результате освоения содержание подготовки к инновационной 
деятельности формируются следующие компетенции: 

– способность разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности; 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение 
процессов социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; 

– способность разрабатывать и реализовывать, с учетом 
отечественного и зарубежного опыта, культурно-просветительские 
программы; 

– готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения 
исследовательских задач в области образования; 

– готовность применять современные методики и технологии, 
методы диагностирования достижений обучающихся для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– владение основами речевой профессиональной культуры; 
– способность нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности; 

– способность разрабатывать и реализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов и др. 

Применение инновационного инструментария современным учителем 
должен основываться на следующих принципах: 
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ЦЕЛЬ – подготовка будущих учителей начальных классов к инновационной деятельности 

ЗАДАЧИ (вооружение студентов системой знаний в 
области инновационной деятельности; раскрытие 
сущности и содержания инновационной деятельности 
учителя начальных классов в современной школе; 
оказание помощи студентам в процессе формирования у 
них готовности к инновационной деятельности; 
привитие навыков индивидуальной и групповой 
инновационной деятельности в школе; вооружение 
будущих учителей соответствующими знаниями и 
умениями для рефлексивной оценки собственного 
творчества) 

ПРИНЦИПЫ (аксиологичность; научность; 
культуросообразность; всеобщность и 
специфичность; наглядность; оптимальное 
сочетание теории и практики; системность; 
последовательность и преемственность; 
индивидуализация и гуманизация; активность и 
самостоятельность; профессионально-творческая 
направленность обучения; ориентированность 
обучения на личность; ориентированность 
обучения на формирование опыта 
самообразовательной деятельности будущего 

ТЕОРЕТИ-
ЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 
Знания о развитии 
инновационных 
процессах в 
истории 
педагогики; 
знания об 
инновационных 
процессах в 
теории 
педагогики; 
знания о новых 
исследованиях, 
передовом и 
новаторском 
педагогическом 
опыте; знания о 
новых 
образовательных 
и воспитательных 
технологиях; 
знания основ 
научной и 
экспериментально
й работы; знания в 
области духовной 
сферы и 
культуры; знания 
в области 
технологий 
развивающего 
обучения и 
воспитания; 
знания о 
критериях 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОДГОТОВКА 

Формирование: умений проводить 
сравнительный анализ различных 
педагогических систем, их принципов, 
содержания, технологий обучения; 
самоопределяться в образовательном 
пространстве; планировать и 
осуществлять педагогическую 
деятельность; умение разрабатывать 
инновационные урок и объединять их в 
единую систему, образовательных 
ситуаций, открытых занятий; умение 
разрабатывать тематический и 
поурочный план, сценарий или 
программу внеклассного мероприятия; 
отбирать наиболее эффективные формы, 
методы и средства обучения; умение 
организовывать индивидуальную, 
групповую и коллективную деятельность 
учащихся; умение строить и 
перестраивать свою деятельность в ходе 
образовательных ситуаций; проявлять 
выдержку и уверенность в своих 
действиях в затруднительных и 
конфликтных ситуациях; владеть 
способами дистанционных 
образовательных коммуникаций с 
помощью Интернет технологий; умение 
моделировать уроки и другие занятия, 
вести их обсуждение и анализ; умение 
оценивать знания, умения, навыки 
учащихся и в итоге добиваться 
запланированных результатов в 
обучении и воспитании 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 
Формирование: 
умений готовить и 
проводить 
творческие уроки с 
элементами 
инновации на 
заданную тему; 
способности к 
самостоятельной 
оценке результатов 
своей деятельности; 
формирование 
навыков работы с 
различными 
источниками; 
умение 
планировать, 
проводить 
различные 
внеурочные 
занятия, 
использовать 
эффективные 
методы обучения, 
воспитания; 
начальный опыт 
введения научно-
методической 
работы, 
использование 
опытно-
экспериментальных 
форм педаго-
гической 
деятельности и 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

Формирование: умений 
самостоятельно 
прогнозировать и 
планировать учебно-
воспитательную 
работу; работать со 
всеми источниками 
информации; 
наблюдать, оценивать 
педагогические 
явления; определять 
цели, задачи на каждом 
этапе своей 
деятельности, 
прогнозировать ее 
результаты; доходчиво, 
аргументированно 
объяснять; 
прогнозировать 
результаты; вести 
диалог, дискутировать, 
спорить, выслушивать 
учащегося, собеседника 
до конца; 
анализировать 
педагогические явления 
и свои позиции в 
общении; 
организовывать работу 
по отбору, обработке, 
хранению информации, 
организации рабочего 
места в школе; 
оценивать свои 
нововведения в учебно-

РЕЗУЛЬТАТ (готовность личности будущего учителя начальных классов к инновационной деятельности 
и осуществлению творческого подхода в процессе формирования личности младшего школьника) 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (информационно-развивающий, репродуктивный, проблемно-поисковый,  
творчески-репродуктивный, проблемный семинар, тематическая дискуссия и т.д.) 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ (традиционные (лекции, практические и семинарские занятия, рефераты,  
самостоятельная работа студентов, педпрактика, зачет и т.д.); инновационные: проблемная лекция,  
лекция-визуализация, лекция вдвоем, лекция-диспут, лекция с заранее запланированными ошибками, 

лекция-пресс-конференция, ролевые игры, дискуссии, тренинги, рефлексия и др.) 

Схема 1. Модель системы подготовки будущих учителей к инновационной  
деятельности (на примере учителей начальных классов) 

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
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1. Специализация. В условиях быстроразвивающейся глобализации 
экономики возникает новое понимание отдельных категорий, усложняются 
связи между элементами социально-экономических систем, появляются 
инновационные средства и технологии управления на макро- и микоро- 
уровнях, усиливаются позиции крупных транснациональных корпораций. 
Все это должно учитываться при подготовке современных специалистов. 

2. Комплексность. Основой образования должна стать комплексность 
подготовки специалиста, включающая в себя не только учебные предметы 
и практику, но и научную деятельность. Знания и методы познания, 
способности и умения, а также творческое владение ими необходимо 
соединить в органическую целостность современного специалиста. 
Важными составляющими содержания образования должны стать 
образовательные технологии, создающие условия для формирования 
нового, инновационного мышления. 

3. Проблемность. Новое знание вводится как неизвестное, которое 
необходимо «открыть». Возрастает значение создания проблемных 
ситуаций, побуждение обучающихся к поискам решения проблем, шаг за 
шагом подводя их к искомой цели. В результате будущие учителя 
приобретают в сотрудничестве и сотворчестве с преподавателем 
необходимые знания, умения. Главным условием при этом выступает 
реализация принципа проблемности при отборе и обработке лекционного 
материала, содержания и его развертывания непосредственно на лекции в 
форме диалогического общения. В ходе проведения проблемной лекции 
будущие учителя приобретают следующие умения и навыки: способность 
к самостоятельной оценке и аналитическим суждениям; определять, 
осмысливать линию своей деятельности, ее конкретные цели, задачи на 
каждом этапе работы; прогнозировать результаты, анализировать 
педагогические явления; организовывать работу по отбору, обработке 
информации; проводить сравнительный анализ различных педагогических 
систем; самоопределяться в образовательном пространстве; отбирать 
наиболее эффективные формы, методы и средства обучения и др. 

4. Полидисциплинарность. Междисциплинарный подход к обучению 
позволяет научить будущих учителей самостоятельно находить и 
актуализировать знания, навыки и умения из разных областей, 
группировать их и концентрировать в контексте конкретной решаемой 
задачи. 

5. Индивидуализация. Индивидуализация это специфическая форма 
развития. На определенном этапе работы у педагога складывается 
индивидуальность в профессиональной деятельности. Признаки 
индивидуальности: неповторимость, целостность, относительная 
закрытость и автономность, непроницаемость для внешней среды, самость 
и самобытность, активность, творчество. Становление индивидуальности 
означает самоопределение способности к индивидуальному саморазвитию, 
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самоотдаче своих способностей. Он индивидуализируется не для того, 
чтобы окончательно замкнуться в себе, а для того, чтобы утверждать себя 
в обществе. 

6. Визуализация; в ее основу легли положения о ведущей роли 
визуального (зрительного) восприятия в процессе познания в условиях 
увеличивающейся информационной нагрузки. 

7. Виртуализация. Использование компьютерных технологий 
облегчают моделирование профессиональной деятельности, что позволяет 
организовать единое виртуальное пространство обучения будущего 
специалиста и связать весь образовательный процесс в единое целое. 

8. Интерактивность, которая позволяет реализовать субъект-
субъектный подход в организации деятельности, формировать активно-
познавательную и мыслительную деятельности, исключить монологическое 
преподнесение учебного материала и дублирование информации, которая 
может быть получена из известных источников и др.  

Реализация вышеуказанных принципов в профессиональной 
деятельности интенционирует (интенция – от лат. Intention стремление, 
направленность сознания, мышления на какой либо предмет; намерение, 
цель) учителя к инновациям, стремлению повысить качество обучения и 
воспитания обучающихся, а в итоге – удовлетворенности работодателей, 
родителей в творчески работающих специалистах. 
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УДК 378.147:373.3 
Наталія Міщенко 

 
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Головна вимога до сучасної освіти – стати гуманістично 
орієнтованою, розглядати людину як основну цінність, бути спрямованою 
на розвиток особистості. Такий підхід робить будь-які форми, методи, 
технології освіти не самоціллю, а розглядає їх в контексті одного з 
основних завдань освіти – забезпечити максимально сприятливі умови для 
саморозвитку особистості. Однією із яскравих індивідуальних якостей 
особистості є креативність – властивість, яка визначає гнучке та 
конструктивне сприйняття, мислення та поведінку людини. Зростання 
наукового інтересу до явища креативності (творчості, обдарованості) 
пов’язане з динамізмом суспільного розвитку, прискоренням темпів 
технологічного прогресу, в умовах якого дана проблема значною мірою 
постає як проблема особистості, що готова прийняти «виклик часу» і 
відповідати за нього, яка здатна не лише творити, а й відповідати за 
створене. Питання формування креативності зумовлене тим, що одним із 
пріоритетних напрямків політики нашої держави є турбота про розвиток 
творчої молоді, інтелектуального та духовного потенціалу нашої нації. 

Погоджуючись з існуванням креативності як динамічної якості 
особистості, необхідно розуміти процес її виникнення та формування у 
процесі професійної підготовки особистості. 

Науково обґрунтовували сутність креативності такі вчені як 
Д. Богоявленська, Д. Векслер, Дж. Гілфорд, Г. Грубер, Р. Кеттел, 
А. Маслоу, А. Олах, Р. Стернберг, А. Танненбаум, К. Тейлор, Р. Термен, 
Е. Торренс та ін. Дослідження, присвячені формуванню креативності 
висвітлені у працях таких науковців як Н. Вишнякова, Т. Галич, 
Н. Мойсеюк, Л. Подимова, Л. Романишина, Т. Сидорчук, М. Сметанський, 
Л. Степанов, Г. Тарасенко, В. Фрицюк, І. Шахіна, В. Шинкаренко та ін.). 

Мета статті – визначити умови формування професійної 
креативності майбутніх учителів початкової школи в навчальному процесі 
на основі аналізу досліджень креативності щодо причин, які сприяють 
прояву творчих здібностей майбутніх учителів. 

Для формування такої складної якості, як педагогічна креативність 
необхідно організувати процес професійної підготовки таким чином, щоб 
створити сприятливі для цього умови. 

Так, для прояву творчості (за В. Дружиніним [3]) потрібна вільна, 
невимушена обстановка. У зв’язку з принциповою відмінністю між 
творчістю та креативністю ми дотримуємося підходу, за якого розвиток 
креативності відбувається за таким механізмом: на ґрунті загальних 
здібностей під впливом креативного мікросередовища й наслідування 
креативної поведінки формується система мотивів і особистісних 
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властивостей (нонконформізм, незалежність, мотивація самоактуалізації і 
т. ін.), які трансформуються у креативність. 

Креативність – це властивість, яка актуалізується лише тоді, коли це 
дозволяє навколишнє середовище. Її можна розглядати як властивість, що 
формується за принципом «якщо…, то…». У повсякденному житті 
відбувається пригнічення креативних властивостей, оскільки креативність 
передбачає незалежну поведінку, створення одиничного, у той час як 
соціум зацікавлений у внутрішній стабільності і неперервному відтворення 
існуючих форм стосунків, продуктів. Тому формування креативності 
можливе лише у спеціально створеному середовищі. 

Щоб креативність формувалася як глибинна (особистісна), а не 
тільки поведінкова (ситуативна) властивість, зазначає В. М. Дружинін, 
формування повинне відбуватися під впливом умов середовища. 
Середовище, у якому креативність могла б актуалізуватися, на думку 
автора, повинне мати високий ступінь невизначеності та потенційної 
багатоваріантності (багатство, різноманітність можливостей). Невизначеність 
стимулює пошук власних орієнтирів, а не прийняття готових; 
багатоваріантність забезпечує можливість їх знаходження. Крім того, таке 
середовище повинне містити зразки креативної поведінки, необхідною 
умовою яких є сумісна значуща діяльність [3]. 

На думку М. Полані [7], не будь-яке оточення стає середовищем 
розвитку. На цей процес впливають тільки ті умови, за яких особистість 
вступає в той або інший дійсний зв’язок. В цьому випадку кожний творить 
власний освітній простір як простір входження в культуру згідно своїх 
індивідуальних особливостей. Середовище впливає на розвиток індивіда 
через діяльність, яка в нашому випадку є навчанням, освітою. 

У зв’язку з цим, в науковій літературі розглядається таке поняття як 
«освітнє середовище». В. Ясвін освітнє середовище розглядає як систему 
впливів і умов формування особистості за наданим зразком, а також 
можливостей для її розвитку, які знаходяться в соціальному і просторово-
предметному оточенні [11]. 

Креативне освітнє середовище, за А. Каташовим, повинне не тільки 
надавати можливість кожному майбутньому вчителю на кожному 
освітньому рівні розвинути вихідний творчий потенціал, але й сформувати 
потребу надалі просуватися в самопізнанні, творчому саморозвитку, 
сформувати в особистості об’єктивну самооцінку. Основними вимогами до 
креативного освітнього середовища є високий ступінь невизначеності й 
проблемності, безперервність і наступність, прийняття того, хто 
навчається, й включення його в активну освітню діяльність [4]. 

З огляду на специфіку педагогічної креативності, формування цієї 
якості стає можливим, якщо створити відносну рівноправність позицій 
«викладач – студент» у процесі професійної підготовки (спільне 
опанування знаннями педагогом і студентом). Викладач лише орієнтує 
студента на шляху до опанування знаннями, і не подає матеріал в готовому 
вигляді, таким чином, воно сприймається студентом як результат власної 
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праці. 
Теоретичний аналіз наукової літератури дозволив нам визначити, що 

для повноцінного впливу педагогічно-креативного середовища з метою 
формування педагогічної креативності майбутніх учителів потрібне 
дотримання певних вимог: впровадження особистісно орієнтованого 
підходу, створення вільної атмосфери, високий ступінь невизначеності й 
проблемності, безперервність і наступність, предметно-інформаційне 
збагачення навчального матеріалу, створення рівноправної позиції 
«викладач – студент». 

З метою формування педагогічної креативності майбутніх учителів 
як всебічно та гармонійно розвинених особистостей, здатних до 
саморозвитку і самовдосконалення, визначено однією з вимог – 
запровадження особистісно-орієнтованого підходу. Адже, враховуючи, що 
креативність – якість особистості, без врахування особистісного підходу 
формування педагогічної креативності майбутніх учителів – неможливе. 
Відтак, його дотримання сприятиме формуванню всіх компонентів 
професійної креативності майбутніх вчителів початкової школи. 

Оскільки сформована педагогічна креативність майбутніх учителів 
початкової школи покликана в подальшому реалізувати особистісно 
орієнтоване виховання майбутніх учнів, що зумовлено неповторним 
характером кожної особистості, професійні знання та досвід майбутніх 
учителів з приводу особистісно орієнтованого підходу важко переоцінити. 

«Український педагогічний словник» визначає особистісний підхід 
як послідовне ставлення педагога до вихованця як до особистості, як до 
самосвідомого відповідального суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта 
виховної взаємодії. Це – базова ціннісна орієнтація педагога, яка визначає 
його позицію у взаємодії з кожною дитиною й колективом [2, с. 243]. 

Освітній процес необхідно організовувати таким чином, щоб питома 
вага навчальної інформації про навколишній світ гармонійно поєднувалася 
з інформацією, пов’язаною з особистісним ставленням, з процесом 
удосконалення моральної свідомості й поведінки учня. Індивідуально 
творчий розвиток особистості педагога актуалізує особистісно-орієнтовану 
виховну діяльність відносно дитини, яка передбачає відмову від штампів у 
виховній діяльності, стереотипів мислення педагога, народження нової 
думки про власне «Я». 

Формування педагогічної креативності майбутніх учителів з 
урахуванням особистісно-орієнтованого підходу базується на індивідуально- 
творчому розвитку особистості, що передбачає не запам’ятовування та 
репродукування інформації, а її творче перетворення, знаходження в ній 
особистісного сенсу, формування до неї особистісного ставлення, оцінку її 
важливості, розуміння виховної потужності педагогічних ідей, теорій, 
методичних рекомендацій. Таким чином, у подальшій особистісно 
орієнтованій навчальній діяльності педагог трансформує власні 
особистісні надбання та намагається відкрити пріоритети особистісного 
ставлення до кожного учня. 
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Відтак, на нашу думку, при створенні педагогічно-креативного 
середовища у процесі професійної підготовки майбутніх учителів з 
урахуванням особистісно орієнтованого підходу необхідно дотримуватися 
наступних принципів: 

− цілеспрямованого створення емоційно збагачених виховних 
ситуацій; 

− особистісно-розвивального спілкування; 
− використання співпереживання як психологічного механізму у 
формуванні креативності; 

− трансформації когнітивного змісту в емоційний (змістовно 
значущий для особистості в певний момент її життя) і, навпаки, 
особистісного, емоційного – в когнітивний; 

− найбільш повного виявлення, ініціювання та використання 
індивідуального досвіду особистості з певним емоційним 
забарвленням, особистою значущістю; 

− позитивної оцінки пізнавальних намагань; 
− систематичної рефлексії студентом власних і чужих вчинків. 
Формування педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки обумовлене розумінням того, що будь-яке 
педагогічне новоутворення формується в результаті діяльності і 
спілкування. Більш продуктивним цей процес буде в умовах, коли 
викладач, студент і учні одночасно виступають суб’єктами пошукового, 
інноваційного навчання, а педагогічна креативність виявляється не тільки 
як здібність особистості педагога, а як спосіб існування в навчальному 
просторі. На допомогу учасникам навчального процесу стають 
інтерактивні методи навчання. Пов’язано це насамперед із тим, що 
креативність багатьма вченими (Д. Богоявленською [1], А. Пономарьовою [8] 
та ін.) розглядається як інтелектуальна активність, інтелектуальна 
ініціатива, що дає можливість зробити висновок про спорідненість цих 
явищ та перспективність застосування активних методів навчання для 
формування педагогічної креативності майбутніх учителів. 

Активність тих, хто навчається, – інтенсивна діяльність і практична 
підготовка у процесі навчання й застосування знань, сформованих навичок 
і вмінь. Активність у навчанні є умовою свідомого засвоєння знань, умінь і 
навичок [9]. 

Пізнавальна активність – це прагнення самостійно мислити, 
знаходити власний підхід до вирішення завдання (проблеми), бажання 
самостійно одержати знання, формувати критичний підхід до судження 
інших, незалежність власних переконань [9]. 

А. Смолкін [10, с. 30] визначає активні методи навчання як способи 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, які спонукають їх 
до активної розумової й практичної діяльності у процесі оволодіння 
матеріалом, коли активний не тільки викладач, але активні й студенти. 

Активні методи навчання припускають використання такої системи 
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методів, які спрямовані передусім не на виклад педагогом готових знань та 
їх відтворення, а на самостійне оволодіння студентами знань у процесі 
активної пізнавальної діяльності так, як оригінальність мислення виступає 
елементом складових педагогічної креативності. Доцільно виділити такі 
методи: імітаційні методи активного навчання, тобто такі методи 
проведення занять, в яких навчально-пізнавальна діяльність побудована на 
імітації професійної діяльності; неімітаційні – це способи активізації 
пізнавальної діяльності майбутніх учителів на лекційних заняттях 
(проблемні заняття, лекції-візуалізації, лекції вдвох та ін.), методи 
«круглого столу», семінари (міждисциплінарні, проблемні, тематичні, 
орієнтаційні, системні), навчальні дискусії, навчальні зустрічі, колективна 
розумова діяльність (прес-конференція, інтелектуальний футбол, «поле 
чудес», «лото», «морський бій», «ромашка») тощо. Імітаційні методи 
поділяються на ігрові й неігрові. До ігрових належать проведення ділових 
ігор, ігрове проектування та ін., до неігрових – аналіз конкретних ситуацій, 
прийоми теорії рішення винахідницьких завдань тощо. 

Використання інтерактивних методів навчання у формуванні 
педагогічної креативності обумовлено і тим, що перед навчанням 
поставлене завдання не лише засвоїти студентами знання і сформувати 
професійні уміння і навички, але й розвинути творчі і комунікативні 
здібності особистості, сформувати особистісний підхід до наявної 
проблеми. 

В останні роки, у зв’язку з підвищеною цікавістю до проблем 
унікальності людини, психологічний аспект професійно значущих 
властивостей і якостей учителя виявився в центрі уваги науковців. У 
педагогіці й психології є чимало досліджень, що склалися на ґрунті 
концепцій особистості педагога (А. Бодальов, В. Кан-Калик, Н. Кузьміна, 
Ю. Кулюткін, З. Курлянд, А. Маркова, А. Мудрик, В. Сластьонін, 
Р. Хмелюк та ін.). Перелік професійно значущих характеристик 
особистості досить великий, вміщує поряд з десятками соціальних 
характеристик і значну кількість психологічних. Серед останніх 
загальновизнаними є такі: педагогічне мислення, педагогічна рефлексія, 
педагогічна самосвідомість, педагогічна уява, педагогічна самооцінка, 
педагогічна спостережливість, педагогічне прогнозування, толерантність, 
емпатія та ін. 

Термін Я-концепція вперше запровадив у науковий простір 
американський психолог У.Джеймса, який визначив, що Я-концепція 
містить усвідомлення особистості з чотирьох аспектів: духовне «Я», 
матеріальне «Я», соціальне «Я» та фізичне «Я». (Принципи психології, 
1890 рік). У. Джеймс також визначив формулу самооцінки особистості, що 
встановлювала залежність між наявними успіхами й рівнем домагань. 
Самооцінка = успіх + домагання. 

Надалі означене поняття детально досліджував Р. Бернс. «Я-
концепцію» він визначив як сукупність усіх уявлень індивіда про себе, що 
сполучені з їх оцінкою. Описову складову «Я-концепції» часто називають 
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«образом Я» або «картиною Я». Складову, що пов’язана зі ставленням до 
себе або до окремих якостей, називають самооцінкою або сприйняттям 
себе. По суті, «Я-концепція» визначає не просто те, що являє собою 
індивід, але і те, що він про себе думає, як бачить свою діяльність і 
можливості розвитку в майбутньому. 

Позитивна Я-концепція вчителя визначає його поведінку, потребу в 
самоактуалізації, в удосконаленні, стимулює творчість, гуманістичне 
ставлення до дітей. При цьому позитивна Я-концепція містить: позитивний 
Я-образ, – те що вчитель сам думає про себе, стрижнем чого виступає 
самоповага; Я-реальне – те, ким є вчитель насправді, воно багато в чому 
залежить від оцінки оточуючих. Оцінка відповідності між Я-образом і Я-
реальним дозволяє вчителеві аналізувати й удосконалювати власну 
поведінку, стосунки з дітьми, їхніми батьками, колегами, визначати 
близькі й далекі перспективи розвитку дітей, колективу, а також власного 
спрямування. Я-ідеальне – це те, що береться вчителем за взірець, до чого 
він прагне у професійному розвитку [5]. 

Проявами позитивної професійної «Я-концепція» вчителя є 
позитивне ставлення до себе, позитивна самооцінка, самоповага, відчуття 
власної гідності, що виражається в гнучкості педагогічного мислення та 
дозволяє приймати правильні рішення у складних ситуаціях, швидко 
реагувати на зміни в почуттях, мисленні, поведінці дітей, бути впевненим 
у собі як учителеві й отримувати задоволення від власної діяльності [5]. 

В умовах сьогодення проблема формування позитивної професійної 
Я-концепції учителя виходить на перший план і дозволяє виявити творчий 
підхід до вирішення педагогічних проблем, які вимагають певної 
сміливості від майбутнього учителя. Мак-Кіннон [6] з цього приводу 
зазначив, що найбільш видатна ознака креативної особистості, головна 
риса її внутрішньої сутності, – це певна сміливість. Сміливість 
особистості, сміливість розуму й духу, психологічна й духовна сміливість, 
що є внутрішнім стрижнем креативної особистості, тобто сміливість брати 
під сумнів загальноприйняте (критичне мислення); сміливість бути 
руйнівним для творення кращого; сміливість думати так, як не думав ніхто 
(прагнення до нового); сміливість бути відкритим сприйняттю зсередини й 
ззовні (сприйняття невизначеності); сміливість довіряти інтуїції, а не 
логіці (педагогічна інтуїція); сміливість уявити неможливе й спробувати 
його реалізувати (уява); сміливість стояти осторонь від колективного і, 
якщо це необхідно, конфліктувати з ним (подолання бар’єрів та 
стереотипів у вирішенні педагогічних проблем, конфліктів); сміливість 
ставати й бути самим собою (усвідомлена педагогічна позиція). 

Проявом такої сміливості у педагогіці стає педагогічна креативність 
майбутніх учителів, спрямована на розвиток, а не на результативність, 
необхідною вимогою формування якої є позитивна професійна Я-
концепція, спрямована на успіх, а не на уникнення складних ситуацій, 
проблем. Безумовно, успіхи у професійній діяльності й у житті, в цілому, 
залежать від уявлень людини про свої здібності, а не лише від самих 
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здібностей. Коли людина говорить: «Я цього ніколи не здужаю», 
найімовірніше, вона дійсно зазнає невдачі, в першу чергу тому, що не 
відчуває впевненості у власних силах. Ніщо так не сприяє успіху, як 
впевненість у ньому, ніщо так не передвіщає невдачу, як свідоме її 
очікування. 

Таким чином, формування педагогічної креативності майбутнього 
вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки можливе за таких 
умов: створення педагогічно-креативного середовища з урахуванням 
вимог особистісно-орієнтованого підходу, оскільки саме особистісно-
орієнтований підхід надає можливість розвиватися особистості 
майбутнього учителя; використання інтерактивних методів навчання, що 
сприяє розвиткові всіх елементів складових компонентів педагогічної 
креативності, оскільки сама система інтерактивних методів навчання 
обумовлена характером креативної діяльності, активністю педагогічного 
процесу; сформована позитивна професійна Я-концепція особистості 
педагога – гарант успішної реалізації його професійних здібностей. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО  

ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Серед найважливіших проблем сучасності особливо актуальною є 

проблема інформатизації освіти, яка, з одного боку, відображає досягнутий 
рівень науково-технічного і соціально-економічного розвитку суспільства і 
залежить від нього, а з іншого, – суттєво його обумовлює [1, с. 39]. 
Відповідно до прийнятої в Україні концепції інформатизації суспільства, 
мета інформатизації освіти полягає у використанні нових інформаційних 
технологій, радикальному підвищенні ефективності й якості підготовки 
фахівців до рівня, досягнутого в розвинутих країнах, тобто підготовки 
кадрів з новим типом мислення, які відповідають вимогам інформаційного 
суспільства [4, с. 17]. 

Перед учителем початкових класів постає якісно нове освітнє 
завдання – навчити молодших школярів орієнтуватися в інформаційно-
освітньому середовищі. Для розв’язання цього завдання потрібен фахівець 
нової формації зі сформованими інформатичними компетенціями, педагог, 
який орієнтується в освітніх інноваціях, обізнаний із сучасними 
інформаційними технологіями, володіє комп’ютерними засобами та 
готовий до самостійного освоєння нових програмних продуктів. Тому 
виникає проблема необхідності модернізації процесу професійної 
підготовки учителів початкових класів у педагогічних ВНЗ з метою 
формування в них готовності до впровадження ІКТ в майбутню 
педагогічну діяльність. 

Підготовка вчителя до професійної діяльності є складною 
дефініцією, яка була об’єктом наукових досліджень як зарубіжних, так і 
вітчизняних учених. Розв’язанню проблем фахової підготовки вчителя 
присвячені дослідження Ю. Бабанського, Ф. Гонобліна, М. Кухарева, 
Л. Кондрашової, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, О. Щербакова та ін. 
Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи розкриті в 
працях А. Алексюка, Н. Бібік, В. Бондаря, М. Вашуленка, О. Дубасенюк, 
І. Зязюна, Л. Коваль, С. Лисенкової, Н. Ничкало, Л. Петухової, О. Пєхоти, 
О. Савченко, Л. Хомич та ін. 

Проблеми інформатизації освіти, організації та функціонування 
інформаційного простору досліджували В. Биков, В. Богословський, 
Г. Бойченко, Р. Гіляревський, Р. Гуревич, Ю. Драгнєв, М. Жалдак, Ю. Жук, 
І. Захарова, В. Ізвозчиков, М. Кадемія, Л. Кундозерова, Ю. Машбиць, Н. Морзе, 
Л. Петухова, Є. Полат, М. Потьомкин, Ю.Рамський О. Співаковський, 
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Н. Тализіна та ін. Питання функціонування інформаційного середовища 
ВНЗ вивчали О. Андрєєв, М. Башмаков, В. Биков, Є. Зайцева, Д. Касаткін, 
В. Коткова, С. Нечаєв, Л. Петухова, О. Ракітіна, В. Солдаткін, О. Співаковський, 
Н. Тверезовський, І. Шалаєв, О. Швидка, С. Яшанов та ін. 

Теоретичні та методичні засади використання інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки фахівців 
початкової освіти розглядали С. Гунько, Ю. Дорошенко, С. Колесніков, 
А. Коломієць, В. Кондратова, О. Кравчук, М. Левшин, Н. Листопад, 
Г. Ломаковська, Д. Мазока, О. Майборода, А. Макаренко, М. Овчиннікова, 
Ю. Первін, Л. Петухова, А. Семенов, Є. Смирнова-Трибульська, О. Снігур, 
О. Співаковський, О. Суховірський, В. Шевченко та ін. 

Зокрема, поза увагою дослідників залишилася проблема професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах інформаційно-
комунікаційного педагогічного середовища. 

Мета статті полягає в тому, щоб акцентувати увагу на розгляді 
концептуальних положень професійної підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного 
середовища. 

Професійна підготовка майбутнього вчителя розуміється як 
зростання, становлення, інтеграція й реалізація в педагогічному процесі 
професійних знань і вмінь, формування професійно значущих 
особистісних якостей і здатностей, потрібних майбутньому вчителю для 
співпраці з учнями. Отже, фахова підготовка вчителя – це складний, 
багатогранний, організований та систематичний процес формування 
професійно-педагогічних умінь і навичок, необхідних для майбутньої 
професійної діяльності. 

На думку О. Івлієвої, фахова готовність до педагогічної діяльності 
вчителя початкової школи – це цілісне стійке утворення, яке є 
фундаментальною умовою успішного виконання функцій, організації 
ефективного навчального процесу молодших школярів і результатом 
професійно-педагогічної підготовки вчителя [2, с. 10]. 

У сучасних умовах реформування системи початкової освіти вчитель 
початкових класів повинен мати високу інформаційну культуру, вміти 
володіти прийомами роботи в мережі Інтернет, ефективно 
використовувати Інтернет-ресурси в своїй професійній діяльності, вміти 
самостійно шукати, збирати й продукувати інформацію, запроваджувати 
ІКТ у навчальний процес початкової школи. 

Аналіз результатів анкетування, спостережень показав, що 
переважна більшість сучасних учителів початкових класів не готова 
використовувати ІКТ, мультимедійні технології у своїй професійній 
діяльності, зокрема готувати й проводити уроки з комп’ютерною 
підтримкою. Низький рівень інформаційної культури вчителя початкової 
школи призвів до того, що він переважно є лише споживачем готової 
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дидактичної продукції, не готовий до створення авторських розробок 
навчальних і виховних заходів. Застосування інформаційних технологій у 
навчанні розуміється багатьма практиками лише як фрагментарне 
використання у вивченні окремих предметів [5, с. 139]. 

Формуванню у майбутніх учителів початкових класів теоретичних 
знань і практичних навичок ефективного використання ІКТ у навчальному 
процесі та майбутній професійній діяльності найбільш ефективно сприяє 
організація та функціонування у ВНЗ інформаційно-комунікаційного 
педагогічного середовища. 

Професійна підготовка майбутнього фахівця початкової освіти в 
умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища є 
багатоаспектним, багатоплановим, інтегрованим процесом, який 
передбачає озброєння майбутнього вчителя початкових класів вміннями та 
навичками ефективного використання інформаційних технологій у 
навчальному процесі початкової школи, моніторингу знань, умінь і 
навичок молодших школярів, усвідомленого прогнозування своєї 
діяльності, формування початкових основ інформаційної культури учнів 
молодших класів. 

Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище розглядається 
ученими (О. Співаковський, Л. Петухова) як сукупність знаннєвих, 
технологічних і ментальних сутностей, які в синхронній інтеграції 
забезпечують якісне оволодіння системою відповідних знань. Знаннєві 
сутності передбачають наявність в особистості системи набутих і 
сформованих знань; до технологічних сутностей відносять технічні, 
програмні, мережні засоби отримання, зберігання, опрацювання та 
представлення інформації; ментальні сутності передбачають дотримання 
сукупності психічних, інтелектуальних, ідеологічних, релігійних, 
естетичних і інших особливостей народу [6, с. 131]. 

Погоджуємося з думкою Л. Петухової про те, що інформаційно-
комунікаційне педагогічне середовище є активним суб’єктом навчання, 
адже, як зазначає дослідниця, «компонентами інформаційно-
комунікаційного педагогічного середовища є не тільки технології, але й 
людські ресурси, які неперервно їх оновлюють зі швидкістю, що постійно 
зростає» [6, с. 133]. Отже, сучасний навчально-виховний процес у 
педагогічному ВНЗ визначається наявністю трисуб’єктних відносин, які 
трактуються як неперервні і постійні взаємодії між трьома рівноправними 
активними суб’єктами навчання – студентом, викладачем та інформаційно-
комунікаційним педагогічним середовищем. 

В умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища 
відбувається перерозподіл ролей викладача на студента. Викладач перестає 
бути постачальником, «ретранслятором» знань, і починає виконувати 
функції інструктора та наставника. Студент, у свою чергу, з пасивного 
спостерігача перетворюється на активного учасника навчального процесу, 
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підтримує зв’язок з викладачем, формує самоосвітню компетентність. 
Отже, в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища 
відбувається активна інформаційна взаємодія між викладачем та студентом, 
яка дає можливість студенту здобувати нові знання, активно включатися в 
процес формування навичок професійної діяльності, задовольняти свої 
освітні потреби, здійснювати самоосвітню діяльність, викладачеві – 
оперативно керувати навчальним процесом, здійснювати електронне 
консультування студентів, оцінювати їхні навчальні досягнення. 

В умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища 
значно розширюються та урізноманітнюються можливості сучасного 
заняття. Завдяки застосуванню ІКТ збагачується його зміст, прискорюється 
темп проведення, формуються навички інформаційної та комунікативної 
взаємодії, викладач отримує можливість ефективно використовувати 
навчальний час, винаходити оригінальні методи викладання, збільшувати 
обсяг навчального матеріалу для його засвоєння студентами. 

Під час проведення лекцій з використанням ІКТ зростає її 
інформативність, відбувається активізація уваги студентів, викладач має 
можливість здійснити повтор найбільш складних моментів лекції, 
реалізується паралельне подання інформації (зорове і слухове). У процесі 
підготовки до практичних занять майбутні вчителі початкових класів 
створюють мультимедійні презентації, виконують програмовані завдання 
тестового характеру, розробляють конспекти уроків для початкової школи, 
що супроводжуються музичними вставками, слайд-шоу портретів та 
фотографій, створюють електронні бібліотеки з певної тематики 
(наприклад, з сучасної, класичної або народної музики тощо), електронні 
підручники-хрестоматії (в яких наявний теоретичний матеріал, довідково-
інформаційний апарат, фото- та аудіоматеріали, приклади тощо) та ін. 

Володіючи інформаційними компетенціями, майбутній учитель 
початкових класів зможе зробити процес навчання в початковій школі 
більш ефективним, цікавим, активним. Педагог, оперуючи різноманітними 
цифровими навчальними ресурсами, зможе організувати навчальну 
діяльність молодших школярів, зорієнтувати їх в індивідуальному пошуку 
інформації, навчити створювати власні електронні продукти (малюнки, 
мультимедійні презентації, електронні моделі тощо), що забезпечить 
можливість розвитку творчого та інтелектуального потенціалу учнів, їхніх 
здатностей здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці. 

Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище створює 
сприятливі умови для самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 
початкових класів. На думку О. Савченко, застосування комп’ютерів, – це 
не лише розширення можливостей здобуття нової інформації, а й новий 
імпульс у самостійній роботі студентів, посилення її діагностичних, 
контрольних і оцінних функцій [7, с. 6]. 

О. Кисельова вважає, що для підтримки самоосвітньої діяльності 
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майбутніх педагогів ефективними є такі програмні засоби: 1) інформаційні 
(довідники, електронні енциклопедії та словники, електронні підручники, 
комп’ютерні навчальні курси, електронні каталоги навчальної літератури 
тощо); 2) організаційно-методичні (сайти освітнього призначення, 
електронні банки індивідуальних завдань, предметно та професійно-
орієнтовані програмні середовища, конструктори уроків тощо); 
3) технологічні (програми статистичної обробки даних, універсальні офісні 
технології тощо); 4) контрольно-оцінювальні (автоматизовані засоби 
контролю знань і рейтингового оцінювання поточних результатів 
навчальної діяльності) [3, с. 199]. 

Самоосвітня діяльність майбутніх педагогів з використанням 
наведених засобів набуває певних позитивних особливостей, а саме: стає 
можливою оптимально зручна і ефективна її організація, активізується 
процес отримання знань, посилюється мотивація до самонавчання, 
з’являється можливість побудови індивідуальної траєкторії навчання, 
створення особистої електронної колекції знань, зменшується час на 
пошук потрібної інформації, її опрацювання, зберігання та перетворення у 
власні знання, підвищується рівень розуміння та емоційного сприйняття 
інформації, здійснюється самоконтроль завдяки зворотному зв’язку  
[3, с. 199]. Отже, в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного 
середовища майбутній учитель початкових класів має реальну можливість 
навчитися володіти прийомами самостійного пошуку, збору, обробки, 
аналізу та синтезу інформації, сформувати вміння та навички 
інформаційного самозабезпечення, саморозвитку. 

Таким чином, досліджуючи концептуальні засади професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах 
інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища, ми дійшли 
таких висновків: 

1. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище 
розглядається як складова єдиного українського інформаційно-освітнього 
простору, формування і розвиток якого здійснюється в рамках програм 
інформатизації освіти України. Це середовище включає організовану 
сукупність інформаційного, організаційного, методичного, технічного та 
програмного забезпечення, що сприяє інформаційно-навчальній взаємодії 
у системі «викладач – середовище – студент». 

2. Навчальний процес в умовах інформаційно-комунікаційного 
педагогічного середовища здійснюється з урахуванням можливостей 
сучасних інформаційних технологій та орієнтується на формування 
освіченої, розвиненої особистості вчителя початкових класів, педагога 
нової генерації, здатного до постійного оновлення наукових знань, 
професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у соціально-
культурній сфері, у галузях педагогічних технологій. 

3. За допомогою інформаційно-комунікаційного педагогічного 
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середовища стає можливим активне залучення майбутніх учителів 
початкових класів до самонавчання, творчих пошуків, науково-дослідної 
діяльності. Систематичне використання електронних енциклопедій, 
словників, довідників, підручників, посібників, комп’ютерних навчальних 
курсів, електронних банків тестів сприяють професійному становленню 
майбутнього фахівця, формуванню в нього інформаційних 
компетентностей, виховуванню соціальної та професійної мобільності. 
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ПОИСК, РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ  
И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ – НОВАЯ ПАРАДИГМА 

ОБРАЗОВАНИЯ ХХІ ВЕКА В РОССИИ  
 
Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи – 

самая важная в сфере образования. От её решения зависит 
интеллектуальный и экономический потенциал города, области и 
государства в целом. 

Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом 
общественного развития, способным раскрыть перед страной перспективы 
социально-экономического, культурного и духовно-нравственного 
преображения [1]. 

В своём послании Федеральному собранию 5 ноября 2008 года 
Президент РФ  отметил, что «интеллектуальная энергия, творческая сила 
(людей) – это главное богатство нации и основной ресурс прогрессивного 
развития. Нам нужно организовать масштабный и системный поиск 
талантов и в России, и за рубежом; содействовать приходу молодых 
одаренных людей в фундаментальную и прикладную науку. Должна быть 
выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, 
а также их сопровождения в течение всего периода становления 
личности». 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
одним из пяти направлений является «Развитие системы поддержки 
талантливых детей». Согласно направлению, в ближайшие годы в России 
будет выстроена разветвлённая система поиска, поддержки и 
сопровождения талантливых детей [2]. 

В Концепции федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы отмечается, что в настоящее время 
«серьезной проблемой российского образования является 
несформированность системы целенаправленной работы с одаренными 
детьми и талантливой молодежью [1]. 

В такой работе отсутствуют эффективные механизмы, 
непрерывность, недостаточно используются возможности высших 
учебных заведений, научных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей. 

Результаты международных сравнительных исследований показали, 
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что «российские школьники демонстрируют достаточно высокий уровень 
владения предметными знаниями по математике и естествознанию, но 
значительно отстают от своих сверстников из многих стран в умении 
применять эти знания на практике, использовать в различных 
продуктивных видах деятельности, например, выражать и обосновывать 
свою точку зрения, работать с различными источниками информации». 

Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, 
культуры и социальной жизни России в будущем. 

Целью стать является исследование проблем в образовании по 
поиску, развитию одарённых и талантливых детей и молодёжи 

Как необходимое условие выявления, развития и поддержки 
одаренных детей и молодёжи является консолидация усилий педагогов, 
психологов научно-педагогических работников и других специалистов для 
решения этой проблемы. 

Для этого необходимо решить задачи, сформулированные в 
подпрограмме «Одарённые дети» федеральной целевой программе «Дети 
России» [6]. 

– создание государственной системы выявления и развития детской 
одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их 
способностями, в том числе на основе инновационных технологий 
выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в сельской 
местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры, 
образования, науки; 

– координация деятельности базовых центров по работе с 
одаренными детьми и их поддержка; 

– оказание консультационной помощи родителям и педагогам, 
работающим с одаренными детьми. 

В плане первоочередных действий по модернизации общего 
образования отмечается, что развитие системы поддержки талантливых 
детей должно включать: 

– разработку моделей взаимодействия учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования по формированию 
индивидуальной образовательной траектории одаренных детей; 

– разработку Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, предусматривающего механизмы 
выявления и развития творческого потенциала одаренных детей; 

– совершенствование правовых условий и механизмов системы 
поиска и поддержки одаренных детей в общеобразовательных 
учреждениях». 

Таким образом, совершенно четко обозначена позиция государства в 
работе с одаренными детьми, показана стратегическая направляющая этой 
деятельности. 

Коллективом учёных России под руководством академика РАЕН 
Д. Б. Богоявленская по заказу Министерства образования и науки РФ 
разработана вторая, расширенная и переработанная рабочая концепции 
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одарённости. Первая редакция рабочей концепции одарённости была 
разработана в 1998 г. [5]. 

Разработка концепции одаренности ставила цель, как раскрыть 
понятия одаренности на основе теоретических положений отечественной 
психологии, так и определить основные принципы в решении задач 
выявления, обучения и развития одаренных детей. 

Рабочая концепции одаренности состоит из двух разделов: 
1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности 
одаренного ребенка. 

2. Принципы выявления и пути развития одаренных детей. 
В первом разделе рассматриваются такие вопросы, как: определение 

понятий «одаренность» и «одаренный ребенок», признаки одаренности, 
виды одаренности, особенности личности одаренного ребенка. 

Во втором разделе разработаны принципы и методы выявления 
одаренных детей и направления работы с одаренными детьми в сфере 
образования. 

В заключении авторы отмечают, что «данная Концепция отражает 
целостный подход к сложному и многоаспектному явлению детской 
одаренности. В предлагаемом определении удалось отойти от ставшего 
житейским представления об одаренности как количественной степени 
выраженности способностей и перейти к пониманию одаренности как 
системного качества психики, развивающегося на протяжении всей жизни. 

Особая проблема – развитие творческой, одаренной личности. Гении 
рождаются раз в сто лет, но талантливых и способных детей много, и 
нельзя упустить возможности их развития. Для таких детей обучение 
должно быть особое, индивидуальное, направленное на развитие их 
потенциала, оно не должно ограничивать возможности их развития. 
Отсюда вытекает актуальная проблема общественного характера: создание 
условий для сохранения и развития одаренности, начиная с детского 
возраста. 

Наш опыт работы с одарёнными детьми и молодёжью показал, что в 
последние годы среди детей и молодёжи возрос интерес к современной 
технике, информационным технологиям, мехатронике и робототехнике. 

Сегодня перед педагогическими вузами стоит задача подготовки 
учителей и педагогов, владеющих современными технологиями поиска, 
развития и поддержки одарённых и талантливых детей и молодёжи. 

В настоящее время остро стоит задача подготовки технических 
специалистов для работы на промышленных предприятиях. Поэтому 
поиск, развитие и поддержка одарённых и талантливых детей и молодёжи 
в области технического творчества и инновационных технологий является 
новой проблемой учебных заведений России. 

Именно поэтому по инициативе Федерального агентства по делам 
молодежи Российской Федерации и Фонда поддержки социальных 
инноваций «Вольное Дело» с 2008 года осуществляется Программа 
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», 
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утверждённая президентом РФ Медведевым Д. А. в 2009 году [4]. 
Основная цель этой программы – привлечь внимание одарённой и 

талантливой молодёжи к сфере высоких технологий. 
Задачи Программы: вовлечение детей и молодежи в научно-

техническое творчество, ранняя профориентация; обеспечение равного 
доступа детей и молодежи к освоению передовых технологий, получению 
практических навыков их применения; выявление, обучение, отбор, 
сопровождение талантливой молодежи; продвижение и обеспечение 
реализации профессионального потенциала и лидерских качеств 

В рамках реализации Программа предусмотрены 2 направления: 
1. »Общая робототехника» (8–17 лет), вовлечение в научно-

техническое творчество, повышение общей технической грамотности и 
ранняя профориентация в системе общего образования 

2. »Профессиональная робототехника» (16–30 лет), дополнение 
действующей системы профессионального образования в технической 
сфере доступом к передовым технологиям, практикой их применения, 
механизмом открытого и прозрачного выявления и оценки социальных и 
профессиональных компетенций 

Данная программа уникальна, так как это: 
1) единственная в России система многоуровневого непрерывного 

образования в сфере высоких технологий для детей, подростков и 
молодежи; 

2) единственная в России система инженерных соревнований: 
– для всех возрастов – детей, подростков и молодежи; 
– имеющая единую концепцию и преемственность; 
– ориентация на работу в регионах и создание общероссийской 
сети; 

– ориентация на непосредственное взаимодействие с потребителями 
высококвалифицированных кадров и решение их задач; 

– наиболее массовая в России молодежная программа в 
технической сфере по состоянию на 2011 год. 

Программой представлены четыре вида конструкторов-лабораторий, 
нацеленных на разные возрастные категории и умения: 

1) для начальной школы: комплект на основе конструкторов LEGO 
WeDo; 

2) для средней школы: на основе LEGO NXT; 
3) для старшей школы и студентов первых курсов: на основе Tetrix; 
4) для студентов: разработанный в рамках Программы на базе 
промышленного оборудования инженерно-технический конструктор 
«Базовый Элемент». 

Все комплекты включают в себя оборудование, методические 
материалы, программное обеспечение. Они не только содержат все 
необходимое для создания «робота» для соревнований, но также 
позволяют организовать в школе, колледже, вузе или центре НТТМ 
учебно-исследовательскую лабораторию по мехатронике, робототехнике и 
программированию, а также естественнонаучных дисциплин – при 
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дальнейшем наращивании инструментария на их базе. 
В российских образовательных программах все большее значение 

приобретает робототехника. Учащиеся российских школ вовлечены в 
учебный процесс создания творческих дизайн-проектов, моделей-роботов, 
проектирования и программирования робототехнических устройств с 
применением LEGO-роботов, промышленных роботов, специальных 
роботов для МЧС России. 

В Армавирской государственной педагогической академии в марте 
2013 г. на факультете технологии, экономики и дизайна по инициативе 
ректора АГПА Галустова А. Р. кафедрой технологии и дизайна были 
проведены два конкурса-фестиваля с участием школьников и студентов 
образовательных учреждений Краснодарского края. 

17 марта проведён 3-й зональный конкурс-фестиваль творческих 
дизайн-проектов «Юный дизайнер Кубани». Конкурс-фестиваль 
проводится в рамках программы ФГБОУ ВПО АГПА «О 
профессиональной ориентации учащейся молодежи на получение 
дизайнерской профессий», одобренной ректором А. Р. Галустовым и 
начальником управления образования администрации Муниципального 
образования г. Армавира Н. В. Степовой. 

Основными целями Конкурса являлись: 
– содействие процессу совершенствования системы профориентации 
и подготовки квалифицированных дизайнерских кадров для 
производства и инновационных отраслей промышленности; 

– внедрение в молодежную среду представлений о дизайнерском 
творчестве как о престижной сфере деятельности, способствующей 
эффективной реализации личностных жизненных стратегий; 

– формирование устойчивого интереса подростков и молодежи к 
дизайнерскому проектному творчеству; 

– формирование слоя юных дизайнеров – молодой творческой 
элиты. 

Задачи Конкурса: 
– развитие интереса у детей и молодёжи к дизайнерской и 

художественно-конструкторской деятельности (профориентация); 
– развитие у детей и молодёжи навыков выполнения дизайн-

проектов; 
– предоставить возможность образовательным учреждениям 

организовать высокомотивированную учебную деятельность по 
моделированию объектов дизайна (костюм, ландшафт, интерьер и его 
элементы); 

– предоставить возможность продемонстрировать участникам 
разные уровни и этапы дизайн-проектной деятельности начальной 
дизайнерской подготовки. 

Конкурс проводился в трёх номинациях: 
– творческие дизайн-проекты интерьера; 
– творческие дизайн-проекты одежды; 
– творческие дизайн-проекты ландшафта. 
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В конкурсе приняло участие свыше 50 учащихся школ и колледжей 
и около 20 студентов Армавирской государственной педагогической 
академии. 

Победителями и призёрами конкурса-фестиваля стали свыше  
20 участников, которые были награждены дипломами 1, 2 и 3-й степени и 
ценными подарками. 

24 марта 2013 года проведён 3-й зональный конкурс-фестиваль 
научно-технического творчества детей и молодёжи по механотронике и 
робототехнике «Создай свою мечту». 

Конкурс-фестиваль проводился в рамках Федеральной программы 
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», 
одобренной президентом России Медведевым Дмитрием Анатольевичем в 
2009 г. 

Основными целями Конкурса являются: 
– содействие процессу совершенствования системы профориентации 
и подготовки квалифицированных инженерно-технических 
кадров для высокотехнологичных и инновационных отраслей; 

– внедрение в молодежную среду представлений об инженерно-
техническом творчестве как о престижной сфере деятельности, 
способствующей эффективной реализации личностных жизненных 
стратегий; 

– формирование устойчивого интереса молодежи к инженерно-
техническому творчеству; 

– формирование слоя молодых инноваторов – молодой технической 
элиты. 

Задачи Конкурса: 
– развитие интереса у молодых людей к инженерно-
конструкторской специализации (профориентация); 

– развитие у молодых людей навыков работы руками, командного 
взаимодействия; 

– отбор молодых людей, продемонстрировавших высокий 
инженерно-конструкторский потенциал. 

В Конкурсе приняли участие: роботы, изготовленные руками 
участников Конкурса, собранные из типовых конструкторов, либо 
изготовленные самими участниками Конкурса; радиоуправляемые модели 
различных технических средств. 

Состязания роботов проводились в двух категориях: основной и 
творческой. 

В основной категории состязания роботов, изготовленных с 
использованием типовых конструкторов, проводились в трех возрастных 
группах: 

– младшая группа: с 11 до 13 лет (включительно); 
– средняя группа: с 14 до 17 лет (включительно); 
– старшая группа: с 18 до 25 лет (включительно). 
В творческой категории состязания роботов, изготовленных самими 

участниками, проводятся в одной возрастной группе с 18 до 25 лет 
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включительно. 
Состязания радиоуправляемых моделей любых технических средств 

проводились в одной возрастной категории с 11 до 17 лет. 
В конкурсе приняло участие свыше 30 учащихся школ и колледжей 

и 8 студентов Армавирской государственной педагогической академии. 
Победителями и призёрами конкурса фестиваля стали 9 участников 

конкурса, которые были награждены дипломами 1, 2 и 3-й степени и 
ценными подарками. 

Победителями 3-го зонального конкурса-фестиваля научно-
технического творчества детей и молодёжи по мехатронике и 
робототехнике «Создай свою мечту!» стали 9 учеников и студентов. 

Проведённые исследования проблемы позволяют сделать вывод о 
том, что Президент и Правительство России уделяют огромное внимание 
проблеме работы учебных заведений с одарёнными и талантливыми 
детьми и молодёжью. Учебные заведения Краснодарского края в рамках 
губернаторской программы «Одарённые дети Кубани» вплотную 
занимаются поиском, развитием и поддержкой одарённых детей и 
молодёжи, о чём свидетельствует проведение в Армавирской 
государственной педагогической академии конкурсов-фестивалей по 
творческим дизайн-проектам «Юный дизайнер Кубани» и конкурс 
фестиваль научно-технического творчества детей и молодёжи по 
мехатронике и робототехнике «Создай свою мечту!». 

Проведённые конкурсы-фестивали показали возросший интерес 
школьников и студентов к дизайну среды и инновационной технике и 
технологиям, их незаурядное творчество и талант. Подрастающее 
поколение имеет большой потенциал в области электроники, мехатроники, 
робототехнике, информационных технологий и дизайну. 
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УДК 372.3/4 
Инна Груздова 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Всякое осмысление процессов развития дошкольного образования 

происходит с учетом культурно-исторического подхода. Именно культура 
выступает, с одной стороны, эффективным фактором созидания и 
совершенствования нашего многогранного мира, а с другой формирует в 
человеке личность. Культура является той сферой, в которой развиваются 
творческая индивидуальность и интеллектуальный потенциал, создаются 
условия для самореализации и культуротворчества, открываются 
безграничные перспективы для самосовершенствования и саморазвития 
человека. 

В философских и психолого-педагогических концепциях единодушно 
признается роль культуры в музыкальном развитии детей (Н. А. Ветлугина, 
Д. Б. Кабалевский, М. С. Каган, О. П. Радынова, Р. М. Чумичева) и 
отмечается, что музыкальное воспитание направлено, прежде всего, на 
приобщение подрастающего поколения к музыкальной культуре. 

В процессе исследования было установлено, что категория 
музыкально-эстетическая культура личности в научной литературе пока не 
имеет достаточно четкого определения. В словарях и справочных 
источниках по философии, эстетике, искусствознанию, психологии и 
педагогике данное понятие отсутствует. Среди близких, но не 
тождественных понятий, находим такие, как «духовная культура», 
«художественная культура», «эстетическая культура», «музыкальная 
культура». При всей очевидной принадлежности к единому 
терминологическому полю эти понятия имеют как общие, так и 
отличительные характеристики. 

Духовная культура в теории культурологии противопоставляется 
культуре материальной и подразумевает область идей, суждений, теорий, 
оценок, затрагивающих все аспекты жизнедеятельности общества, 
социальных групп, конкретного человека. 

Художественная культура – это самостоятельный, специфический 
пласт общей культуры, охватывающий определенную часть материальной 
и духовной культуры общества, «особая область культуры, образовавшаяся 
благодаря концентрации вокруг искусства ряда связанных с ним форм 
деятельности – художественного творчества, художественного восприятия, 
художественной критики и т.п.» [1, с. 191]. Выделяют определенные 
области художественной культуры, соответствующие видам искусства, и 
среди них – музыкальную культуру. 
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В философии и культурологии понятие музыкальная культура 
распространяется на содержательную характеристику различных видов 
музыкальной деятельности и их результаты (создание музыкального 
произведения, его исполнение и восприятие), а также сложившееся в 
процессе этой деятельности музыкально-эстетическое сознание людей 
(интересы, потребности, установки, эмоции, чувства, эстетические оценки, 
вкусы, идеалы, взгляды, теории). Кроме того, в структуру музыкальной 
культуры входит деятельность различных учреждений, связанных с 
хранением и распространением музыкальных произведений, музыкальным 
образованием и воспитанием, музыковедческими исследованиями. 

Эстетическая культура включает в себя более широкую часть бытия, 
поскольку эстетический элемент органично присутствует в природе, труде, 
игровой деятельности, искусстве, спорте, сфере человеческих отношений. 
Существуют различные трактовки в исследовании эстетической 
(художественной, музыкальной) культуры: аксиологический, социологический, 
деятельностный, личностный и др. 

Аксиологический подход связан с ценностной трактовкой культуры 
(Т. Адорно, Д. С. Лихачев, Ю. А. Лукина, Л. С. Сысоева, Л. Н. Столович, 
А. И. Щербакова) и определяется как совокупность достижений общества в 
его материальном и духовном развитии. При этом культура 
рассматривается как некая объективная по отношению к человеку 
данность. 

Музыкально-эстетическая культура, с точки зрения аксиологического 
подхода, понимается как система хранения и передачи музыкально-
эстетического опыта поколений, представляющая единство воспроизведения 
музыкально-духовного наследия и создания новых музыкальных 
ценностей. 

Ценность – многогранное культурное явление, являющееся 
результатом человеческой деятельности и обладающее смыслом. Понятие 
ценности обозначает такие свойства объектов, явлений, теорий, идей, 
которые служат эталоном качества и идеалом должного в соответствии с 
социально-обусловленными приоритетами развития культуры личности. 

Ценности общества и ценности личности могут не совпадать, в этом 
случае проявляется огромное значение роли искусства как социально-
эстетического феномена: произведения искусства в непосредственно-
чувственной эмоциональной форме претворяют передачу ценностей от 
социально-общезначимого к общечеловеческому, родовому и интимно-
личностному. Поэтому ценности искусства определяют смысл жизни 
человека. Ю. У. Фохт-Бабушкин [2], исследуя художественную культуру (и 
как часть ее музыкальную культуру), характеризует ценности искусства как 
смысловые универсалии, позволяющие обобщить возможные пути, 
посредством которых человек может сделать свою жизнь осмысленной. Он 
выделяет три группы ценностей: ценности переживания и ценности 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 35 

отношения, ценности творчества. 
Деятельностный подход (А. И. Арнольдов, В. Е. Давидович, 

Ю. А. Жданов, Н. С. Злобин, М. С. Каган, Э. С. Маркарян, В. С. Семенов, 
Р. А. Тельчарова) рассматривает культуру как совокупность устойчивых 
форм и способов деятельности, закрепившихся в человеческой практике и 
общественном сознании. Данный подход к культуре основывается на ее 
понимании как специфического способа и средства человеческой 
деятельности, в процессе которой человеческие силы и способности 
претворяются в социально значимые ценности. При этом культура 
рассматривается в различных аспектах: 

– как «внебиологический способ деятельности людей» 
(Э. С. Маркарян); 

– как «все, что творит субъект, осваивая мир объектов» 
(М. С. Каган); 

– как уровень развития человека – субъекта культурной 
деятельности (В. М. Межуев, Е. М. Жуков и др.); 

– как творческая деятельность человека (Н. С. Злобин, Л. Н. Коган, 
Л. В. Залесская и др.); 

– как реализация сущностных сил человека в любом виде 
социальной деятельности (Л. Н. Коган). 

Культура аккумулирует качественные характеристики деятельности 
человека и ее результатов, обобщает и преобразует деятельность поколений 
людей по сохранению, воссозданию и созиданию материальных и 
духовных ее ценностей. Следовательно, культура как специфический 
способ человеческой деятельности выступает механизмом наследования и 
передачи опыта одного поколения другому. 

Музыкально-эстетическая культура – это культуротворческая 
деятельность, процесс и результаты которой духовно обогащают общество 
ценностями искусства и образцами культуры, что способствует 
самосозиданию человека как субъекта культурно-исторического процесса. 
Интегративным признаком музыкально-эстетической культуры человека 
выступает творчество, объединяющее различные виды музыкальной, 
художественной и эстетической деятельности и ее результаты. 

Творчество проявляет себя в создании новых культурных ценностей, 
а также при распредмечивании их по «культурным и личностным 
смыслам». Культура как творческая созидательная деятельность, 
зафиксированная в ценностях исторического наследия и «путем 
вторичного творческого синтеза» (Л. С. Выготский) воспроизводимая в 
культуротворческой деятельности ее субъектов инициирует 
внутрикультурный диалог (В. С. Библер). Осуществление диалога в 
культуре порождает свободное творческое сознание и динамику 
творческих способностей, присущих человеку. 

Личностный подход распространяется на проблемы актуализации 
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социальной природы человека, способы и результаты пребывания 
личности в социокультурном пространстве, систему ее качеств и 
характеристик, необходимых для реализации отношения к окружающему 
его миру и своим природным и духовным потребностям. Его авторы 
(Б. Г. Ананьев, Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Л. Н. Коган, Э. В. Соколов, 
Б. Т. Лихачев, В. П. Тугаринов, Р. А. Тельчарова) подходят к определению 
культуры с точки зрения человеческой личности, понимая под культурой 
ряд свойств и качеств, которые характеризуют человека как 
универсального субъекта общественно-исторического процесса. Личность 
вступает во взаимодействие с культурой в трех отношениях: она усваивает 
культуру, являясь объектом культурного воздействия; функционирует в 
культурной среде как носитель и выразитель культурных ценностей; 
создает культуру, будучи субъектом культурного творчества. Человек при 
этом рассматривается как духовный субъект культуры, обладающий 
совокупностью взглядов на мир, пониманием смысла жизни и др. 
Личностный подход рассматривает человека преемником культурного 
наследия, его творцом. Культура создана человеком и существует для 
человека, для его развития и самовыражения. Человек предстает как 
эпицентр культуры, её высшая духовная ценность, её цель и результат. 

Ряд исследователей (Ю. Б. Алиев, Л. П. Печко, А. В. Пирадов, 
О. П. Радынова, Л. А. Рапацкая, В. Б. Чубаков и др.) раскрывают 
содержание функциональных личностных изменений, которые происходят 
под воздействием эстетических, художественных и духовных пластов 
культур. Каждая из рассмотренных концепций культуры имеет свой 
методологический посыл в исследовании психолого-педагогических 
проблем формирования основ музыкально-эстетической культуры у детей 
дошкольного возраста. 

Так, аксиологический подход позволяет определить содержание 
музыкально-эстетического воспитания, основу которого составляют 
ценности музыкальной, художественной, эстетической культуры общества 
и личности; деятельностный – исследовать сущность, средства и способы 
музыкально-художественной деятельности, обеспечивающей присвоение 
этих ценностей; личностный – выявить актуальные свойства личности 
ребенка дошкольного возраста, характеризующие его как субъекта 
музыкально-эстетической культуры. 

Анализ исследований свидетельствует, что в современной 
музыкально-педагогической теории принципиальным является вопрос 
терминологического содержания понятий музыкальная культура, 
эстетическая культура и музыкально-эстетическая культура личности. 
Следуя диалектическому закону о соотношении единичного, особенного и 
общего, исследователи акцентируют внимание на взаимодополняемости 
этих понятий: единичное (музыкальная культура) выражает и несет в себе 
специфику особенного (художественная культура) и общего (эстетическая 
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культура). 
Фундаментальные исследования в музыкальной педагогике и 

психологии позволяют утверждать, что специфика музыкально-
эстетической культуры определяется, прежде всего, особенностями музыки 
как искусства; особенностями музыкально-эстетического опыта в целом и 
опыта восприятия музыки, соединяющего звучащую материю с 
индивидуальными характеристиками человека; особенностями всей 
музыкально-художественной деятельности личности. Начало же 
формирования музыкальной культуры детей лежит в развитии 
эмоциональной отзывчивости на музыку, которая предопределяет качество 
всех структурных компонентов, составляющих единое целое музыкально-
эстетической культуры ребёнка. Формирование музыкально-эстетической 
культуры у детей дошкольного возраста рассматривается нами как процесс 
развития в условиях музыкально-художественной деятельности 
эмоционально-чувственного и ценностно-смыслового отношения ребенка к 
искусству и окружающей его действительности. 

Процесс формирования основ музыкально-эстетической культуры у 
дошкольников опирается на подходы, содержательно определяемые 
современной образовательной парадигмой и сводимые к следующим 
положениям: 

– детство понимается как самоценный период в развитии личности; 
– ребенок рассматривается как социальная саморазвивающаяся 
система; 

– в дошкольном образовании целевые установки смещаются от 
предельной рационализации воспитательно-образовательного 
процесса с преобладанием информационной модели обучения 
детей к созданию условий для развития и саморазвитии личности 
в целом; 

– дошкольное образовательное пространство строиться в соответствии 
с потребностями, интересами, склонностями и возможностями 
ребенка. 

Современная теория дошкольного образования нашла воплощение в 
большом количестве различных подходов к развитию и воспитанию детей, 
в том числе и музыкально-эстетическому. Процесс формирования основ 
музыкально-эстетической культуры у детей дошкольного возраста 
опирается на следующие методологические подходы: 

– культурологический – обеспечивает направленность дошкольного 
образования на становление и развитие культурной личности; 
необходимость создания в детском саду и семье целостного культурно-
образовательного пространства, в котором представлены разнообразные 
культурные образцы жизни взрослых и детей, где происходят культурные 
события, осуществляется творение культуры и воспитание человека 
культуры. 
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Культурологический подход основывается на идее ценности 
саморазвития ребенка как творческой личности; в процессе воспитания 
дошкольник как субъект культуры «проводится» через культурные 
значения, переживания, чувственная ткань которых и личностный смысл 
воплощены в музыкальном языке, далее они распознаются в явлениях 
культуры (сказка, театр, изобразительное искусство, танец и др.) и находят 
свое отражение в окружающем ребенка мире; значимым аспектом 
деятельности детей при вхождении в мир музыкальной, художественной, 
эстетической культуры имеют игровые процессы, что логично вытекает из 
культурологических концепций развития личности, творящей себя в мире 
через игру; важным аспектом позиции взрослых (педагогов, родителей, 
воспитателей) является отсутствие какого бы то ни было насилия над 
ребенком, навязывания чуждых ему интересов, ценностей. 

– аксиологический – тесно связан с культурологическим и 
выступает его ядром. В рамках аксиологического подхода музыкально-
эстетическое воспитание дошкольников ориентировано на приобщения к 
ценностям культуры и музыкального искусства, в результате чего 
происходит становление «связной системы личностных смыслов» 
(А. Н. Леонтьев); складывающаяся система ценностей определяет 
направленность музыкально-эстетических интересов, вкусов, оценок, 
актуализирует готовность руководствоваться ими в музыкально-
художественной деятельности; посредством обретения смыслов-целей, 
смыслов-интересов, смыслов-переживаний, смыслов-отношений происходит 
процесс становление компонентов музыкально-эстетической культуры 
личности; роль педагога состоит в том, чтобы открыть ребенку мир 
музыкальных ценностей, из которых они могут выбирать смыслы для 
решения своих жизненных проблем, что достигается путем активного 
включения в музыкально-игровое творчество, диалоги-беседы, 
интегрированные занятия и развлечения, побуждающие к переживаниям 
ценностей в условиях взаимодействия и поддержки педагога. 

– деятельностный – органично связан с аксиологическим, т.к. 
выступает условием формирования ценностных личностных качеств у 
детей и эмоционально-ценностного отношения дошкольников к миру и 
самому себе (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев); процесс формирования 
основ музыкально-эстетической культуры у дошкольников предполагает 
становление и развитие субъектности ребенка, основанной на способности 
выбирать, оценивать, конструировать такие виды деятельности (музыкально- 
игровая, музыкально-творческая, художественно-изобразительная, 
художественно-речевая, театрально-игровая, музыкально-ритмическая, 
двигательная), которые удовлетворяют потребности в саморазвитии 
личности и самоактуализации; музыкально-эстетическая деятельность в 
форме игры (сказка, мини-опера, мини-балет, карнавал), основанная на 
интонационно-двигательном и художественно-речевом самовыражении 
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является эффективным средством эмоционально-деятельностного 
переживания и присвоения дошкольниками социально значимых 
ценностей; педагог, осуществляя поддержку ребенка в процессе 
организации музыкально-эстетической деятельности, побуждает к 
эмоциональному и осмысленному восприятию произведений искусства, 
стимулирует ситуации рефлексии и диалога во взаимодействии детей со 
взрослыми и сверстниками, направляет творческую активность с учетом 
способностей и возможностей самореализации личности каждого 
воспитанника; критерием эффективности взаимодействия детей и 
взрослых (воспитателей, педагогов, родителей) являются позитивные 
изменения в ценностно-смысловой сфере субъектов образовательного 
процесса. 

Таким образом, проблема формирования основ музыкально-
эстетической культуры у дошкольников включает в свой круг 
разнообразные аспекты научных исследований, осмысление которых 
приводит к закономерному выводу о необходимости научно-теоретической 
и методической разработки вопросов реализации данной цели в теории и 
практике дошкольного образования. 
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Ірина Демченко 

 
АЛГОРИТМ КВАЗІПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ  
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 
Особливість сучасної педагогічної освіти полягає в поєднанні 

академічної підготовки студентів із практичним засвоєнням основ 
професіоналізму, що зумовлено необхідністю створення проміжної ланки 
між навчальною й фаховою видами діяльності – квазіпрофесійної, тобто 
імітаційної. Це актуалізується в зв’язку з реалізацією політики України 
щодо впровадження інклюзивної освіти, згідно з якою межі професійних 
обов’язків педагога, у тому числі й учителя початкової школи, 
розширюються. Нині, крім традиційної навчально-виховної, він повинен 
якісно виконувати корекційно-розвивальну, терапевтично-відновлювальну 
та здоров’язберігальну функції, розв’язуюючи при цьому безліч 
проблемних ситуацій. Ефективність формування такої готовності в 
майбутніх фахівців залежить від активної реалізації контекстного підходу 
в навчально-виховному процесі ВНЗ. 

Розроблення, обґрунтування й упровадження квазіпрофесійних 
моделей фахової підготовки майбутніх педагогів стають предметом 
дослідження багатьох науковців. Зокрема, цій проблемі присвячено праці 
А. Балаєва, Я. Бельчикова, М. Бірштейн, В. Галушко, Ю. Друзь, 
В. Коваленко, М. Крюкова, А. Смолкіна, О. Штепи, П. Щербаня та інших 
авторів, котрі квазіпрофесійну діяльність трактують як форму, метод і 
засіб навчання. Таке широке смислове навантаження цієї категорії дає 
змогу розглядати її як педагогічну технологію, завдяки якій можна 
досягнути бажаної освітньої мети через відтворення й рольове 
моделювання реальних ситуацій професійної діяльності. 

У контексті численних проблем професійної підготовки майбутнього 
вчителя початкової школи (А. Алексюк, Н. Бібік, В. Бондар, І. Зязюн, 
С. Мартиненко, Н. Ничкало, Д. Пащенко, О. Савченко, Г. Тарасенко, 
Л. Хомич, Л. Хоружа, М. Фіцула, І. Шапошнікова та ін.), зокрема, 
теоретичних і практичних аспектів використання технологій контекстного 
навчання в умовах інклюзивної освіти у більшості сучасних досліджень і 
публікацій (О. Мартиненко, О. Мельник, В. Осадчий, О. Потамошнєва, 
Н. Хребтова та ін.) автори торкаються лише побіжно. Відтак нині бракує 
ґрунтовних наукових напрацювань щодо теоретико-методичних засад 
квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до 
роботи в умовах інклюзивної освіти. 

Мета статті – розробити алгоритм квазіпрофесійної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної 
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освіти на прикладі вивчення дисципліни «Дидактика інклюзивного 
навчання». 

Підготовка майбутніх фахівців, у тому числі й учителя початкової 
школи, у системі вищої педагогічної освіти відбувається в умовах 
використання методології «контекстного підходу» [1], спрямованого на 
поступове насичення навчального процесу елементами професійної 
діяльності, тобто створення її умовних (квазіпрофесійних) моделей. 
Своєрідність і перевага цього підходу порівняно із традиційним навчанням 
полягає у відновленні генетично початкових відносин практики й 
обслуговуючої її теорії (на противагу «підлаштуванню» заздалегідь заданої 
теорії до потреб практики) і в реалізації принципу системного (а не 
фрагментарного) моделювання розв’язання професійних завдань за 
допомогою здобутих студентом у ВНЗ знань, умінь і навичок. 

Сутнісною ознакою контекстного навчання є моделювання (мовою 
навчальних дисциплін) цілісного змісту майбутньої педагогічної 
діяльності. При цьому засобами формування знань стають (ніби 
«проглядаються») контури професійної діяльності, а тому абстрактні 
педагогічні положення (знання, суперечності, закономірності, принципи) 
щільніше зближуються з реаліями обраного фаху. 

У публікації О. Єфремової представлено сім основних схем 
імітаційного моделювання педагогічної діяльності в процесі викладання 
дисциплін психологічного циклу: 1) від проблеми; 2) від знання; 3) від 
учня; 4) від учителя; 5) від аналізу проблеми; 6) від результату; 7) від 
інтерпретації [5, с. 275–276]. Екстраполювавши їх на площину професійної 
діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти, 
вважаємо, що доцільно додати ще один складник, який відображав би 
ефективну співпрацю (командну роботу) вчителів, відповідних фахівців, 
адміністрації навчального закладу, батьків та учнів, яких об’єднує спільна 
мета – сприяння в реалізації дитиною своїх можливостей та підготовці до 
незалежного життя в суспільстві. 

Адаптуючи цю контекстну модель до особливостей професійної 
діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти, 
пропонуємо авторський алгоритм квазіпрофесійної підготовки студентів 
на прикладі вивчення дисципліни «Дидактика інклюзивного навчання». 

1. Від проблеми. Викладач, пропонуючи приклади з реальної 
освітньої практики, констатує проблему поетапної диференціації дитячого 
колективу за ознаками інклюзії: 

Перший етап – пропедевтично-діагностичний. Визначаються 
причини, що зумовлюють необхідність діагностики, її об’єкти й суб’єкти 
діагностики та цілі, плани, завдання, критерії, показники й методику 
роботи. 

Другий етап – власне діагностичний. Безпосередньо реалізується 
задум діагностики, виконуються поставлені завдання за допомогою 
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використання сукупності емпіричних методів пошуку інформації. 
Третій етап – аналітичний. Проводиться інтерпретація та аналіз 

отриманої інформації (протоколи ПМПК, медичні карти, особисті справи; 
результати бесід із лікарем, батьками або особами, що їх заміщують). При 
цьому рівні розвитку об’єктів діагностики оцінюються, зіставляються 
(вихідні показники, реальні та необхідні) та встановлюються діагноз і 
залежності між факторами, що зумовили ці рівні. Педагогічний діагноз 
містить такі елементи: а) оцінка змісту виявлених індивідуальних 
властивостей об’єкта діагностики (відомості про структуру дефекту); 
б) оцінка рівня розвитку об’єкта та його окремих властивостей (спільність 
характеристик порушень розвитку дитини й наявність різних ускладнень); 
в) визначення загальної психолого-педагогічної характеристики об’єкта 
діагностики. 

Четвертий етап – прогностичний. На основі педагогічного діагнозу 
визначається прогноз щодо моделювання програми розвитку об’єкта 
діагностики; розроблення його індивідуальної освітньої траєкторії; 
обґрунтовуються комплекс заходів психолого-педагогічної, соціальної, 
терапевтичної, реабілітаційної, корекційної та інших видів роботи та 
висновки, що використовуються для подальшого проектування освітнього 
процесу. 

П’ятий етап – заключний. Забезпечується зворотний зв’язок 
усередині самої педагогічної діагностики, а також здійснюється 
збереження й нагромадження психолого-педагогічної інформації з 
рекомендаціями щодо її використання. 

Студентам пропонується дібрати й вивчити літературу з питань 
вікових та індивідуальних особливостей усіх учнів щодо певного виду 
діяльності й особливостей розвитку дітей із психофізичними 
особливостями, залучених до навчально-виховного процесу початкової 
школи. Їм також потрібно визначити спільні вікові, типологічні й відмінні 
ознаки особистісного розвитку дітей, оцінити їхні знання, вміння, навички 
та ступінь самостійності в навчанні. На основі цього необхідно виконати 
такі завдання: зробити записи в індивідуальній картці розвитку дитини 
(педагогічні спостереження) та висновок за результатами цього 
спостереження; розробити анкети для батьків і за орієнтовною схемою 
скласти характеристику учня на початок навчального року. Виконання 
студентами цих завдань обговорюється на практичному занятті. А 
підготовлені матеріали заносяться до папки «портфоліо учня». 

2. Від командної співпраці фахівців. Викладач акцентує увагу 
студентів на тому, що для кожної дитини, яка має особливі освітні 
потреби, складається індивідуальна програма розвитку та надання освітніх 
послуг. Індивідуальна програма розвитку учня розробляється 
мультидисциплінарною командою фахівців (лікар-психіатр, лікар-педіатр, 
учитель, психолог, логопед, соціальний працівник та інші) з обов’язковим 
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залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, для визначення конкретних 
навчальних стратегій і підходів до навчання й розвитку дитини. Вона 
містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види 
необхідної адаптації та модифікації дидактичних матеріалів, індивідуальну 
навчальну програму та за потреби індивідуальний навчальний план. Тому 
при вивченні теми «Основні напрями індивідуалізації й диференціації 
навчально-виховного процесу в школі з інклюзивною формою навчання» 
студентам пропонується за поданим алгоритмом скласти індивідуальну 
програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами. За 
допомогою імітаційно-рольової гри вони відтворюють реальні й уявні 
ситуації корекційно-педагогічної, реабілітаційно-терапевтичної, соціально-
розвивальної діяльності фахівців у їх спільній роботі та роботі з родиною 
учня. 

Результати командної роботи студентів аналізуються в ході 
спеціально організованої дискусії, під час якої формулюються конкретні 
пропозиції щодо вдосконалення індивідуальної програми розвитку дитини, 
намічаються шляхи розв’язання поставленої мети. Потім за наслідками 
колективної співпраці оформляється остаточний варіант індивідуальної 
програми розвитку дитини, що надалі апробується студентами під час 
педпрактики в школі. 

Згідно з розробленою індивідуальною програмою розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами, викладач пропонує студентам розробити 
індивідуальний освітній маршрут кожного учня (диференційована освітня 
програма, проектування якої цілеспрямовано визначається освітніми 
потребами, індивідуальними здібностями, можливостями учня, а також 
існуючими стандартами змісту освіти й реалізується за умов його 
самовизначення й самореалізації педагогічній підтримці вчителя. 
Розроблення такої індивідуальної навчальної програми відбувається під 
час психолого-педагогічного консиліуму школи, у ході якого беруть участь 
учитель-класовод, учителі-предметники (музики, фізичного виховання, 
іноземної мови та ін.) психолог, соціальний педагог, батьки дитини. 
Студентам пропонується об’єднатися в групи (7–8 осіб), обрати ролі, 
ознайомитися зі змістом навчальної програми та додатковими 
матеріалами. За поданим алгоритмом, студенти складають індивідуальну 
навчальну програму учня з особливими освітніми потребами на основі 
навчальних програм для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів з українською мовою навчання, затверджених Міністерством 
освіти і науки України. 

На завершення роботи представник кожної з команд презентує 
розроблену індивідуальну навчальну програму учня, пояснюючи вибір 
педагогічної стратегії навчання. За результатами обговорення та, можливо, 
певного коригування, програма затверджується та визначається 
тематичний план роботи вчителя. 
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За необхідністю на основі адаптованих до можливостей дитини з 
особливими освітніми потребами «Типових навчальних планів 
загальноосвітніх навчальних закладів», у тому числі й спеціальних, 
розробляється індивідуальний навчальний план учня (робочий навчальний 
план учня, у якому визначено: перелік навчальних предметів і 
послідовність їх вивчення; кількість годин, що відводяться на вивчення 
кожного предмета за роками навчання; тижневу кількість годин та 
додаткові години, відведені на індивідуальні і групові заняття, курси за 
вибором, факультативи тощо) [9]. 

На основі тематичного плану студентам пропонується розробити 
фрагменти поурочних планів, у яких потрібно реалізувати специфічно-
індивідуальні цілі й завдання (навчальні досягнення, спрямованість 
корекційно-розвивальної роботи) для дитини з особливими освітніми 
потребами в загальному контексті уроку. 

Розробки уроків надалі слід апробувати в ході практичного заняття, 
яке відбувається у формі квазіпрофесійної діяльності: студенти проводять 
фрагменти пропонованих занять, виконуючи при цьому почергово ролі 
вчителя й учнів. Під час рефлексивного етапу практичного заняття 
студенти обговорюють, аналізують, оцінюють результати апробації. 

3. Від педагогічного знання. Викладач спрямовує діяльність 
студентів на засвоєння базових понять методики викладання предметів у 
початковій школі, які ґрунтуються на засадах особистісно зорієнтованого і 
компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення 
результативного складника засвоєння змісту початкової загальної освіти та 
особливостей організації інклюзивного навчання в початковій школі, що 
вимагає використання особливих методик і технологій. 

Так, наприклад, при вивченні теми «Педагогічні технології у 
викладанні предметів у початковій школі» студенти конспектують 
відповідну літературу, складають карту ефективності кожної з технологій. 
Потім кожен студент отримує індивідуальне завдання – описати обрану 
технологію на прикладі однієї з тем конкретного предмету (за шкільною 
програмою). На практичному занятті проводяться фрагменти цих занять із 
відповідним технологічним забезпеченням. Так само як і в попередній 
схемі, проведені фрагменти занять аналізуються в ході спеціально 
організованої дискусії, під час якої формулюються конкретні пропозиції 
щодо вдосконалення тієї чи іншої технології згідно з освітніми потребами 
всіх учнів. Із пропонованих технологій обирають найкращі й оформляють 
їх у формі «стендів» (постерів або комплекту слайдів). 

При вивченні теми «Урок як основна форма організації 
інклюзивного навчання» викладач об’єднує студентів у групи і пропонує 
розробити конспекти уроків у загальноосвітньому інклюзивному класі. У 
процесі роботи студенти складають план-конспект уроку, у якому 
інтегрують навчальний матеріал загальноосвітніх і спеціальних 
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(корекційних) програм так, щоб на одному уроці діти з різним станом 
психофізичного й інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом 
тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. 

Алгоритм моделювання уроку в загальноосвітньому інклюзивному 
класі відповідає структурі організації та проведення уроків у 
малокомплектних школах, де вчитель почергово організовує спільну 
діяльність із різними групами дітей у класі. 

Викладач акцентує увагу студентів на тому, що навчальний матеріал 
теми уроку має відповідати рекомендованій освітній програмі учнів класу; 
пояснення нового матеріалу для учнів з особливостями в розвитку варто 
диференціювати за мірою складності з опорою на картки інструкції і з 
описом покрокових дій учнів; закріплення отриманих знань, умінь і 
навичок проводиться з використанням підібраного для кожного учня 
дидактичного матеріалу: роздаткові картки, вправи з навчальних 
посібників і підручників. Таке моделювання уроків створює умови 
спільних навчальних дій усіх учнів класу. 

На наступному практичному занятті студенти демонструють 
розроблені уроки з відповідним технологічним забезпеченням, виконуючи 
при цьому почергово ролі вчителя, учнів, учителів-колег. Проведені уроки 
аналізуються поетапно: 1) самоаналіз уроку вчителем; 2) коментування 
вчителями-колегами проведеного заняття; 3) висловлення учнями своїх 
вражень і побажань; 4) співпраця суб’єктів педагогічного процесу для 
ухвалення рішень щодо вдосконалення розробленого уроку. 

Надалі скориговані й належним чином оформлені конспекти уроків 
слід занести до так званої теки з документами – «портфоліо вчителя». 

4. Від учня. Викладач актуалізує індивідуальні особливості, 
наприклад, творчого розвитку школярів у різних видах конструктивної 
діяльності. Зокрема, під час вивчення теми «Учитель як організатор 
освітнього процесу» кожному студенту ставиться завдання скласти 
індивідуальну карту траєкторії творчого розвитку конкретного учня, у якій 
він проводить діагностику його творчих здібностей, інтересів, мотивації до 
занять із певного виду діяльності, активності у творчій діяльності й 
складає корекційно-розвивальну програму, яку найповніше можна 
здійснювати на перервах, після уроків, у святкові, вихідні дні, на 
канікулах, тобто в позанавчальний час (гуртки, позакласні заходи, 
колективні творчі справи, тренінги та ін.). 

Зрозуміло, що студент при цьому має знати учнів і мати можливість 
із ними регулярно спілкуватися. Тому для виконання цього завдання краще 
в якості об’єкта дослідження обрати учнів класу, у якому студенти 
проходили практику. 

Після завершення цього завдання на одному із практичних занять 
студенти презентують матеріали цього дослідження й пропонують 
конкретні шляхи творчого розвитку школярів у певних видах 
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конструктивної діяльності. 
Розроблені матеріали колективно обговорюються й коригуються. 

Для апробації скориговані матеріали передають учителю-класоводу. 
5. Від учителя. Викладач ставить проблему формування готовності 

майбутніх учителів початкових класів до роботи з учнями з особливостями 
психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти. Так, під час 
вивчення теми «Готовність учителя початкової школи до організації 
інклюзивного навчання» студентам ставиться завдання визначити критерії 
цієї готовності. На одному із практичних занять студенти обґрунтовують 
свій набір критеріїв і на основі співпраці з викладачем визначають 
найоптимальніші з них, наприклад: 

– діагностичний (уміння визначати вікові й індивідуальні 
особливості учнів; зону їх актуального та найближчого розвитку; рівень 
навченості й вихованості, навчальні можливості, особливості соціалізації  
й адаптації учнів у колективі; рівень сформованості якостей особистості  
та ін.); 

– прогностичний (моделювання системи навчальної та виховної 
роботи; розробка індивідуальної траєкторії розвитку учнів; стиль взаємин 
у дитячому колективі; постановка найближчих та перспективних цілей і 
завдань); 

– конструктивний (уміння моделювати різні типи уроків, занять, 
виховних заходів; використовувати наочні посібники, обладнання й 
сучасні педагогічні технології; добирати ефективні методи, прийоми й 
засоби роботи; розробляти програми взаємодії з учнями і їх батьками та 
колегами); 

– корекційно-розвивальний (на основі знання загальних 
закономірностей розвитку осіб із психофізичними вадами майбутній 
учитель повинен уміти: організовувати навчально-виховний процес у 
комплексі з корекційно-розвивальною роботою; складати корекційно-
розвивальну програму для учня чи групи учнів з аналогічними 
проблемами; моделювати групові чи індивідуальні заняття; створювати 
умови для соціально-трудової реабілітації, інтеграції в суспільство дітей із 
порушеннями психофічного розвитку); 

– інформаційний (уміння користуватися каталогами, картотеками, 
добирати інформацію, готувати анотації, тези, конспектувати; добирати 
потрібний зміст освіти з підручників, посібників, періодичної преси, 
електронних носіїв інформації для реалізації освітніх, розвивальних, 
виховних завдань, пропаганди педагогічних знань та ін.); 

– комунікативний (уміння налагоджувати контакт із учнями, 
колегами, батьками; будувати взаємини на принципах гуманізму, 
толерантності й поваги; викликати довіру у вихованців, їх батьків, колег; 
вибудовувати ефективну інтеракцію; знаходити головне в навчальному 
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матеріалі); 
– контрольно-оцінювальний (уміння контролювати роботу учнів; 

використовувати критерії й норми оцінювання навчальних досягнень; 
відстежувати особливості просування кожного учня власною траєкторією 
розвитку; вести облік індивідуального зростання вихованців та шкільної 
документації). 

Потім ставиться інше завдання – самодіагностика та діагностика 
готовності конкретного студента до організації інклюзивного навчання на 
прикладі проведеного ним на практичному занятті фрагмента заняття за 
визначеними критеріями. При цьому кожен студент складає таблицю, у 
якій позначає рівень цієї готовності за кожним критерієм – низький, 
достатній, високий. По завершенню цієї процедури результати, одержані 
кожним студентом, зіставляються й вимальовується об’єктивна картина 
реального рівня готовності студентів до організації інклюзивного навчання 
в школі. 

6. Від педагогічного аналізу проблеми. На відміну від першої з 
наведених схем, у цьому випадку проблема ставиться не викладачем, а 
студентами, які актуалізують педагогічні знання при аналізі практики 
впровадження інклюзивного навчання в початковій школі. Так, вивчаючи 
тему «Методика керівництва практикою впровадження інклюзивного 
навчання в 1–4 класах», студенти в ході пасивної педагогічної практики 
відвідують заняття в школі з інклюзивною формою навчання, ведуть 
щоденник спостережень, у якому фіксують труднощі методичного 
характеру, що виникають у роботі вчителя. У цьому ж щоденнику вони 
аналізують можливі причини виникнення цих труднощів і разом з 
учителем пропонують шляхи їх подолання. Після педпрактики студенти 
проводять спеціально організовану конференцію, у ході якої актуалізують 
типові методичні помилки або проблеми, що трапляються в роботі 
вчителя-практика й у письмовій формі кожен студент формулює методичні 
рекомендації стосовно розв’язання конкретної методичної проблеми. Ці 
матеріали потім заносять до папки «портфоліо групи», якою можна 
скористатися при підготовці планів-конспектів уроків, курсових, 
дипломних робіт тощо. 

7. Від результату. При вивченні теми «Психолого-педагогічний 
моніторинг якості освіти учнів початкової школи з інклюзивною формою 
навчання» на основі матеріалів аналізу практики впровадження освітньої 
інклюзії та розробленої структури психолого-педагогічного моніторингу, 
студентам пропонується розробити систему моніторингу психолого-
педагогічного статусу дитини в динаміці її психічного розвитку. Викладач 
зауважує, що система моніторингу повинна містити в собі конкретний 
набір тестових інструментів і систему реєстрації прогресу суб’єктів 
освітньої системи для збору й аналізу інформації з визначених напрямів, 
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наприклад: динаміка розвитку учня в порівнянні з попередніми 
перевірками; динаміка розвитку учня в порівнянні з учнями своєї групи; 
вказівки для вдосконалення роботи вчителя; рекомендації щодо 
вдосконалення сімейного виховання; пропозиції з моделювання 
адаптивного освітнього середовища та ін. 

Під час практичного заняття, яке відбувається у формі 
квазіпрофесійної діяльності, студенти проводять психолого-педагогічний 
моніторинг, дані якого заносяться до моніторингової карти розвитку 
дитини (класу). Результати моніторингу дають змогу майбутнім учителям 
визначити: траєкторію індивідуального розвитку кожного учня за 
попередні роки; довгостроковий (на весь період навчання), 
середньостроковий (на навчальний рік) та короткостроковий прогноз (із 
конкретної теми уроку) педагогічний прогнози; ефективність діяльності 
вчителя. 

Напрацьований матеріал студенти разом із викладачем обговорюють, 
визначають недоліки та в скоригованій формі заносять до папки 
«Електронний портфель учителя». Цей матеріал може бути придатним під 
час активної педагогічної практики та подальшої професійної діяльності. 

8. Від інтерпретації в процесі опанування курсу «Дидактика 
інклюзивного навчання» (упроваджений згідно з наказом Міністерства 
освіти і науки від 21.12.2009 № 1153 «Про затвердження заходів на 
виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо 
запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах на період до 2012 року»). 

Вивчаючи новітні методи й організаційні форми інклюзивної 
практики в початковій школі, студенти не лише ознайомлюються з 
передовим досвідом учителів-новаторів, методистів, переможців конкурсу 
«Учитель року», а й вивчають доцільність широкого впровадження нових 
методичних розробок у галузі інклюзивного навчання, висувають власні 
творчі ідеї щодо реалізації теми й мети обраного студентом уроку у формі 
розробок фрагментів занять, заходів. На практичних заняттях, студенти їх 
програють і разом із викладачем або з методистом відділу освіти 
аналізують позитиви висунутої ідеї й указують на певні її недоліки. 
Урахувавши зауваження, поради та зробивши поправки, студенти 
розробляють цілісні конспекти уроків, занять. Доцільно при цьому 
запропонувати їм розробити цілу серію уроків або занять із використанням 
новітніх методів, прийомів, технологій. Ці матеріали можна використати 
під час проходження педагогічної практики, написання дипломної роботи, 
планування власної практичної діяльності. 

Квазіпрофесійна підготовка майбутнього вчителя початкових 
класів – це випереджальне формування його педагогічного досвіду, що 
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максимально наближене до реальної професійно-практичної діяльності й 
набуває ознак предметної реалізації принципів зв’язку теорії й практики, 
єдності навчання й виховання. У процесі викладання курсу «Дидактика 
інклюзивного навчання» доцільно використовувати такий алгоритм 
контекстного навчання: від проблеми; від командної співпраці фахівців; 
від педагогічного знання; від учня; від учителя; від педагогічного аналізу 
проблеми; від результату; від інтерпретації. 
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УДК 37.037(07) 
Алла Добридень 

 
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ РУХОВИХ ДІЙ УЧНІВ 

СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Сучасні пріоритети і цінності освіти зумовлюють перегляд усталених 
підходів до формування її змісту. 

Орієнтованість навчального процесу на особистість учня, виховання, 
утвердження його як вищої цінності і мети освітнього процесу не 
обмежується лише варіюванням його складових. 

Розроблення і запровадження нових, індивідуалізованих технологій 
навчання, врахування рівня реального розвитку і навчальних можливостей 
індивідуума, добір відповідних форм і методів його навчання – нагальні 
потреби сучасного суспільства підготувати вже у школі здорову, 
гуманістичну, освічену, здатну до самоосвіти і саморозвитку особистість, 
яка буде спроможна критично мислити, вирішувати життєві і професійні 
проблеми, самореалізовувати свій творчий потенціал. 

Національне виховання, створюване кожним народом протягом 
багатьох сторіч як система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, 
звичаїв, покликане формувати світоглядну свідомість і ціннісні орієнтації 
молоді, передавати їй соціальний досвід і надбання попередніх поколінь. 
Тому організоване національне виховання, яке відображає історичний 
шлях народу і перспективи його розвитку, повинно бути науково 
обґрунтованим (В. Кремень, І. Бех, І. Зязюн, В. Мадзігон, Н. Ничкало, 
О. Сухомлинська, О. Савченко, Г. Філіпчук та ін.). 

Однією з важливих ланок підготовки до життя у суспільстві є 
фізичне виховання дітей і молоді України, спрямоване на покращення їх 
фізичного й психічного здоров’я, удосконалення підготовленості до 
активного життя, творчої професійної діяльності та захисту Батьківщини 
(Г. Арзютов, Е. Вільчковський, Л. Волков, А. Лапутін, Г. Максименко, 
В. Платонов, Ю. Похоленчук, Б. Шиян та ін.). 

Слід зазначити, що окремі аспекти розвитку рухової функції в 
учнівської молоді досліджувалися як вітчизняними (Е. Вільчковський, 
Л. Волков, А. Лапутін та ін.), так і зарубіжними вченими (Б. Джонсон, 
М. Сесіл, Ж. Харрісон та ін.), однак всебічного висвітлення ця проблема не 
дістала. 

Ефективне вирішення педагогічних завдань, спрямованих на 
формування рухових дій учнів середнього шкільного віку під час занять 
фізичною культурою та спортом набуває вагомого значення у зв’язку з 
вимогою суспільства підвищити рівень і якість фізичної підготовленості 
підростаючого покоління, а також зміцнити здоров’я нації, що тісно 
пов’язане з економічним, соціальним і політичним розвитком України на 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 51 

шляху її розбудови. 
Мета статті – здійснити теоретико-методологічне дослідження 

процесу формування і розвитку рухових дій під час занять фізичною 
культурою, обґрунтувати методичну систему підготовки дітей середнього 
шкільного віку з використанням фізичних вправ. 

Рухова дія відноситься до найдавніших і головних функцій 
життєдіяльності людини. На різних етапах еволюції їй часто відводилася 
вирішальна роль у постійній боротьбі за виживання людини як 
самостійного біологічного виду. Динаміка філогенетичного розвитку 
рухової функції людини завжди відрізнялася великою інтенсивністю, 
носила чітко виражений прогресивний характер. Це зумовлено 
формуванням людини в зовнішньому середовищі, умови якого постійно 
змінювалися: ускладнювалися рухові завдання, на які людський організм 
реагував збагаченням своїх координаційних ресурсів завдяки вже 
організованому педагогічному процесу. 

Фізичне виховання як складова частина загальної системи освіти в 
навчально-виховній сфері дітей та молоді повинне концептуалізовуватися 
на зміцнення фізичного й психічного здоров’я, комплексний підхід до 
формування розумових і рухових якостей особистості, удосконалення 
фізичної та психологічної підготовленості до активного життя й 
професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету 
оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних методів і 
форм фізичного вдосконалення. 

Ці завдання покликані вирішувати й реалізовувати з застосуванням 
сучасних технологій навчання різноманітних рухових дій, розвитку 
рухових якостей, фізичного загартування й удосконалення рухової функції 
організму молоді передусім педагоги, учителі фізичного виховання, 
тренери, інструктори, громадські працівники. 

Основним засобом фізичного виховання є фізичні вправи, від 
методики застосування яких у навчально-тренувальному процесі залежить 
розвиток рухових якостей учнів. 

Система фізичного виховання дітей і молоді України ґрунтується на 
принципах особистісного підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, 
широкого застосування різноманітних засобів і форм удосконалення. 
Стратегічною метою фізичного виховання дітей і молоді є зміцнення 
фізичного, морального і психічного здоров’я, усвідомленої потреби 
особистого вдосконалення, формування інтересу і звички до самостійних 
занять фізичною культурою і спортом, набуття знань і вмінь щодо 
здорового способу життя. 

Ефективність оздоровчої фізичної культури, особливо занять 
спортом, істотно залежить від застосування відповідної методики 
виконання фізичних вправ, які моделюють різні рівні гравітаційного 
навантаження на організм в цілому і на окремі його системи зокрема. 
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Гравітаційне навантаження в органічній єдності з іншими методичними 
засобами, методами оздоровлення й атлетичного розвитку особистості 
полягає в системно-енергетичному підході до здоров’я людини, в 
прагненні до більшої організованості й упорядкованості вдалих 
функціональних взаємодій її організму з навколишнім середовищем, 
довільно регульованих на основі біоенергетичних критеріїв якості обміну 
між ними. 

Виконання вправ, які моделюють різні рівні гравітаційного 
навантаження, сприяє ефективному формуванню в учнів різних рухових 
навичок в процесі реалізації вимог шкільної програми фізичного 
виховання, позитивно впливає на розвиток скелета і м’язів тіла, які 
формують правильну поставу людини, її стійкість до навантажень і травм, 
сприяють усуненню різних порушень [1, с. 74]. 

Фізичне виховання дітей середнього шкільного віку реалізується 
через фізкультурну освіту, фізичну підготовку, спортивне тренування, 
самостійні заняття фізичними вправами та участь у масових фізкультурно-
оздоровчих і спортивних заходах. 

Діяльність сучасної учнівської молоді характеризується, з одного 
боку, постійним зростанням обсягу освітньої інформації, високою 
інтенсивністю процесу навчання, з іншого – низьким рівнем рухової 
активності у значної частини з них, що призводить до зниження показників 
фізичної підготовленості та погіршення здоров’я. Відомо, що стан здоров’я 
різних соціальних груп населення, в тому числі й учнів середнього 
шкільного віку, значною мірою залежить від їхньої фізичної 
підготовленості. Тому в модернізації різних форм системи фізичного 
виховання необхідно обов’язково враховувати сучасні вимоги щодо 
значного покращення рухової діяльності молоді. 

Без розумного і цілеспрямованого керівництва вчителя й активної, 
свідомої участі учня позитивного результату у процесі навчання досягнути 
не можна. 

Спеціальні фізкультурно-спортивні знання, які засвоюють учні 
середнього шкільного віку у процесі фізичного виховання, можна поділити 
на чотири групи: 

– знання, що сприяють організації учнів у процесі фізичного 
виховання (наприклад, правила безпеки, організації ігор, 
суддівства тощо); 

– знання медично-біологічного спрямування (наприклад, про вплив 
фізичних вправ на функції організму, про першу медичну 
допомогу, про втому та відновлення, методи самоконтролю 
тощо); 

– знання, необхідні для практичного засвоєння вправи (наприклад, 
про техніку виконання вправ); 

– знання з організації і методики проведення занять фізичними 
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вправами. 
Ефективність методики формування знань буде вищою, якщо при 

цьому дотримуватися певних правил. Найважливішими серед них є: 
– оволодіння руховою дією повинно починатися з формування 

знань про сутність рухового завдання і можливі шляхи його вирішення; 
– обсяг і зміст знань повинен відповідати вікові учнів, їх попередній 

теоретичній підготовці та інтелектуальному розвитку; 
– учні краще засвоюють теоретичний матеріал програми, якщо при 

цьому посилатися на знання з математики, фізики, біології тощо. Для цього 
вчителю фізичної культури необхідно підтримувати тісні контакти з 
педагогами, що викладають ці предмети, або, інакше кажучи, в повній мірі 
реалізовувати міжпредметні зв’язки; 

– особливістю засвоєння теоретичних відомостей у фізичному 
вихованні є те, що джерелом знань служить не тільки інформація вчителя 
та літературні джерела, але й сама рухова діяльність учнів. На основі 
м’язових відчуттів, аналізу результатів виконання фізичних вправ учень 
пізнає закономірності рухів, отримує практичні наслідки впливу певних 
фізичних вправ на розвиток якостей, удосконалення функцій різних систем 
організму, переконується у власних рухових можливостях і значимості 
занять особисто для себе; 

– ефективність засвоєння теоретичного матеріалу залежить від 
адекватності вибраних форм і методів його викладання в кожному 
конкретному випадку; 

– основним методом повідомлення знань є метод слова. 
Ефективними прийомами можна вважати розповідь, бесіду, опис, 
пояснення та їх поєднання з наочністю; 

– важливе місце у методиці формування знань займає контроль їх 
засвоєння.  

З відомих способів контролю найбільш поширеними у процесі 
фізичного виховання можна вважати: 

– усне опитування; 
– опитування із застосуванням контрольних карток або поєднання 
їх з усним опитуванням; 

– письмові роботи; 
– виконання практичних завдань, що вимагають теоретичних знань 

[2, с. 43]. 
Лише такий підхід до розуміння суті навчання у фізичному 

вихованні може принести користь, а, отже, є цінним для кожної окремої 
особи і суспільства загалом. 

Формування умінь виконувати фізичні вправи, їх трансформація в 
навички, об’єднання навичок в уміння вищого порядку – це тривалий, 
складний процес, успіх якого залежить від багатьох чинників. Першим 
серед них є правильне педагогічне керівництво цим процесом, яке полягає 
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у його чіткому структуруванні. 
У шкільному фізичному вихованні структуру процесу навчання 

доцільно будувати у три етапи: розучування рухової дії, її засвоєння та 
закріплення. 

Отже, у процесі фізичного виховання відбувається навчання різним 
руховим діям в цілях розвитку здатності керувати своїми рухами, а також з 
метою пізнання закономірностей рухів свого тіла. Навчають також 
правильному виконанню рухів, використовуваних як загально 
розвиваючих вправ для управління фізичним розвитком. І, нарешті, учні 
навчаються техніці рухової дії, необхідних у праці, побуті чи на 
спортивному тренуванні. 

Таким чином перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо у 
розробці та узагальненні теоретичних й, передусім, експериментальних 
досліджень фізичного розвитку рухової функції молоді, не створена чітка 
педагогічна система фізичних вправ для розвитку рухової функції 
організму молоді тощо. 
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Юрій Ковальчук 

 
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ  
ЗНАНЬ В УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Україна є аграрною країною, і забезпечення динамічного розвитку 
сільськогосподарського виробництва є пріоритетною задачею для нашого 
суспільства. Аграрне виробництво є однією з найважливіших галузей 
економіки нашої країни. Тому головним сьогодні є правильний вибір 
ефективного господарювання в аграрному виробництві, яке неможливе без 
підготовки відповідних кадрів. Зважаючи на вище зазначене, виникає 
потреба підготовки підростаючого покоління до життя і праці в нових 
умовах. А отже, й мета, й зміст суспільно-корисної праці повинні 
відповідати сучасним вимогам і ринковій економіці.  

Завдання суспільно-корисної праці – готувати школярів до трудової 
діяльності, забезпечити правильність вибору майбутньої професії, та 
сприяти найшвидшій адаптації у нових економічних умовах. Особливо 
необхідно передбачити ознайомлення учнів сільських загальноосвітніх 
шкіл з основами сучасної економіки, метою, принципами, завданнями та 
методами економічної діяльності.  

Соціально-економічним і психолого-педагогічним аспектам трудової 
підготовки учнів сільської школи присвячені дослідження І. П. Андрущука, 
О. М. Коберника, В. М. Мадзігона, В. В. Мельніченка, Т. М. Міщенка, 
М. П. Тименка, Л. А. Чорного та багатьох інших дослідників. 

Питання вдосконалення змісту й методики технологічної підготовки 
в загальноосвітніх навчальних закладах відображено у дослідженнях 
О. О. Білоблоцького, І. С. Волощука, В. О. Дідуха, Г. Є. Левченка, 
Ю. В. Кирильчука, В. К. Сидоренка, Г. В. Терещука, Д. О. Тхоржевського 
та ін. 

Багато вчених вважають, що сільськогосподарську працю, основи 
агрономії та економіки необхідно розглядати як основні складові системи 
технологічної освіти і трудової підготовки сільської молоді, щоб школа 
відповідала вимогам сучасності, могла забезпечити сільськогосподарське 
виробництво політехнічно підготовленими кадрами. Реформування 
сільського господарства, його перехід на нові форми господарювання 
вимагають від сільської молоді сучасної політехнічної та економічної 
освіти і практичної трудової підготовки. 

Тому, для досягнення результативності суспільно корисної праці в 
умовах сільської школи насамперед необхідно виділити мінімальний 
перелік знань, умінь, навичок, потрібних для успішного входження в 
ринкові відносини. 

Метою статті є охарактеризувати вимоги, які ставляться на 
сучасному етапі розвитку аграрного виробництва до формування 
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економічних знань в учнів сільської школи у процесі технологічної 
підготовки та методів їх реалізації. 

Основні функції сільськогосподарського виробництва зводяться до 
задоволення попиту споживачів у певних видах сільськогосподарської 
продукції, послуг і максималізації прибутку. Останнє водночас є і метою 
господарської діяльності підприємства, бо в умовах ринкової конкуренції 
саме отримання певної величини прибутку дає можливість утримувати й 
закріплювати свої позиції на ринку. Ця мета може бути досягнута лише 
при оптимальній комбінації застосовуваних виробничих факторів і 
інноваційній політиці. 

Фермерське господарство є найбільш пріоритетним напрямом 
розвитку сільського господарства в державі. У зв’язку з цим створюються 
умови для державного захисту фермерства, його інтересів та економічної 
підтримки. В пошуку розв’язання проблем, що виникають, слід: повніше 
використовувати правову базу розвитку і підтримки підприємництва; 
створити спеціальну систему фінансування, кредитування і страхування 
підприємницької діяльності на селі, а також систему забезпечення 
матеріальних умов розвитку підприємництва; сформувати ринкову 
інфраструктуру і конкурентне середовище для забезпечення 
підприємницької діяльності; створити систему підготовки кадрів для 
підприємницької діяльності; розробити систему інформації і науково-
технічної підтримки сільськогосподарського підприємництва, яка повинна 
включати: оперативну інформацію про зміни в законодавстві; інформацію 
про наявність товарно-матеріальних цінностей; моніторинг ринку цінних 
паперів, рівня цін, котирувальних акцій, курсів іноземних валют, 
діяльності фінансових інститутів; інформацію про суб’єкти 
господарювання; інформаційний банк даних про досвід аналогічного 
підприємництва за кордоном тощо [3]. 

Фермерами стають, як правило, досвідчені, висококваліфіковані, 
майстерні люди, які добре знають свою справу – агрономи, економісти, 
механізатори. Вони добре ознайомлені з технологією і організацією всієї 
номенклатури сільськогосподарського виробництва. Проте цих знань і 
досвіду для фермера – самостійного виробника в умовах ринкових 
відносин – недостатньо. Потрібно оволодіти методами, стилем, рисами 
незалежного підприємця, наполегливо пізнавати закони ринку, знати свої 
права, орієнтуватися в законах державної підтримки фермерства. 

Перед фермерами лежить широке поле діяльності в організації 
сучасного високорентабельного конкурентоспроможного товарного 
виробництва сільськогосподарської продукції. Це загальна мета 
фермерства країни, а мета кожного фермера – досягти максимального 
обсягу виробництва продукції та прибутків після її реалізації. Для цього 
фермер повинен добре знати особливості свого господарства, якість землі, 
місцеві погодні умови, вміти аналізувати попит і пропозицію ринку, його 
кон’юнктуру, правильно визначати спеціалізацію господарства. Іншими 
словами, в сучасних умовах підприємцеві необхідно оволодіти трьома 
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найважливішими властивостями: «знати», «вміти», «хотіти». 
Знати – означає мати всю потрібну інформацію, оволодіти 

потрібними знаннями, щоб свідомо робити свою справу. 
Кожному сучасному підприємцеві, фермерові, керівникові 

підприємства потрібно володіти достатнім обсягом знань, прагненням, щоб 
їх праця стала працею творчою, результативною, успішною.  

Крім того, що фермер повинен мати широку обізнаність у сфері своєї 
діяльності, йому також необхідно володіти необхідними вміннями. Що 
таке вміння для фермера, підприємця? Уміння – це вже сформована 
здатність на основі своїх знань і навичок досягнути своєї мети [3]. 

Уміння для підприємця – поняття широке. «Уміти», зокрема, означає: 
− досягти мети з якнайменшими затратами праці, часу, ресурсів, 

тобто працювати ефективно; досягти лідерства у вирощуванні, переробці, 
реалізації високоякісної продукції, доступної споживачеві, створити 
здоровий психологічний клімат і доброзичливість у стосунках з людьми, 
партнерами, постачальниками, споживачами тощо, добирати працівників, 
які знають свою справу, ініціативних, сумлінних, здатних до 
самоорганізації і самооцінки своїх дій, що є важливим регулятором 
поведінки, впливає на ефективність діяльності людини і розвиток 
особистості; збільшувати систематично обсяги виробництва, продажу 
продукції, знижувати витрати на неї, підвищувати конкуренто-
спроможність продукції, що є гарантією успіху, ефективності, 
рентабельності, прибутковості;  

− не боятись конкуренції, а бачити переваги свого виробництва і 
своїх товарів, продовжуючи безперервне їх удосконалення, поліпшувати 
маркетингову діяльність за допомогою реклами своїх товарів, їх нових 
властивостей і заохочування покупця, застосовуючи нові методи роботи зі 
споживачем; 

− не стояти на місці, а постійним поліпшенням роботи та 
управління підвищувати культуру виробництва, створювати виробництво 
світового класу і стандарту; 

− бути організатором виробництва, щоденно стежити за 
інформацією про світовий досвід у сфері фермерства, ефективно 
реалізувати свою головну функцію суб’єкта нового типу товарного 
сільськогосподарського виробництва [3]. 

Все це вимагає глибоких економічних знань. В умовах ринкової 
економіки виживає лише те виробництво, яке найбільш грамотно і 
компетентно визначить вимоги ринку, створить і організує виробництво 
продукції, що користується попитом, забезпечить високим прибутком 
висококваліфікованих робітників [4]. 

Визначальним напрямом діяльності кожного підприємства за умов 
ринкових відносин є вивчення ринку товарів або ситуаційний аналіз. Такий 
аналіз повинен передбачати комплексне дослідження ринку, рівня 
конкурентоспроможності й цін на продукцію, інших вимог покупців 
товару, методів формування попиту та каналів товарообігу, зовнішнього і 
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внутрішнього середовища підприємства. 
Результати вивчення ринку товарів служать вихідною базою для 

обґрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційної 
діяльності підприємства (фірми) на перспективний період. Інноваційна 
діяльність охоплює науково-технічні розробки, технологічну і 
конструкторську підготовку виробництва, запровадження технічних, 
організаційних та інших нововведень, формування інвестиційної політики 
на найближчі роки, визначення обсягу необхідних інвестицій тощо. 

Наступним найбільш складним за обсягом і вирішенням 
організаційно-технічних завдань напрямом є виробнича діяльність, її 
організація та оперативне регулювання в просторі й часі. З усієї сукупності 
постійно здійснюваних заходів, що з них складається виробнича 
діяльність, найважливішими треба вважати: обґрунтування обсягу 
виготовлення продукції певної номенклатури та асортименту відповідно до 
потреб ринку; формування маркетингових програм для окремих ринків і 
кожного виду продукції, їхню оптимізацію щодо виробничих можливостей 
господарства; збалансування виробничої потужності та програми випуску 
продукції на поточний і кожний наступний рік прогнозного періоду; 
забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами; 
розробку й дотримання узгоджених у часі оперативно-календарних 
графіків випуску продукції [1]. 

Але характерною для сільськогосподарського виробництва залишається 
проблема відсутності спеціалістів відповідних галузей, робочої сили 
взагалі. Село сьогодні відчуває не тільки потребу в різноробочих, 
механізаторах, операторах машинного доїння, а все відчутніше зростає 
попит на економістів, менеджерів, програмістів, інженерно-технічних 
працівників, що створює сприятливі об’єктивні умови для сільських дітей 
отримати робочі місця в місцевих господарствах. 

Утворення різних форм організації сільськогосподарського 
виробництва дає учням можливість спробувати себе не тільки у 
виробничих бригадах, а й в орендному і сімейному підряді, в учнівських 
кооперативах, малих підприємствах тощо і власним розумом оцінити 
позитивні й негативні сторони кожної з форм, творчо підійти до їх вибору. 
А це, в свою чергу, приводить до перетворення самого школяра, його 
свідомості, ставлення до знарядь праці, результатів діяльності. 

У процесі суспільно корисної, продуктивної праці та підготовки 
учнів до життя і трудової діяльності в умовах ринкової економіки при 
загальноосвітніх школах варто створювати різноманітні об’єднання з 
приватною формою власності. Засновниками можуть бути батьки учнів, 
учні, вчителі. Учні повинні мати максимальну самостійність у діяльності. 

Та головне – це адаптація молодого покоління до ринкових умов, до 
нової політичної ситуації, набуття нових трудових знань, умінь і навичок. 

Тому суттєвих змін потребують завдання, зміст, форми і методи 
трудової, економічної, екологічної підготовки сільських школярів і 
система профорієнтації. 
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А це, в свою чергу, має відобразитися на змісті та методиці 
технологічної та економічної підготовки учнів сільських загальноосвітніх 
навчальних закладів. Адже така підготовка учнів у сучасній сільській 
загальноосвітній школі не може здійснюватися відірвано від реального 
місцевого соціального та виробничого середовища, тих соціально-
економічних реформ, які відбуваються на сучасному етапі розвитку 
аграрного виробництва. 

Розкриваючи проблеми аграрного виробництва, неможливо чітко їх 
усвідомити, не враховуючи стан політехнічної трудової підготовки учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах, не простеживши паралелі та не 
визначивши зв’язків між виробництвом (промисловим і сільсько-
господарським) та освітою, зокрема трудовою підготовкою молоді. 

Як відомо, метою технологічної підготовки в сільському 
загальноосвітньому закладі є забезпечення повноцінного фізичного, 
інтелектуального, соціального і духовного розвитку особистості учня 
шляхом трудового навчання та виховання, які ґрунтуються на 
загальнолюдських і національно-культурних цінностях, виховання 
селянина у високому розумінні його соціальної ролі в демократичному 
суспільстві через формування дбайливого, розумного, відповідального 
господаря, який має глибокі знання з техніки, технології, економіки, 
екології, організації сільськогосподарського виробництва тощо [2]. 

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в аграрному 
виробництві, не могли не вплинути на систему трудових ціннісних 
орієнтацій молоді, на систему трудової підготовки в сільських 
загальноосвітніх закладах. Багатоукладність аграрного сектору, 
впровадження різних форм власності, нових методів господарювання є 
необхідною умовою розвитку ефективного сільськогосподарського 
виробництва. Існуюча система трудового навчання в галузі 
сільськогосподарської праці не враховує потреб аграрного сектору, а тому 
потребує суттєвих змін як щодо змісту навчання, так і форм та методів. 
Трудове навчання сьогодні, на думку учнів (51,8 %), не дає необхідних 
знань і вмінь, які дали б можливість у майбутньому працевлаштуватися з 
матеріальною вигодою, не має відповідного впливу на вибір майбутньої 
професії, що підриває авторитет даного предмета як серед учнів, так і 
серед учителів-предметників. 

Сучасні технології в сільському господарстві передбачають високу 
технологічну підготовку сільськогосподарських працівників. Тому учні 
повинні бути обізнаними з існуючими технологіями вирощування та 
переробки сільськогосподарської продукції, професійно вивчати сучасні 
методи, способи ведення сільського господарства, а також засоби малої та 
великої механізації праці в рослинництві та тваринництві. Цю вкрай 
важливу інформацію для сільського жителя має змогу і повинна надати 
галузь технології шляхом профілізації предмета згідно з сучасними 
вимогами економічного розвитку держави, сільського господарства та 
попиту знань і вмінь учнів. 
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Проведене дослідження дало змогу виявити реальний стан проблем, 
які впливають на трудову підготовку сільських школярів, необхідність їх 
розглядати у тісному взаємозв’язку з реформуванням аграрного 
виробництва. Та перш за все необхідно реформувати зміст технологічної 
підготовки школярів сільських загальноосвітніх навчальних закладів. 
Розв’язати цю проблему допоможе ефективна організації різних форм 
багатопрофільного учнівського виробництва, забезпечення цього процесу 
новою технікою, належним устаткуванням майстерень і кабінетів, 
відповідно до потреб села та інтересів молоді, враховуючи соціально-
економічні чинники. 

Як показує аналіз ситуації, яка склалася сьогодні в освітній галузі 
«Технології» в сільських загальноосвітніх школах, суттєвого поліпшення 
вимагає організація трудового і профільного навчання, системи 
профорієнтаційної роботи з учнями сільських шкіл, яка потребує 
врахування сучасних умов розвитку аграрного комплексу. Доцільно 
включати у навчальні плани шкіл всіх ступенів предмети 
сільськогосподарського циклу, ввести як факультативи, гуртки, клуби чи 
інші організаційні форми профорієнтаційні предмети, які давали б учням 
змогу орієнтуватися в нових технологіях та економічних основах 
сільськогосподарського та промислового виробництва. Тобто роботу слід 
проводити в таких напрямах: 

− пошук засобів, які компенсують недоліки організації 
технологічної підготовки учнів у сільському загальноосвітньому 
навчальному закладі; 

− пошук засобів, які дають можливість гнучко управляти процесом 
трудової підготовки сільських школярів для позитивного 
використання цих умов; 

− пошук шляхів технологічної підготовки старшокласників 
сільських шкіл до професій сільськогосподарського напрямку; 

− корегування змісту трудової підготовки учнів сільських шкіл 
відповідно до потреб сільського господарства і суспільства в цілому; 

− пошук шляхів для покращення умов праці сільського вчителя. 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ОБРАЗНО-ІНТОНАЦІЙНИХ 

НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ  
 
Новий щабель, значно вищого професійного рівня педагогічної 

освіти, що зумовлений соціально-економічними і сучасними європейськими 
вимогами до професійної підготовки і конкурентоспроможності фахівців 
різних напрямків, визначається опануванням поглибленими знаннями 
методології освіти та збагаченням психолого-педагогічної культури 
випускників вищих навчальних закладів педагогічного профілю. 

У законі України «Про освіту» зазначається, що: «Освіта – основа 
інтелектуального, культурного, духовного, соціально-економічного 
розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 
талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 
якостей, формування громадян, здатних до свідомого професійного 
вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного 
потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення 
суспільства кваліфікованими фахівцями» [4, с. 3]. 

Зокрема це стосується свідомого розуміння майбутніми 
педагогічними кадрами значення і ролі мотивації в опануванні 
професіональними якостями майбутнього вчителя музики, як з боку 
поглиблених знань мотиваційного забезпечення навчання дітей і молоді 
шкільного віку так і студентів. 

Плеяда вчених і практиків психолого-педагогічного напрямку 
(Т. Акінін, Б. Ананьєв, Н. Бібік, М. Беляєв, В. Бондаревський, О. Бурліна, 
Г. Горбуліч, Д. Ельконін, О. Киричук, О. Леонтьєв, Н. Морозова, 
С. Рубінштейн, П. Симонов, Є. Стронг, Х. Хекхаузен, О. Чайковська, 
Г. Щукіна та ін.) неодноразово доводила, що ефективність процесу 
опанування певною діяльністю залежить від ступеня зацікавленості 
суб’єкта навчання, оскільки саме пізнавальний інтерес є тим особистісним 
утворенням, яке певним чином корелює (взаємопов’язує і взаємодіє) з 
провідними потребами індивіда в кожному віковому періоді, активізує всі 
психічні процеси людини, спонукає до: постійного пошуку (змін, 
ускладнення цілей діяльності тощо), виділення актуальних аспектів, 
здійснює випробовування нових способів діяльності, привносить до них 
творчий елемент, емоційно забарвлюючи (Г. Костюк, А. Макарова, 
Г. Щукіна та ін.). За сприятливих творчо-пошукових умов пізнавальний 
інтерес стає засобом живого, захоплюючого навчання людини, 
найсильнішим її мотивом, активно взаємодіє з системою ціннісних 
орієнтацій переростає в стійку рису характеру, впливає на інтелектуальні 
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здібності, збагачує пізнавальний досвід, почуття та ін. Цим пояснюється 
активна увага педагогічної науки і практики до створення особистісно 
орієнтованої моделі освіти, яка б забезпечувала потенціал активізації 
внутрішніх сил і можливостей осіб різного віку, що навчаються, шляхом 
розвитку їх інтересів і потреб. 

Тому метою даної статті є визначення ролі і значення мотивації у 
формуванні образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних 
коледжів у процесі диригентсько-хорової підготовки. 

Аналіз вищезазначених педагогічних досліджень дає підстави 
стверджувати, що пізнавальний інтерес, що підкріплюється внутрішньою 
мотивацією особистості (яка має естетичну потребу в опануванні 
професійною майстерністю вчителя музики, враховуючи всі її складові, в 
тому числі досконале опанування образно-інтонаційними навичками 
вокального виконавства), виступає носієм зовнішніх і внутрішніх, 
об’єктивних і суб’єктивних ресурсів професійної діяльності, в перспективі 
забезпечуючи її якісну реалізацію і самовдосконалення. Подолання стану 
тривожності, нерішучості, відчуття неможливості досягнення цілей, поява 
нових пізнавальних мотивів, узагальнення професійно важливих умінь, 
навичок (зокрема образно-інтонаційних у вокально-виконавській 
діяльності, вільне володіння понятійно-термінологічним апаратом тощо), є 
показником того, що учень стає суб’єктом навчальної діяльності і виявляє 
пізнавальну мотивацію (С. Занюк) [5, с. 7]. 

На думку Т. Купріна, поняття «мотивація» «являє собою внутрішню 
психологічну активність, що організовує та планує діяльність і поведінку, 
в основі яких лежить необхідність задоволення потреби. В процесі 
мотивації потреба дістає одну зі своїх суттєвих властивостей – 
предметність... Набуття потребою свого предмета, її опредметнювання і 
зумовлює перетворення потреби на певний мотив діяльності» [7, с. 389, 390]. 

Важливість ролі мотивації у формуванні образно-інтонаційних 
навичок студентів педагогічних коледжів у процесі диригентсько-хорової 
підготовки спонукала нас до їх структурування, де провідним є 
мотиваційно-регулятивний компонент, а мотиваційна цілеспрямованість 
опанування даним фахом виступає основним регулятором навчальної 
поведінки студента-музиканта. 

Відповідно до змісту І-го мотиваційно-регулятивного компоненту 
був розроблений критерій, що давав змогу визначити міру мотиваційної 
цілеспрямованості до формування образно-інтонаційних навичок 
студентів педагогічних коледжів та наступні показники їх сформованості: 
1) інтерес і захопленість вокально-виконавською діяльністю даного 
напрямку освіти; 2) ступінь особистісної зацікавленості в пізнанні кращих 
творів світової і національної вокальної культури; 3) потреба в 
самовдосконаленні вокально-виконавської культури студентів педагогічних 
коледжів та високоякісної їх презентації. 
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Китайський молодий науковець Лінь Хай, досліджуючи проблему 
визначення методичних засад диригентсько-хорової підготовки в школах 
України і Китаю, зазначає, що: «Мотиваційна цілеспрямованість виступає 
як внутрішня психологічна установка, що активізує навчальну діяльність, 
допомагає приймати обґрунтоване рішення, спрямоване на те, щоб 
задовольнити потребу в отриманні якісної диригентсько-хорової 
підготовки у вищому музично-педагогічному навчальному середовищі, 
необхідної для роботи з дитячим хоровим колективом. Як процес і 
цілеспрямована активність особистості вона несе в собі емоційний і 
інтелектуальний елементи. Мотиваційна цілеспрямованість є також 
об’єктивною і суб’єктивною сторонами її задоволення, дає можливість 
отримання відповідного соціального статусу. Цю потребу ми відносимо до 
вищих потреб суб’єкта диригентсько-хорової діяльності в творчій праці, 
творчій співпраці і творчому самовираженні своїх здібностей майбутнього 
фахівця (генетичних і отриманих завдяки цілеспрямовано-інтеграційній 
системі навчання). Наявність сталої життєтворчої мотивації диригентсько-
хорової діяльності виступає рушійною силою також у переборюванні 
суперечностей між бажанням отримати якісну диригентсько-хорову 
підготовку і певними перешкодами в її досягненні» [6]. 

Важливе місце в опануванні всього навчально-методичного 
комплексу підготовки майбутніх учителів музики належить чистому 
інтонуванню вчителем вокально-хорових творів, оскільки їх художньо-
образна презентація на уроках музики і в позакласній роботі є еталоном 
виконання для учнів різного віку. Тому основою розвитку навичок чистого 
інтонування мають бути як основні системи організації музично-звукового 
матеріалу голосовим апаратом, так і психологічні механізми, що 
регулюють процес інтонування. Сучасна методика музичного виховання 
розглядає інтонування в двох аспектах: з одного боку як спосіб осмислення 
композиторського художньо-образного задуму твору і художньо-
емоційного відтворення музичного матеріалу, а з другого – як один із 
засобів музично-естетичного виховання молоді різного віку, формування в 
них художнього смаку і розвитку музичного слуху виконавців. 

Показ вокально-хорового твору на заняттях з диригентсько-хорових 
дисциплін передбачає не тільки мануально-графічне його представлення, а 
й точне, вокально-емоційне інтонування, що в узагальненому вигляді 
відноситься до художнього трактування і відтворення художньо-образного 
змісту вокально-хорового твору. Тому дуже важливо сформувати в 
студента-музиканта психологічну установку на художньо-комлексне 
виконання музичного твору, де чисте інтонування і емоційно-образне 
виконання створюють ансамбль засобів музичної виразності, допомагають 
співаку краще зрозуміти і відтворювати його зміст, а оточуючим цілісно 
сприймати твір вокально-хорового мистецтва. 
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Проблемі професійної спрямованості у викладанні музичних 
дисциплін присвячено низку праць, які розкривають специфіку та вимоги 
підготовки спеціалістів на музично-педагогічних факультетах 
(Л. Воєводіна, Л. Горюнова, Л. Коваль, А. Козир, В. Крицький, Л. Масол, 
О. Олексюк, В. Орлов, О. Отич, О. Ростовський, О. Рудницька, Г. Падалка, 
О. Щолокова, В. Шульгіна та ін.). 

У професійній підготовці майбутнього вчителя музики значне місце 
посідає вокально-методична підготовка, яка ґрунтується на використанні 
досягнень в області психології, педагогіки, акустики, фоніатрії та інших 
сумісних з вокальним мистецтвом наук. Так, проблема вокального 
навчання ґрунтовно досліджувалася в різних напрямках: фізіології та 
постановки голосу (Д. Аспелунд, Л. Дмітрієв, А. Єгоров, Ф. Засідателів, 
І. Левидов, М. Микиша, В. Морозов, Л. Работнов, М. Фомичів та ін.); 
біофізичних, фізіологічних і акустичних явищ, пов’язаних з співацьким 
голосом (М. Грачова, А. Єгоров, Д. Люш, В. Морозов, Р. Юсон, 
Ю. Юцевич та ін.); проблемам практичної фоніатрії, діагностики, патології 
та профілактиці захворювань голосового апарату (Ф. Заседателев, 
К. Злобін, Л. Зорицький, Н. Лебедева, І. Левідов, Д. Люш, Е. Малютін, 
В. Морозов, Л. Работнов, В. і Л. Триноси та ін.). 

Психологічний аспект сучасного бачення формування музично-
інтонаційного та художньо-образного мислення розкрито в дослідженнях: 
В. Медушевського, Є. Назайкінського, О. Полатайко, О. Спілоті та ін.; 
розвитку та формуванню співацьких здібностей (В. Антонюк, Л. Василенко, 
Л. Дмітрієв, В. Ємельянов, О. Стахевич, П. Троніна, А. Менабені, Г. Стасько, 
Ю. Юцевич, О. Прядко та ін.), умов та принципів створення чистої 
інтонації (Н. Гарбузов, І. Добриніна Ю. Рагс та ін.). 

Більшість авторів стверджують, що художній образ музики 
розкривається під час безпосереднього контакту з твором та в процесі 
засвоєння «лунаючої інтонації» через особливу музичну діяльність – 
«інтонування». Але дослідження саме проблеми формування образно-
інтонаційних навичок у студентів педагогічних коледжів у науково-
методичній літературі висвітлено недостатньо, що і спричинило вибір 
даної теми дослідження. 

У контексті даної статті нам би хотілося акцентувати увагу на 
провідному принципі модульно-ейдетичної (від лат. modulus – міра і грец. 
eidos – образ, форма, суть, вид, вигляд) організації експериментального 
вокального навчання студентів педагогічних коледжів, в основі якого 
покладений головний евристичний напрямок навчання. Даний принцип 
завдяки своїй біфункціональності дає можливість використовувати 
навчальний модуль як досить самостійну змістовно насичену частину 
будь-якого розділу знань, у якій ейдос віддзеркалює образний принцип 
сприйняття навчальної інформації, зберігаючи довготривалий час після 
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зникнення її з поля зору раніше сприйняті образи об’єктів і відтворюючи 
їх. Це сприяє формуванню образної пам’яті та пов’язаного з нею чуттєвого 
досвіду, що здійснюється в умовах тематичного (модульного) розміщення 
матеріалу, має певні цілі і завдання навчання. Цей принцип найбільш 
притаманний для музичних видів діяльності всього музично-освітнього 
комплексу як вид художньо образного сприймання музичних творів, що 
вважається універсальною формою мислення в мистецтві і типом образної 
думки, яка формується за законами художнього співставлення різних 
явищ, внаслідок чого вона отримує більш високий рівень знань і 
можливість перенесення їх в інші сфери життєдіяльності. «Образ завжди 
поєднує, на перший погляд, те, що не можна з’єднати і завдяки цьому 
розкриває якісь до цього невідомі сторони і відносини між реальними 
речами» [3, с. 154–155]. 

Під інтонуванням, в аспекті розвитку образно-інтонаційних навичок, 
ми розуміємо не тільки точність відтворення висоти певного тону 
музичного звуку, але й емоційно насичену художньо-образну передачу 
змісту та характеру музики, мелодії в цілому. Процес інтонування 
проходить як творчий акт, в якому яскраво виражається індивідуальність і 
особистість чисто інтонуючого співака-хормейстера, керівника дитячого 
вокально-хорового колективу, його психоемоційний стан і психологічні 
якості. 

Тому найбільш ефективний шлях формування образно-інтонаційних 
навичок, на нашу думку, – це синтезований процес паралельного розвитку 
співочо-дикційних, вокально-технічних навичок з використанням 
евристичного методу співацького навчання майбутніх вчителів музики в 
пошуках художньо-образного виконання твору. 

Таким чином можна зробити висновок, що створення творчої 
атмосфери і комфортного, продуктивного навчального середовища, 
використання евристичних методів формування образно-інтонаційних 
навичок у студентів педагогічних коледжів у процесі диригентсько-хорової 
підготовки, використання оригінальної поетапної методики значно 
розширить діапазон розвитку креативних здібностей студентів, допоможе 
сформувати його образно-інтонаційні навички, відшукати нові 
інтерпретаційні грані розкриття художньо-образного змісту музичного 
твору і найголовніше надасть впевненості в досягненні професійної цілі, 
значно розширюючи творчі можливості студента, стабілізуючи 
мотиваційне забезпечення продуктивного навчання майбутнього вчителя 
музики. Але дослідження саме проблеми формування образно-
інтонаційних навичок у студентів педагогічних коледжів у науково-
методичній літературі висвітлено недостатньо, тому вимагає спеціального 
дослідження. 
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Ірина Кучеренко 

 
РИТОРИЗАЦІЯ СУЧАСНОГО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:  

ЗМІСТ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Сучасна освітня політика України спрямована на розвиток 
національно свідомих, духовно багатих і комунікативно активних 
громадян. Загальновідомо, що найважливішим засобом спілкування 
людини у соціумі є мова, відповідно до цього кожна особистість має 
вправно володіти словом, вдало і грамотно виражати власні думки у 
вербальній формі. Загальноосвітня школа покликана забезпечити 
ефективну підготовку мовної особистості учня, сформувати його 
риторичну компетентність, комунікативну культуру, ораторські знання і 
вміння, досвід їх використання у процесі спілкування. Саме тому весь 
процес вивчення української мови має підпорядковуватися основній меті – 
навчити учнів правильно, змістовно і комунікативно доречно створювати 
власні висловлювання, осмислено сприймати чужі висловлювання, вдало 
входити у процес комунікації, успішно його здійснювати і завершувати. 

З прадавніх часів суспільством було усвідомлено значущість слова у 
житті людини, розроблено теоретико-практичні поради у його 
використанні і засвідчено всі здобутки у риториці – науці всіх наук, 
опановувати яку повинні всі члени цивілізованого й розвиненого соціуму. 
Нині загальноосвітня система Західної Європи і США виділяє риторику як 
обов’язковий навчальний предмет для вивчення, починаючи із початкових 
класів. Модернізація мовної освіти в Україні ХХІ століття, зумовлена 
соціальним замовленням розвитку комунікативно компетентних громадян, 
засвідчує позитивні зрушення у риторичній освіті молодого покоління, 
освіченого, наділеного творчим потенціалом, з розвинутим даром 
володіння живим словом. Саме це спричинило відродження риторики, 
введення риторики у шкільні програми з української мови, запровадження 
факультативного вивчення ораторського мистецтва, що є позитивним і 
доречним. Попри багатовіковий досвід риторико-навчальної наукової бази 
у наш час простежується певний розрив між державними вимогами та 
науково-методичним забезпеченням і підготовкою вчителів, які відчувають 
потребу в розробленні посібників та рекомендацій щодо викладання 
риторики в основній школі. Перед учителем-словесником постає низка 
гострих і невирішених питань, як от: «Які риторичні відомості вивчати?», 
«Як зробити урок риторично спрямованим?», «Як організувати учнів, щоб 
процес навчального спілкування охопив увесь учнівський колектив?», «Як 
заохотити і залучити до активної комунікативно-риторичної діяльності 
більшість учнів класного колективу?», «Які традиційні та інноваційні 
методи використати?». З урахування цього особливо актуальним і вкрай 
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необхідним є дослідження риторизації сучасного уроку української мови, 
розроблення його змісту і технологій проведення. 

Проблему риторизації навчального процесу, риторичного підходу до 
навчання мови, розвитку риторичних умінь і навичок учнів розглядали у 
своїх наукових доробках Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. Ладиженська, 
Л. Мацько, С. Омельчук, М. Пентилюк, Г. Сагач, Л. Скуратівський та ін. 
Проте риторичний аспект шкільної мовної освіти донині цілком не 
вивчений, потребує дослідження і розроблення з боку науковців та 
вчителів-практиків. 

Мета статті – охарактеризувати процес риторизації шкільної мовної 
освіти, визначити його змістову наповненість та шляхи реалізації на уроці 
української мови в основній школі. 

Риторизація мовної освіти, у нашому розумінні, – це процес 
переосмислення мети та змісту шкільного предмета «Українська мова», 
пріоритетним завданням якого є формування риторичної компетентності, а 
також визначення і розроблення способів організації навчального 
спілкування в комунікативно-діяльнісному і функціонально-стилістичному 
аспекті та за законами риторики. Безперечно, формування риторичної 
компетентності – тривалий і клопіткий процес, тому риторична освіта 
молоді має бути впроваджена на всіх рівнях, проходити у кілька етапів: 
пропедевтичний (початкова школа), формувальний (основна школа), 
узагальнювально-систематизувальний (старша школа), академічний (вища 
школа) і вдосконалюватися людиною індивідуально впродовж усього 
життя. 

У системі шкільної мовної освіти ХХІ століття найбільш значущим, 
стрижневим й ефективним визначено комунікативно-діяльнісний підхід, 
який передбачає створення усних та письмових власних текстів, 
аудіювання й читання чужих текстів, вимагає розкриття функцій мовних 
одиниць у висловлюваннях різних типів, стилів та жанрів під час 
спілкування і враховує, що процес засвоєння мови потребує осмисленого 
використання лінгвістичних засобів у процесі мовленнєвої діяльності. 
Означений підхід до вивчення української мови зумовлює організувати 
навчальний процес загалом і урок української мови зокрема таким чином, 
щоб створювати сприятливі умови для навчального спілкування і якомога 
більше залучити учнів до практичної продуктивної чи репродуктивної 
комунікації, найбільш наближеної до життєвої реалії. Комунікативна 
спрямованість у вивченні мови все частіше вимагає від учителя звертатися 
до основ риторики, практично зосереджувати увагу на розвитку 
спеціальної риторичної компетентності, основними складниками якої є 
риторичні знання, риторичні вміння і досвід їх практичного використання 
у процесі спілкування. 

Риторизація підтримує й відображає високі стандарти мовної освіти і 
має такі основні складники: 
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1. Максимальна мовленнєва практика. 
2. Підпорядкування лінгвістичної теорії інтересам розвитку 
мовлення. 

3. Мотиваційна готовність до комунікативно-мовленнєвої діяльності. 
4. Зацікавленість і усвідомлення значущості риторичної освіченості. 
5. Особистісно орієнтована спрямованість навчального процесу. 
6. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія вчителя й учнів. 
7. Раціональне поєднання традиційних та інноваційних методів. 
8. Використання риторично яскравих засобів. 
Реалізація риторичного компонента мовної освіти здійснюється як на 

аспектних уроках, так і на спеціальних уроках української мови. Сучасні 
лінгводидакти (Н. Голуб, О. Горошкіна, Л. Мамчур, М. Пентилюк, 
С. Омельчук, І. Хом’як, Г. Шелехова та ін.) класифікують їх як уроки 
розвитку комунікативних умінь і навичок, що беззаперечно відповідає 
вимогам часу і завданням мовної освіти в Україні. Вивчення риторики, на 
нашу думку, повинно відбуватися, по змозі, на більшості уроків 
української мови: розосереджено під час вивчення інших тем на аспектних 
уроках, і системно, цілісно на уроках розвитку комунікативних умінь і 
навичок. Завдання вчителя полягає в тому, щоб у процесі опанування 
мовної та мовленнєвої теорії впровадити вивчення необхідних риторичних 
теоретичних відомостей і домогтися ефективного формування стійких 
риторичних умінь та навичок. 

У першу чергу, вивчення риторики в основній школі відбувається в 
межах уроку української мови, головним у якому, на думку О. Біляєва, є 
його зміст [1]. До основних складників змісту уроку відносимо: 
теоретичний матеріал, що підлягає засвоєнню; уміння і навички, які 
необхідно сформувати; вправи, які практично будуть застосовані у 
навчальному процесі; форми організації навчальної діяльності учнів. 

Принципово важливим є обґрунтування теоретичного компонента 
вивчення риторики на уроці української мови. Вивчаючи особливості 
спілкування, учні поступово опановують такі риторичні поняття: текст як 
комунікативне явище, будова ораторського тексту, форми мовлення 
(монолог, діалог, полілог), стилі, типи і жанри мовлення, ситуація 
спілкування, комунікативна ціль, комунікативне завдання, комунікативна 
невдача. Уведення риторичних теоретичних відомостей сприятиме 
підвищенню формування риторичної особистості учня, розвитку його 
культури мислення та мовлення. 

Риторична підготовка учнів основної школи передбачає системний 
розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, 
аудіювання, письма) і вироблення спеціальних риторичних умінь. 
Навчальна діяльність риторичного спрямування відбувається не 
розрізнено, а цілісно у взаємозв’язку з іншими розділами української мови, 
а курс риторики, на думку М. Пентилюк, «спирається на ті вміння, якими 
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оволоділи учні з розвитку зв’язного мовлення, виразного читання, теорії 
літератури, стилістики, мовної культури» [7, с. 104]. У процесі 
комунікативно-мовленнєвої роботи на уроці української мови потрібно 
розвивати риторичні вміння, найголовнішими з яких є: 

– готуватися до публічного виступу і проектувати власне 
висловлювання (вибирати тему, формулювати комунікативні цілі, 
добирати інформацію); 

– будувати комунікативно доцільні, риторично змістовні, виразні 
тексти; 

– використовувати нормативні й стилістично доречні мовні засоби з 
урахуванням ситуації спілкування; 

– сприймати, осмислювати, оцінювати чужі тексти з погляду його 
риторичного змісту, комунікативної мети й мовного оформлення; 

– аналізувати ситуацію спілкування; 
– характеризувати аудиторію щодо кількості, освіченості, 
соціально-культурних ознак тощо; 

– володіти усним мовленням (інтонацією, тоном, темпом тощо); 
– добирати цікаві, переконливі аргументи на захист своєї позиції; 
– дотримуватися правил мовленнєвої поведінки; 
– використовувати формули мовленнєвого етикету. 
Особливою гранню риторичних умінь учнів є вироблення вмінь 

прогнозувати риторичні стратегії мовця, що передбачають формулювання 
відповідей на такі запитання: 

1. Для чого я буду це говорити? Потрібно чітко визначити 
комунікативні цілі і мету виступу, уявити результат, якого прагне оратор. 

2. Кому я буду говорити? Важливо охарактеризувати аудиторію за 
кількісними, віковими, гендерними, соціально-культурними показниками, 
за рівнем обізнаності, підготовленості, толерантного ставлення до мовця. 

3. Що найважливіше у власній промові? Розробити тему виступу, 
виділити мікротеми, дібрати і згрупувати інформаційний змістовий 
матеріал, сформулювати основні положення виступу. 

Засвоєння риторичних відомостей і формування відповідних умінь та 
навичок здійснюється у процесі використання традиційних та 
інноваційних методів навчання, нових форм навчальної діяльності і 
сучасних засобів навчання. Особливу роль у навчанні риторики 
відводиться методу вправ, обов’язковим елементом яких має бути 
занурення у навчальну ситуацію спілкування і виконання в її межах 
різнотипних завдань: виразно прочитати прозовий чи віршований текст, 
зробити комунікативний, риторичний, композиційний аналіз тексту, 
охарактеризувати чуже висловлювання, зімітувати процес прийняття 
рішень, аргументувати власну позицію, розв’язати проблему чи конфлікт, 
переконати співрозмовника, налагодити контакт з аудиторією, привернути 
увагу аудиторії тощо. 
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Риторична спрямованість сучасного уроку української мови 
зумовлює використання риторичних і комунікативних вправ. Н.Голуб 
класифікує риторичні вправи за організаційною ознакою і поділяє їх на 
види: 

1. Підготовчі – формують уміння визначати тему виступу, 
формулювати мету, основну думку, моделювати висловлювання, добирати 
й опрацьовувати матеріал, характеризувати аудиторію. 

2. Творчі – розвивають уміння і навички композиційно правильно 
вибудовувати текст виступу, засвоєння елементів зацікавлення аудиторії; 
коригування текстів, оригінальне мовне оформлення, удосконалення; 
побудова логічної схеми (логографа тексту). 

3. Тренувальні – тренують дихання, голос, дикцію, інтонацію, 
пам’ять, жести, міміку; вправи на тренування виголошення промови 
частинами і повністю; ситуативні вправи. 

4. Аналітичні – розвивають аналітичне мислення, формують уміння і 
навички риторичного аналізу тексту чи його частини та аналізу публічного 
виступу [2, с. 11–12]. 

Комунікативні вправи сприяють готовності учнів до вербальної 
комунікації і передбачають активну навчально-комунікативну діяльність. 
Досить глибоко в українській лінгводидактиці систему комунікативних 
вправ розробила Л. Мамчур і визначила їх типи: 

– мовні вправи сприяють формуванню мовної компетентності і 
можуть бути за зразком (конструювання, моделювання, трансформація 
мовних одиниць), за інструкцією (послідовне виконання дій), за завданням 
(включають самостійну роботу); 

– умовно-мовленнєві вправи забезпечують розвиток мовленнєвої 
компетентності і за способом виконання поділяються на імітаційні 
(відтворення мовної одиниці чи тексту), трансформаційні (перебудова 
лінгвістичної одиниці, перефразування тексту, створення висловлювання 
на основі поданого), репродуктивні (відтворення мовної одиниці, 
висловлювання, тексту); 

– власне комунікативні вправи покликані формувати комунікативну 
компетентність, спрямовані на розвиток продуктивного мовлення 
(діалогічної чи монологічної форми), репродуктивного мовлення 
(звукового чи графічно оформленого) і можуть бути організовані за 
моделлю, за настановами, за опорою [3, с. 401–402]. 

Виконання вправ обов’язково потрібно здійснювати на основі 
культурно зразкових й естетично ціннісних текстів, опиратися на 
лінгвокультурні особливості та національні традицій українського народу, 
використовувати формули мовленнєвого етикету й ідіоми рідної мови, які 
мають колосальні риторичні можливості і в яких закодовано максимальну 
кількість правил і законів спілкування, вивірених тисячолітнім досвідом 
наших предків. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 72 

Форми навчально-риторичної роботи на уроці повинні бути 
різноманітними та цікавими, вчителю варто послідовно використовувати 
фронтальну, групову, парну й індивідуальну діяльність учнів та 
організовувати її так, щоб кожен учень у класі був учасником навчального 
спілкування. Упродовж кожного навчального заняття школярі мають 
учитися не просто спілкуватися, а виступати перед аудиторією, 
діалогувати, брати участь в обговоренні, виконувати різні комунікативні 
ролі (мовця, активного співрозмовника, слухача, реципієнта тощо). 
Продуктивними формами риторичної роботи на аспектному уроці є також 
ораторські хвилинки, комунікативні тренінги, риторичні презентації, 
мовленнєві практикуми, прес-конференції, диспути що сприяють розвитку 
мистецтва спілкуватися. У процесі такої риторичної роботи важливо 
показати кожному учневі, що доносити свої думки, спілкуватися, 
виступати перед аудиторією може кожен, а у процесі таких навчально-
комунікативних тренувань це буде робити з кожним разом все легше і 
легше. 

Однією з ефективних форм навчально-риторичної діяльності учнів на 
уроці може бути створений учителем Ораторський клуб, учасниками якого 
будуть усі учні класного колективу. Для заохочення і зацікавленості 
школярів можна запровадити Риторичну Академію, до складу якого будуть 
входити найкращі мовці, обрані з-поміж всього класного колективу. 
Важливо, щоб упродовж навчального процесу всі учні мали можливість 
переходити із клубу в академію, а завдання вчителя – контролювати цей 
процес та стежити, щоб, навіть не досить успішні чи пасивні учні 
залучалися до роботи, і хоча б один раз стали академіками. Це сприятиме 
їхньому самоутвердженню і розвине мотивацію для наступної роботи. У 
ході риторично спрямованої навчальної діяльності учні стануть 
цілеспрямованими особистостями, які прагнутимуть розвитку та із 
задоволенням допомагатимуть розвиватися іншим. 

Риторизація сучасного уроку української мови покликана не тільки 
забезпечити формування вмінь ефективно спілкуватися, а й сприяє 
розвитку в учнів цілісних особистісних якостей: 

– культури мислення (відкритість, оперативність, ерудиція, 
самостійність, самореалізація, гнучкість); 

– культури мовлення (правильність, виразність, ясність, логічність, 
точність, багатство, доцільність, чистота); 

– культури поведінки (ввічливість, повага, тактовність, коректність, 
гнучкість); 

– культури спілкування (стратегія і тактика комунікативних дій, 
входження у процес спілкування, утвердження в колективі, 
знаходження однодумців, повага до опонентів, відповідальність за 
слово). 

Підводячи підсумки, переконані, що у шкільній системі освіти 
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риторика повинна займати цілком законне місце з-поміж інших розділів 
мови і в подальшому буде повноправно функціонувати на кожному уроці 
української мови. У процесі риторичної підготовки учнів учитель-
словесник має чітко дотримуватися пріоритетної позиції у навчанні 
української мови в основній школі – роботу над мовною теорією і 
формування лінгвістичних знань та вмінь підпорядковувати інтересам 
розвитку мовлення учнів, зокрема і риторичного його аспекту. Шляхами 
реалізації риторичного аспекту сучасного уроку вважаємо: імпліцитне 
введення риторичної теорії до суміжних лінгвістичних тем, визначених 
чинною програмою; засвоєння додаткових риторичних відомостей під час 
виконання мовленнєво-практичної діяльності; активну риторично-
мовленнєву практику; використання риторичних і комунікативних вправ; 
впровадження ефективних форм навчально-риторичної діяльності, що 
передбачають суб’єкт-суб’єктну взаємодію вчителя й учнів. 

Подальшу роботу вбачаємо у науково-методичній розробці 
риторичного аспекту сучасного уроку української мови, розробленню 
шляхів його практичного впровадження, впровадженні у практику 
раціонального поєднання традиційних та риторично орієнтованих методів, 
форм і засобів. 
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ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ СКЛАДОВОЇ ЗМІСТУ 

ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ У РАДЯНСЬКІЙ ШКОЛІ 
 

Дослідження проблеми реалізації релігієзнавчої складової змісту 
історії середніх віків у 7 класі сучасної школи потребує ґрунтовного 
аналізу здобутків вітчизняної педагогічної науки в історико-методичному 
контексті з метою виявлення тенденцій і підходів, які можуть 
актуалізуватися і в сучасному навчанні. 

Сучасна методика навчання історії учнів 6 класів відображена в 
посібниках і публікаціях К. Баханова, В. Власова, Є. Вяземського, 
Т. Ладиченко, П. Мороза, О. Пометун, А. Приходько, М. Студенікіна, 
О. Трухана, Г. Фреймана та ін. 

Водночас, можна констатувати, що конкретні питання методики 
реалізації релігієзнавчого змісту в курсі всесвітньої історії у 7-х класах 
поки що не стали предметом окремого дослідження, зокрема не з’ясовано 
місце релігієзнавчої складової у змісті історії середніх віків; не визначена її 
мета та завдання, не конкретизовані методичні шляхи ефективної 
реалізації релігієзнавчої складової всесвітньої історії, не уточнено зміст 
основних понять тощо. 

Мета статті – визначити основні підходи до реалізації релігієзнавчої 
складової змісту історії середніх віків у радянській школі. 

У радянській суспільствознавчій освіті формування науково-
атеїстичних поглядів у підростаючого покоління визначалося одним із 
найважливіших завдань навчання історії. Курс історії середніх віків для 
цієї мети визнавався надзвичайно сприятливим. Пояснювалося це не лише 
тим, що в ньому містилися теми з історії християнської церкви, викладався 
матеріал про виникнення та ранню історію ісламу і протестантизму, а тим, 
що «епоха середньовіччя відрізнялася найбільш інтенсивною релігійністю, 
що релігійний світогляд був пануючим і був вищою санкцією феодального 
ладу, що церковна догма була вихідним пунктом й основою всякого 
мислення і відігравала більшу роль, ніж в яку б то не було іншу епоху» [5]. 
Саме тому всі негативи й пороки церкви, її святенництво, жорстокість і 
опір всьому прогресивному «оголювалися тут із граничною гостротою й 
очевидністю» [5]. Як зазначав І. Лернер, методи релігійного впливу на 
неосвічених людей у середньовіччі були грубими і примітивними, і тому в 
навчальному процесі легше вчителем критикуються і викриваються. 

Завданням учителя визначалося викласти наведений у підручнику 
історії релігієзнавчий матеріал із метою викриття реакційної сутності 
релігії. Для цього вчитель історії повинен був добре орієнтуватися в змісті 
атеїстичної літератури, чітко уявляти собі ту суму атеїстичних ідей, яку 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 75 

потрібно було системно перетворити в переконання учнів, оскільки «атеїзм 
полягає не тільки в запереченні бога і визнанні шкідливості церкви, але 
вимагає вміння критично оцінити складний ланцюг ідей, властивих 
релігійним системам» [5]. Тому ставилося методичне завдання піднести 
зміст атеїстичних ідей у систематизованому вигляді, логічно, послідовно і 
лише поступово ускладнюючи, щоб цей зміст виявився доступним для 
учнів відповідно до їх віку і рівня розвитку. Тільки за такої умови 
вважалося можливим добитися від учня засвоєння низки бажаних понять і 
викликати в нього необхідну силу опору «шкідливому впливу вірян, діячів 
церкви та різних сект» [5]. 

Формування свідомого атеїзму визначалося одним із завдань в 
процесі ідейно-політичного виховання молодого покоління на матеріалі 
історичних навчальних курсів у середній школі. 

Для науково-атеїстичного виховання учнів, на думку І. Лернера, 
вирішальне значення у викладанні історії стародавнього світу і середніх 
віків мало вже те, що кожному факту далекого минулого, всім історичним 
подіям давалося матеріалістичне пояснення, яке не залишало місця 
потойбічним силам як причинам тих чи інших явищ суспільного життя. У 
такий спосіб в учнів формувалися певні навички з пошуку причин 
історичних явищ у реальній дійсності. Усяке інше пояснення, зі сфери 
надприродного, поступово починало викликати в учнів внутрішній 
протест, що «набувало все більш свідомого характеру у процесі 
підвищення стійкості навичок матеріалістичного пояснення історії» [5]. 

Зазначена особливість навчання в радянській школі, незмінно 
поширювана і на вивчення питань, пов’язаних з історією релігії та церкви, 
полегшувала матеріалістичне пояснення виникнення релігії, її різних 
напрямків і класової ролі. 

Атеїстична пропаганда вчителя у процесі навчання історії середніх 
віків починалася на основі вивчення історії стародавнього світу, де учень 
отримував певне уявлення про релігію в давнину. Тому, вивчаючи новий 
матеріал із середньовіччя, вчитель мав можливість вдатися до аналогій з 
історії стародавнього світу, збуджуючи в пам’яті учнів асоціативні зв’язки 
з вивченим матеріалом. 

Релігієзнавчий матеріал у цьому курсі за тодішніми програмами 
висвітлювався майже в кожній темі, але спеціально на ньому 
акцентувалася увага лише у процесі розкриття окремих питань програми. 
Так, феодальна церква розглядалася у зв’язку з політикою Хлодвіга, 
закріпаченням селян, у темах про іслам, християнську церкву, хрестові 
походи, в оповіді про Жанну д’Арк, у темах про гуситські війни, 
середньовічну культуру, Реформацію, Нідерландську революцію і 
культуру XVI–XVII ст. 

Із матеріалом, що розкривав роль релігії в середньовіччі, учні 
вперше зустрічалися в темі про виникнення Франкської держави, коли 
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мова йшла про прийняття Хлодвігом християнства. Союз королівської 
влади з церквою мав яскраво показати класову сутність християнства, «що 
стало з самого початку цієї епохи на службу панівного класу» [5]. 

Знання про церкву поглиблювалися пізніше, у процесі вивчення теми 
«Християнська церква в XI–XIII ст.». Учитель мав роз’яснити, що церква – 
це організація духовенства (котре було частиною панівного класу), 
покликана в його інтересах впливати на маси пригноблених й 
експлуатованих вірян. Ця організація складалася з різних установ 
(абатства, єпископства), яким підпорядковувалися, в межах кожної країни, 
певні території, причому духовенство, подібно світським феодалам, було 
організоване ієрархічно. Розповідь про ієрархію всередині духовенства 
повинна була пов’язуватися з висвітленням ролі папи як верховного глави 
церкви, котрий поєднував її загальні зусилля у справі захисту інтересів 
феодалів. 

Особливий методичний акцент рекомендувалося зробити на 
роз’ясненні, що церква як установа з’явилася лише в класовому суспільстві 
для підтримки влади панівного класу, і форми церковної організації 
поступово ускладнювалися. Так, в умовах рабовласницького ладу, де влада 
над рабами зберігалася переважно за допомогою грубої сили, де панівний 
клас навіть не прагнув нав’язати рабам свою релігію, але припиняв нові 
релігійні течії, що виражали соціальний протест, церковна організація була 
менш складною, ніж за феодалізму. 

Учитель мав пояснити, що в умовах феодалізму панівний клас 
потребував допомоги складної церковної організації, покликаної 
ідеологічними засобами сприяти збереженню і зміцненню влади над 
пригнобленими масами. Ця складність церковної організації позначалася в 
ієрархічній структурі церкви, в об’єднанні церковних установ під 
керівництвом папи, у створенні монастирів і орденів. 

У курсі історії середніх віків передбачалося вивчення переважно 
католицизму. Винятком було питання про остаточне відокремлення 
православної церкви від католицької. Оскільки в СРСР католицизм був 
мало поширений, а православ’я в програмі 6 класу виявилося поза увагою 
атеїстичної критики, вчителям рекомендувалося робити постійні аналогії з 
православною церквою у процесі характеристики найважливіших фактів з 
історії католицької церкви. Рекомендувалося характеристику соціальної 
ролі католицизму поширювати на всю християнську церкву в цілому. 

Важливе місце в змісті історії середніх віків приділялося темі про 
Арабський халіфат у зв’язку з тим, що в ній висвітлювалося виникнення і 
характеризувалася класова роль ісламу. Крім того, що іслам поширений у 
багатьох країнах Сходу, він існував у СРСР. Саме тому в районах СРСР, де 
іслам зберіг свій вплив, рекомендувалося приділяти цій темі особливу 
увагу. Насамперед потребувало матеріалістичного пояснення виникнення 
ісламу. Єдинобожність ісламу, яка прийшла на зміну колишнім 
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язичницьким богам, стала ідейним засобом об’єднання арабів та 
підґрунтям єдиної арабської держави. 

У такий спосіб розкривалася історичність і цієї релігії, а разом із тим 
її роль служниці панівного класу. Учитель мав звернути увагу на 
реакційність обрядів, властивих ісламу, мав показати, що іслам увібрав у 
себе елементи інших релігій, і тим самим підкреслити спільність класової 
ролі різних релігійних систем. Характеризуючи високий рівень культури в 
низці країн Арабського халіфату, не потрібно було пов’язувати це з 
ісламом, а потрібно було підкреслити, що розвиток культури пов’язаний не 
з релігією мусульман, а з суспільним розвитком цих країн. «Недарма в 
багатьох країнах, де мусульманська церква була панівною, культура 
розвивалася повільно відповідно з місцевими умовами суспільного 
розвитку» [5]. 

Найважливішим завданням науково-атеїстичного виховання учнів 
визнавалося доведення до їх свідомості класової ролі релігії і церкви. Ця 
думка повинна була стати наскрізною для всіх розділів курсу, присвячених 
релігії. Важливо було доказово розкрити її, зробити переконливою. Для 
досягнення цієї мети вчитель повинен був використати матеріали 
«Хрестоматії з історії середніх віків», «Книги для читання» і т. ін. 

У підручнику містився матеріал про жорстокість і лицемірство 
церкви: розповіді про хрестові походи, інквізицію й аутодафе, про 
знищення єретиків, Варфоломіївську ніч, діяльність єзуїтів, вражаючі 
багатства орденів всупереч обітниці бідності. Основна мета такого викладу 
– сформувати в учнів переконання про порочність церкви і релігії. 
Істотною стороною науково-атеїстичної пропаганди вважався показ того, 
що церква завжди була гонителькою культури і науки. Це доводилося у 
процесі висвітлення діяльності М. Коперника, Д. Бруно, Г. Галілея. 

Викладаючи матеріал про розвиток культури і науки, вчитель мав 
чітко протиставляти релігії передову культуру і науку, показавши їх 
непримиренність із церковно-релігійним світоглядом. 

Особливу складність для учнів мав розділ програми про Реформацію 
в Німеччині та в інших країнах. Крім того, що на прикладі лютеранства і 
кальвінізму потрібно було підкреслити низку вищевикладених ідей: про 
історичність релігій, про їх множинність, взаємну ворожість і т. ін., тут 
важливо було показати зміну класових завдань релігії зі зміною історичних 
умов. 

Лютеранство трактувалося як результат боротьби буржуазії з 
феодалами, протест бюргерства проти феодальної церкви, що спиралася на 
вузьку соціальну базу класу феодалів. Буржуазія потребувала 
модифікованого християнства, яке б виправдало її прагнення до влади і 
разом із тим здійснило б вплив на міські трудові маси, яких вже важко 
було старими методами переконати в необхідності послуху і покірності. 
Тим самим на прикладі виникнення протестантизму вчитель ще раз мав 
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підтвердити думку про земне походження релігії залежно від умов 
соціального розвитку. 

У ході викладу всіх тем, пов’язаних з історією релігії, важливою 
вважалася думка про те, що релігійні суперечки (між католицизмом і 
лютеранством, католицизмом і православ’ям, лютеранством і 
кальвінізмом) незмінно приховували політичні та економічні розбіжності, 
що стояли на першому плані. 

Розкол між католицизмом і православ’ям у релігійному відношенні 
трактувався як зовнішній, і тому треба було показати, що і відмінності між 
ними – несуттєві, переважно обрядові. Рекомендувалося наводити 
приклади щодо відмінностей у хрещенні перстами православних і 
католиків, вказати на тонзуру як особливість католицького духовенства. 
Але потрібно було підкреслити, що за всіма цими зовнішніми і 
несуттєвими релігійними відмінностями ховалися досить істотні політичні 
і матеріальні інтереси, які зробили неминучим розкол між західною і 
східною церквою. 

Цю першість реальних інтересів потрібно було показати і при 
викладі причин хрестових походів, виникнення ісламу та ін. 

Важливим елементом подачі релігієзнавчого матеріалу визнавалося 
іронічне забарвлення розповіді. Так, наприклад, тонзурі як символу 
скромності протиставлявся далеко не скромний спосіб життя духовенства, 
накопичення ним багатств, обжерливість і п’янство ченців. Така розповідь 
сприяла досягненню відповідного ставлення учня до тонзури, коли він 
зустріне католицьку духовну особу або ілюстрацію в книзі тощо. 

Методика викладання релігієзнавчого компонента змісту всесвітньої 
історії передбачала протиставлення атеїстичного сприйняття і ставлення 
до релігійних предметів та явищ тому ставленню, що учень міг зустріти в 
іншому, «чужому для радянської людини» середовищі вірян, і виховати в 
учня критичне ставлення до релігії й релігійності. 

У 60-х рр. ХХ ст. курс історії середніх віків цілеспрямовано 
використовували в школах СРСР як інструмент протидії ісламу в 
мусульманських регіонах країни. Методисти рекомендували вчителям 
використовувати цей потенціал предмета, що «давав такий стислий 
матеріал для антирелігійного виховання, спрямованого проти ісламу, якого 
не міг дати жоден інший шкільний предмет» [2]. 

У шкільній програмі на вивчення теми «Араби в VI–XI ст.» 
передбачалося три години, з них питанням про походження і класову 
сутність ісламу – одна година. Але в татарських, башкирських, казахських 
та інших школах цього часу було недостатньо, оскільки атеїстичне 
виховання вимагало там серйознішої роботи, пов’язаної з використанням 
місцевого матеріалу, покликаного допомогти викрити іслам. Методичною 
особливістю навчання цієї теми у згаданих регіонах було поєднання бесіди 
вчителя з використанням наочних посібників, додаткової літератури та 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 79 

прикладів із місцевого життя [2]. 
Учителька І. Щеголева у 1962 р. радила колегам у процесі навчання 

всесвітньої історії в 5 і 6 класах систематично, поступово ускладнюючи 
поняття, на історичних явищах і фактах виховувати в учнів 
матеріалістичне розуміння історії. На її думку, основні положення, на яких 
повинне ґрунтуватися атеїстичне виховання учнів на уроках всесвітньої 
історії, такі: 

– залежність свідомості людей від умов їхнього життя; 
– розвиток знарядь праці – матеріальна основа розвитку суспільства; 
– класовий характер релігії, її реакційність [7]. 
Автори відомого радянського підручника історії середніх віків 

К. Агібалова і Г. Донськой на початку 60-х рр. у першому його виданні 
намагалися якомога ширше використовувати навчальний матеріал для 
атеїстичного виховання учнів. Майже половина параграфів містила 
конкретні факти, що розкривали класову роль феодальної церкви і різних 
релігій. У § 20 узагальнювався матеріал про католицьку церкву в період її 
найвищої могутності; в главах третього розділу, присвячених Реформації і 
Нідерландській революції (особливо у § 55), яскраво висвітлена боротьба 
папства та єзуїтів проти Реформації і народних рухів. У параграфах про 
культуру халіфату, Індії, Західної Європи, про розвиток науки в ХІ–ХІІІ ст. 
з’ясовувалося, як різні релігії гальмували розвиток духовного життя 
суспільства [1]. 

Учителів спрямовували формувати у дітей на прикладі вивчення 
курсів історії стародавнього світу та середніх віків емоційно-негативне 
ставлення до релігії. Наприклад, учитель Е. Кацман, репрезентуючи 
власний педагогічний досвід із навчання всесвітньої історії, зауважував, 
що в процесі вивчення історії середніх віків він намагався формувати в 
учнів «почуття ненависті до церковників, які душили все передове, 
намагаючись затримати прогрес науки» [4]. Такий підхід спричиняв в 
учнів бажання глибше ознайомитися з релігійними догмами, навчитися їх 
викривати, щоб «допомагати віруючим позбутися релігійного дурману» [4]. 

Чітка орієнтація релігієзнавчого компонента змісту історичної освіти 
на формування в учнів переконання в тому, що релігія суперечить 
науковому світоглядові й несумісна з ним, що релігійні догми – реакційні, 
бо заперечують пізнаванність світу, душать творчу думку і подібне, була 
стратегічною лінією в усіх радянських методиках викладання історії 60–
80-х рр. Наприклад, видана в Києві в 1974 р. методика Л. Мельника 
спрямовувала вчителя на трактування релігії як гальма наукового й 
соціального прогресу. Доводилося, що історія розвитку науки й релігії – це 
історія безперервної принципової, гострої боротьби між ними і 
безперервної капітуляції релігійної віри перед науковою істиною [6, с. 66]. 

Н. Дайрі, надаючи методичні рекомендації до вивчення проблемних 
питань у курсі історії, пропонував систему аргументації, спрямовану проти 
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релігії. Так, він пропонував учителям задавати на уроках питання: 
«Служителі церкви стверджують, що релігія виникла разом із появою 
людини. Цим вони хочуть довести вічність релігії. Чи правильне це 
твердження?». Для відповідей семикласникам пропонувалася така модель 
відповіді: «Ні, не правильно. Наука довела, що сотні тисяч років люди не 
знали релігії, значить вона не вічна. Язичеська релігія слов’ян зникла після 
введення християнства, зникли релігії Давнього Єгипту, Вавилону, Греції, 
Риму, значить релігії не вічні. Більшість населення СРСР відійшла від 
релігії. У неї немає майбутнього» [3, с. 15]. 

Таким чином, релігієзнавчий компонент змісту шкільного курсу 
історії середніх віків за радянських часів був зорієнтований на формування 
науково-атеїстичного світогляду учнів. Продуктивність цього процесу 
досягалася шляхом: 

– матеріалістичного пояснення історії; 
– створення системи конкретних аргументацій; 
– пошуку асоціативних зв’язків і постійних аналогій із раніше 
вивченим релігієзнавчим матеріалом; 

– іронічного забарвлення педагогічного спілкування на уроці; 
– використання краєзнавчого матеріалу тощо. 
Із позицій сучасної методики навчання можна визначити цінними 

методичні підходи радянської доби до формування структури 
релігієзнавчого навчального змісту, етапність роботи над навчальними 
поняттями, внутрішньопредметні зв’язки навчального змісту. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Агибалова Е. В. О содержании и методических принципах нового 
учебника истории средних веков / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской // 
Преподавание истории в школе. – 1962. – № 3. – С. 70–83. 

2. Ахмеров З. Атеистическое воспитание учащихся на уроках по теме 
«Арабы в VI–XI веках / З. Ахмеров // Преподавание истории в 
школе. – 1961. – № 5. – С. 72–75. 

3. Дайри Н. Г. Современные требования к уроку истории : пособ. для 
учителей / Н. Г. Дайри. – М. : Просвещение, 1978. – 160 с. 

4. Кацман Э. А. Учить основам атеистической пропаганды / Э. А. Кацман // 
Преподавание истории в школе. – 1964. – № 4. – С. 58–62. 

5. Лернер И. Я. Формирование атеизма в 6 классе / И. Я. Лернер // 
Преподавание истории в школе. – 1961. – № 1. – С. 59–67. 

6. Мельник Л. Г. Методика викладання історії в середній школі : навч. 
посіб. / Л. Г. Мельник. – К. : Вища школа, 1974. – 221 с. 

7. Щеголева И. Г. Научно-атеистическое воспитание на уроках в V и VI 
классах / И. Г. Щеголева // Преподавание истории в школе. – 1962. – 
№ 5. – С. 49–55. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 81 

УДК 376 
Ірина Малишевська  

 
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЇЙ В СИСТЕМІ 

КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
 
У процесі демократизації нашого суспільства широким спектром 

розгортаються ідеї гуманізації освіти і пріоритетів особистості. 
Гуманістична філософія розбудови української освітньої галузі потребує 
розв’язання актуальних завдань щодо осмислення й пізнання нових 
педагогічних реалій, створення нової філософії освіти, відкритої до 
прагнень людини, її життєвого й духовного світу. На таких засадах має 
формуватися нова педагогіка, центром якої є дитина з її потребами, 
можливостями, потенціалом. 

На сучасному етапі розвитку України відкриваються перспективні 
зміни у системі корекційної освіти, пов’язані з особливим ставленням до 
дітей з вадами психофізичного розвитку, розв’язанням завдань їх 
соціалізації та інтеграції в соціум. Освіта для дітей з особливими 
потребами ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, яка 
передбачає, що відмінності між людьми є природним явищем і навчання 
потрібно відповідним чином адаптувати до потреб дітей. Це, у свою чергу, 
вимагає вдосконалення системи корекційної освіти, її форм, змісту шляхом 
впровадження корекційно-педагогічних технологій, які б сприяли 
всебічному розвитку особистості з обмеженими психофізичними 
можливостями. 

Різним аспектам впровадження ефективних методів, технік, методик 
корекційної роботи з дітьми з особливими потребами присвячені наукові 
дослідження В. Бондаря, В. Засенка, А. Колупаєвої, С. Миронової, 
Н. Пахомової, Т. Сак, В. Синьова, Є. Соботович, В. Тарасун, В. Тищенка, 
Л. Фомічової, О. Хохліної, М. Шеремет та ін. 

Реформування корекційної освіти в Україні, оновлення її змісту, 
потреба у впровадженні корекційно-педагогічних технологій навчання 
дітей з особливими потребами, недостатній рівень дослідженості проблеми 
та винятково важливе значення її розв’язання спонукали нас до ретельного 
вивчення цього питання. 

У статті дається визначення змісту понять «педагогічна технологія», 
«корекційна технологія». Також теоретично обґрунтовується 
впровадження педагогічних технологій у навчально-виховний процес 
системи корекційної освіти дітей з психофізичними вадами. 

Надання освіті пріоритетності та випереджувального характеру 
розвитку вимагає оновлення підходів до технологій навчання, форм, 
методів і змісту освіти, що забезпечують всебічний розвиток особистості. 
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Проблема удосконалення освіти на засадах впровадження нових 
педагогічних технологій посідає чинне місце в законодавчих документах: в 
Законі України «Про освіту», «Про інноваційну діяльність», Державній 
національній програмі «Освіта», Національній доктрині розвитку освіти 
України у ХХІ столітті, Державному стандарті спеціальної початкової 
школи та ін. 

Прагнення педагогів до удосконалення навчально-виховного процесу 
призвело до створення і подальшого урізноманітнення педагогічних 
технологій. Термін «педагогічна технологія» набув поширеного вживання 
наприкінці 80-х на початку 90-х років минулого століття і наразі став 
одним із найбільш популярних і дискусійних у педагогічних колах. 

Звертаючись до витоків поняття «технологія», зазначимо, що воно 
походить від грецького techne – мистецтво, майстерність і logos – наука, 
закон. Тобто поняття «технологія» можна перекласти як «наука про 
майстерність». 

Наукові пошуки у напрямку оптимізації та вдосконалення організації 
навчально-виховного процесу на різних рівнях освіти свідчать про суттєву 
трансформацію терміну «педагогічна технологія». Поширення поняття 
«педагогічна технологія» призвело до появи великої кількості його 
формулювань, залежно від того, як автори уявляють структуру і складові 
навчально-виховного процесу. 

Л. Лук’яновою проаналізовано тлумачення поняття «педагогічна 
технологія» сучасними науковцями, які розглядають досліджувану 
дефініцію як сукупність прийомів і методів, як моделі навчання, як 
алгоритм процесу досягнення запланованого результату, як сукупність 
знань про способи і засоби організації навчальної діяльності, які 
призводять до якісних змін особистості і досягнення заданих результатів, 
як систему дій педагога, спрямовану на вирішення педагогічних завдань, 
як принципи та моделі навчання тощо [6]. 

Аналіз [6] дозволяє виокремити основні характерні елементи та 
ознаки педагогічної технології (рис. 1). 

За визначенням В. Сєрікова, технологія навчання – це 
законовідповідна педагогічна діяльність, яка реалізує науково 
обґрунтований проект дидактичного процесу і якій притаманний вищий 
ступінь ефективності, надійності та гарантованості результату, ніж 
традиційним способам навчання [8]. Б. Гершунський [4] зазначає, що 
педагогічна технологія є не тільки інформаційною, комп’ютерною, вона 
покликана розв’язувати цільові, змістово-процесуальні і контрольно-
оцінювальні (результативні) педагогічні проблеми: структурування і 
конкретизацію цілей педагогічного процесу, перетворення системи 
наукових знань у зміст освіти, навчальний матеріал тощо. 
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Педагогічна технологія – це науково обґрунтована педагогічна 

(дидактична) система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети 
через чітко визначену послідовність дій, спроектованих на розв’язання 
проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат [9]. 

Регулятивний вплив педагогічних технологій, як вважає 
В. Бєляєв [2], полягає у спонуканні знаходити нові регулятивні чинники 
результативності діяльності; мобілізовувати кращі досягнення науки і 
досвіду для досягнення очікуваного результату; будувати діяльність на 
інтенсивній основі; приділяти більше уваги прогнозуванню і 
проектуванню діяльності. 

Отже, у загальнонауковому сенсі педагогічну технологію можна 
визначити як сукупність засобів впливу, спрямованих на досягнення 
конкретного результату через формування й розвиток певного стану чи 
якості суб’єкта, які відбуваються під час навчального процесу. 

Загальними характеристиками педагогічної технології є: 
– процесуальність і алгоритмічність; 
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

Рис. 1. Трактування поняття «педагогічна технологія» 
сучасними науковцями 
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– відтворення способів реалізації конкретного складного 
педагогічного процесу шляхом роздрібнення його на систему 
послідовних, взаємопов’язаних етапів, спрямованих на високу 
ефективність досягнення дидактичної мети; 

– обумовленість її властивостей відповідними принципами, метою і 
змістом; 

– зв’язок теорії і практики; 
– головним її компонентом є педагогічний процес, а стрижнем 
виступають педагогічні цілі; 

– сукупність методів зміни стану суб’єкта навчання; 
– інтенсифікація навчального процесу з наперед визначеним 
кінцевим результатом. 

За визначенням І. Зязюна, педагогічна технологія – це сфера знання, 
яка включає методи, засоби навчання і теорію їх використання для 
досягнення цілей освіти [5]. Поняття «педагогічна технологія» вміщує 
матеріально-технічне і правове забезпечення навчально-виховного 
процесу, просторово-часові фактори, методи, засоби і форми роботи, 
педагогічну майстерність усіх учасників виховного процесу, набір 
обов’язкових видів діяльності, що виконує кожен учень [1]. Це система 
найбільш раціональних способів досягнення поставленої педагогічної 
мети, наукова організація навчально-виховного процесу, що визначає 
найбільш раціональні й ефективні способи досягнення кінцевих освітньо-
культурних цілей. Отже, з одного боку, вона визначає зміст і спосіб 
діяльності, а з іншого – вона пов’язана з системою засобів, методів, 
організаційних форм, які цю діяльність як реалізують, так і контролюють. 
Для педагогічної технології притаманна ще й третя сторона – емоційно-
ціннісне ставлення суб’єктів навчального процесу до виконуваної ними 
діяльності. 

В. Безпалько зазначає, що будь-яка дидактична задача розв’язується 
за допомогою адекватної технології навчання, цілісність якої 
забезпечується взаємопов’язаними компонентами: організаційної форми, 
дидактичного процесу і кваліфікації вчителя [3]. 

Аналізуючи тезу науковця з позиції технологічного підходу, можна 
погодитися, що будь-який технологічний процес – це чітко визначений 
алгоритм, що має формально виконуватися його суб’єктами. Однак, на 
нашу думку, щодо педагогічної технології, метою якої є підвищення 
ефективності процесу навчання, варто наголосити роль вчителя в цьому 
процесі. Адже саме майстерність вчителя об’єднує основні принципи й 
компоненти методичної системи навчання, враховує особливості 
матеріально-технічної бази й особистісні цінності й прагнення учня і через 
спільну педагогічну діяльність йде до кінцевої мети – всебічно розвинена 
особистість учня. Ми поділяємо точку зору С. Сисоєвої щодо 
гуманізаційного контексту педагогічної технології, який, на думку вченої, 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 85 

визначається послідовністю розгортання педагогічної діяльності, 
спрямованої не тільки на досягнення освітньої мети, а й всебічний 
розвиток особистості [6]. 

Удосконалення корекційно-педагогічної роботи з дітьми із 
порушеннями психофізичного розвитку вимагає впровадження 
корекційних педагогічних технологій у систему корекційної освіти. Так, 
В. Синьов, А. Шевцов вважають, що у рамках корекційної педагогіки 
необхідно впроваджувати такі новітні технології навчання та форми 
організації освітнього процесу, які б сприяли підвищенню його 
ефективності. А. Ільченко зауважує, що організація навчально-виховного 
процесу у спеціальній школі має здійснюватися на основі нових підходів, 
які б створили умови для повноцінного розвитку дитини з обмеженими 
можливостями. 

Поглиблення тенденції диференціації корекційної освіти, реалізація 
принципу варіативності спонукає педагогів спеціальних навчально-
виховних закладів до розроблення нових корекційних педагогічних 
технологій, які сприятимуть якісній корекційній роботі з дітьми з 
особливими потребами. 

Як зазначає Н. Пахомова, корекційна технологія – це модель системи 
дій дефектолога і дитини, які необхідно виконувати в ході оптимально 
організованого корекційного процесу з метою одержання високого рівня 
особистісного психофізичного розвитку, успішної адаптації до умов життя 
та соціалізації [7]. Науковець виділяє головні напрями реалізації 
корекційних технологій: розробка інтенсивних корекційних методів 
навчання, навчальних дисциплін і програм; науково-методичне 
забезпечення корекційного процесу; комплексні діагностичні методики, 
тести, опитувальники; методики соціально-психологічної оцінки. 

Корекційна технологія – це спеціально обумовлена педагогічна 
система, яка гарантує досягнення певної корекційної мети та кінцевого 
результату, використовуючи різноманітні корекційні методи та форми 
навчання, створюючи спеціальне дидактичне середовище, враховуючи 
індивідуальні особливості дітей з обмеженими психофізичними 
можливостями. 

Отже, впровадження новітніх корекційних педагогічних технологій у 
навчально-виховних процес дітей з особливими потребами визначаємо як 
реальну необхідність, зумовлену сучасним реформуванням корекційної 
системи освіти в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПОЛЬЩІ 
 

Сьогодні модернізація початкової ланки загальноосвітньої школи є 
однією з ключових змін у реформуванні освітньої галузі багатьох країн 
світу, адже вимагає переосмислення мети, змісту, методів, форм і засобів 
підготовки майбутнього вчителя початкових класів.  

Однією із тенденцій сучасних реформ змісту початкової освіти є 
його стандартизація, викликана необхідністю створення єдиного 
педагогічного простору задля досягнення єдиного рівня освіти.  

Аналіз вітчизняних та зарубіжних (зокрема польських) педагогічних 
джерел свідчить, що проблемою підготовки майбутнього вчителя, а також 
стандартизацією змісту освіти цікавляться як вітчизняні, так і закордонні 
педагоги та освітяни. Серед них варто відзначити О. А. Абдуліну, 
Л. П. Акімову, В. П. Бєлозерцева, В. І. Євдокимова, Н. Г. Калачника, 
В. І. Лозову, А. І. Підласого, а також С. Аргіруса, К. Барчинську, A. Грабека, 
Д. Макінтуру, A. Наласковського, Б. Шліверського, Д. Шьона, та ін. 

Мета статті – з’ясувати особливості нового стандарту та етапи 
підготовки вчителя початкових класів в Польщі.  

Будучи країною з децентралізованою системою освіти, Польща 
активно впроваджує навчальні реформи в педагогічній освіті, розробляючи 
сучасні стандарти якісної професійної підготовки вчителів у вищих 
навчальних закладах.  

Головним органом, який займається розробленням концептуальних 
засад стандартів в польській освіті, є Головна Рада Вищої Освіти [5, c. 4–9]. 
Основними документами головної ради, які окреслюють роботу над 
розробленням, вдосконаленням та застосуванням стандартів навчання є 
документи, статути різних каденцій (каденція може тривати декілька 
років), положення, ухвали, робочі матеріали, звіти, розпорядження і т.д.  

Потрібно зауважити, що в польській освіті існують загальні 
стандарти для різних напрямів навчання і окремо стандарти, підготовлені 
для вчителів. Стандарти підготовки вчителів суттєво відрізняються за 
своїм змістом і структурою від усіх інших, котрі утворюються за 
загальним правилом і мають однакову структуру. Створення та 
запровадження всіх освітніх стандартів в Польщі координує Комісія освіти 
Головної Ради [1].  

Слово «стандарт» відносно недавно з’явилося в польській мові, про 
що свідчить той факт, що ще на початку ХХ століття його не було у 
словнику польської мови. Відомий польський педагог, професор Вітольд 
Дорошевський, досліджуючи походження такого прикметника, як 
стандартний, писав, що «польська мова могла б обійтися і без іноземного 
слова «стандарт», використовуючи слова: взірець, норма, модель (wzorzec, 
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norma, model) [3]. 
Новацією сьогодення змісту польської педагогічної освіти є 

модернізація стандартів для підготовки вчителів. Така модернізація 
відбулася в результаті виходу Розпорядження від 17 січня 2012 року, котре 
було опубліковане в офіційному віснику і стосувалося стандартів 
підготовки вчителів в Польщі, а саме – сукупності стандартизованих вимог 
до кваліфікації вчителя. 

Фактично робота над створенням педагогічних стандартів у 
польській освіті бере початок від 13 листопада 1997 року, коли відбулося 
засідання Комітету педагогічних наук, присвячене створенню 
фундаментальних вимог щодо професійної підготовки вчителя як умови 
успішної готовності до виконання педагогічних, виховних та опікунських 
функцій майбутнім учителем у школі. На засіданні було ухвалено і 
затверджено проект стандартів професійної підготовки вчителів та їхні 
компетенції. Згідно зі стандартом, учитель повинен був володіти 
праксеологічними, комунікативними, взаємодіяльнісними, креативними, 
інформаційними та моральними компетенціями. Натомість, уже через рік 
Педагогічне об’єднання вчителів при Раді підготовки вчителів 
Міністерства народної освіти та спорту Польщі розробило наступний 
проект стандартів, у якому вдосконалили та модифікували перелік 
професійних компетенцій учителів. Прийняття другого проекту стандартів 
підготовки вчителів у 1998 році стало підґрунтям для розроблення 
стандарту професійної підготовки вчителів, затвердженого тоді ще 
Міністерством народної освіти та спорту Польщі 7 вересня 2004 року 
(чинності набрав з 1 жовтня 2004 року). Майбутній учитель Республіки 
Польща, за стандартом, повинен був бути готовим до реалізації 
дидактичних, виховних та опікунських завдань у дошкільних навчальних 
закладах, середніх школах, гімназіях, ліцеях, вищих школах та інших 
навчально-виховних закладах.  

Польський стандарт підготовки вчителів визначав: 
• загальні вимоги (до чого вчитель має бути професійно 
підготовлений);  

• характеристику випускника (до виконання яких завдань він має 
бути підготовлений); 

• основні вміння (підготовка вчителя повинна забезпечити 
оволодіння компетенціями у професійних сферах знань);  

• групи предметів підготовки з мінімально допустимим 
академічним навантаженням; 

• зміст навчальних дисциплін; 
• цілі та вимоги до реалізації психолого-педагогічної практики в 
школі [2]. 

Існуючі тоді стандарти створювалися на основі закону «Про вищу 
освіту» від 17 вересня 1990 року. Але з прийняттям модернізованого 
закону «Про вищу освіту» 18.03.2011 (хоча чинності набрав лише 
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01.10.2011), це розпорядження (від 07.09.2004) втратило свою силу, 
оскільки не повністю відповідало новим вимогам організації навчального 
процесу. У контексті таких змін перед польськими освітянами постало 
завдання розробити нові стандарти педагогічної освіти на основі 
функціонування Польської рамки кваліфікацій, яку запроваджує нова 
версія закону (один із розділів нашого дослідження детально описує 
Польську рамку кваліфікацій). Тому 17 січня 2012 року міністр освіти 
Кристина Шумілас підписала нове розпорядження, яке стосується 
стандартів навчання для підготовки вчителів [6]. 

Варто відзначити, що структура нового стандарту (досить відмінна 
від попередньої версії) складається з чотирьох компонентів: 

• опису результатів навчання (загальні результати та додаткові); 
• опису процесу та організації навчання (навчання на студіях, 
післядипломне навчання, реалізація модулів навчання); 

• модулів навчання; 
• організації педагогічної практики (див табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Спільне та відмінне у педагогічних стандартах від 2004 та 2012 рр. 
 

Польський стандарт підготовки 
вчителів від 7 вересня 2004 року 

Польський стандарт підготовки 
вчителів від 17 січня 2012 року 

визначав: визначає: 
загальні вимоги (тобто, до чого вчитель 
має бути професійно підготовлений)  

опис результатів навчання (загальні 
результати та додаткові) 

характеристику випускника (до виконання 
яких завдань він має бути підготовлений) 

опис процесу та організації навчання 
(навчання на студіях, післядипломне 
навчання, реалізація модулів навчання) 

основні вміння (тобто, підготовка вчителя 
повинна забезпечити оволодіння 
компетенціями у професійних сферах 
знань)  

характеристика модулів навчання 

групи предметів підготовки з мінімально 
допустимим академічним навантаженням 

цілі та вимоги щодо організації 
педагогічної практики 

зміст навчальних дисциплін  
цілі та вимоги до реалізації психолого-
педагогічної практики в школі  

 
З таблиці бачимо, що затверджені польськими освітянами нові 

стандарти щодо підготовки вчителя суттєво змінили зміст педагогічної 
освіти в Польщі, а основні зміни та модифікації стосуються: організації 
навчання, погодинного навантаження, підвищення ролі практичного 
навчання, гнучкості навчання [4]. 

Згідно з новими стандартами підготовка вчителя здійснюється на 
студіях І та ІІ ступенів (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр (ліценціат) 
та магістр), а також на єдиних магістерських та післядипломних студіях. 
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Одним з основних положень нових правил міністерства освіти в Польщі є 
те, що по закінченню бакалаврату студент може йти працювати в дитячому 
садочку або в початковій школі. Лише після закінчення навчання на 
студіях ІІ ступеня або на єдиних магістерських студіях студенти можуть 
працювати в усіх типах шкіл. Це цілковита зміна, адже до виходу 
модернізованого стандарту ліценціат давав право працювати в початковій 
школі, а також у гімназіях. 

Не менш важливою зміною є те, що за новим стандартом по 
закінченню навчального закладу студенти мають право проводити уроки 
тільки з одного предмета, тоді коли підготовка до викладання іншого 
предмета може здійснюватися лише додатково. Розпорядження скасовує 
навчання за двома спеціальностями, яке донині було обов’язкове для 
першого ступеня. Відмова від двоспеціалізованого навчання є однією з 
основних змін, котра виникає з нового закону «Про вищу освіту». 

Професійна підготовка вчителя має модульний характер, а її 
реалізація залежить від того, який освітньо-кваліфікаційний рівень 
здобуває студент. 

Сучасний (новий) підхід до навчання полягає в опрацюванні 
студентами трьох основних модулів: 

перший – містить зміст занять, пов’язаних з певним напрямом 
навчання (спеціальністю), наприклад: історія, математика, біологія або 
дошкільна освіта. Результати такого навчання передбачають отримання 
основних знань та вмінь з польської мови, математики та природи; 

другий – пов’язаний з педагогічною та психологічною підготовкою. 
Підготовка по даному модулю здійснюється із врахуванням різних етапів 
освіти (дитячий садок і початкова школа, середня школа, гімназія), а також 
з отриманням навичок роботи з дітьми, які потребують особливих потреб 
(інваліди або хронічно хворі діти). Психолого-педагогічна підготовка на 
дошкільному і на І (І–ІІІ класи початкової школи) етапах передбачає 
вивчення таких предметів: характеристика розвитку дитини, веселощі, 
дошкільна освіта, адаптація людини, виховна робота в закладах опіки, 
дисгармонія і порушення розвитку у дітей, школа зрілості, безпека 
життєдіяльності дитини, співпраця учня й вчителя; 

третій – містить дидактичну підготовку (загальну або предметну). 
Дидактика дошкільного на початкового навчання (I–III класи) містить 
наступні теми: навчальна програма, сучасні концепції дитячого виховання, 
специфіка роботи вчителя, методи, засоби і форми навчання, рівність 
освітніх можливостей, формування шкільної зрілості, налаштування 
педагогічної діяльності до потреб і можливостей дитини, труднощі в 
навчанні, освітній аспект навчання, методика мовної освіти, полоністика, 
методика природної освіти, методика математичної освіти, методика 
музичної освіти, методика пластичної освіти, методика ведення занять за 
допомогою ТЗН, методика фізичного виховання. 

У нових стандартах педагогічної освіти велика увага приділяється 
придбанню практичних навичок, необхідних для роботи в якості вчителя. 
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Основна увага приділяється теоретичним знанням, потрібним для того, 
щоб допомогти вчителю в отриманні практичного досвіду. 

Таким чином, положення нових стандартів підвищують роль 
практичного навчання, зокрема в області компетенцій по догляду та 
вихованню, а також виявленню індивідуальних потреб студента. 

Отже, підводячи підсумок, зазначимо, що Польща активно працює 
над модернізацією змісту педагогічної освіти, чим виконує обов’язки, 
поставлені перед країнами-учасницями болонського процесу. Введення 
нового Закону «Про вищу освіту» стало початком створення та 
запровадження нових педагогічних стандартів, котрі мають неабиякий 
вплив на зміст підготовки майбутнього польського вчителя. 

Основні зміни та модифікації у модернізованому педагогічному 
стандарті стосуються таких складових навчального процесу як організація 
навчання, погодинне навантаження, практика, гнучкість навчання. 

Державний стандарт з підготовки вчителів є нормативним 
документом і розпорядженням Міністерства науки та вищої освіти, який 
спрямований на стандартизацію змісту професійної підготовки вчителів в 
Польщі. Сьогодні всі навчальні заклади педагогічної освіти 
використовують нові вимоги стандарту як певну модель для розроблення 
власних навчальних програм, основою яких є опрацювання трьох основних 
модулів. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у розгляді стандартів 
підготовки вчителів початкової школи в Україні. 
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РІЗНОВІКОВА ВЗАЄМОДІЯ ДОШКІЛЬНИКІВ – ЯК ВАЖЛИВИЙ 
ФАКТОР ЇХ УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  

 
Освітній процес на початку ХХІ століття в Україні зазнає 

кардинального реформування. Сучасна освіта – це освіта для конкретної 
людини і людства загалом. За концепцією дошкільного виховання та 
Базовим компонентом дошкільної освіти, сучасний дошкільний 
навчальний заклад має стати «інститутом соціалізації», призначення 
якого – забезпечити фізичну, психологічну і соціальну компетентність 
дитини від народження до шести-семи років, можливість адаптації до 
унормованого існування серед людей, сформувати ціннісне ставлення до 
світу, навчити особистісного існування, озброїти елементарною наукою і 
мистецтвом життя. Передусім це відбувається завдяки поступово 
зростаючій ролі дитячого співтовариства, яке, починаючи зі старшого 
дошкільного віку, суттєво впливає на процес соціалізації дитини . 

Важливість постійного спілкування дітей різного віку, виховний 
вплив різновікових груп на розвиток особистості підтверджують праці 
Л. Божович, В. Дяченко, І. Дьоміної, Е. Димова, А. Макаренко, Т. Маркової, 
В. Нечаєвої, Л. Пеньєвської, Є. Субботського, В. Сухомлинського. Вчені 
обґрунтували, що взаємодія дітей в різновікових групах формує досвід 
різноманітних стосунків, сприяє розвиткові найважливіших моральних 
якостей, освоєнню культурних цінностей. 

Проте специфіка взаємодії дітей дошкільного віку, як важливого 
фактору їх соціалізації та особливості перебігу цього процесу в 
різновікових групах дошкільного закладу не знайшли повного висвітлення 
у педагогічній науці. 

Мета статті – розкрити особливості соціалізації дітей дошкільного 
віку в умовах різновікової взаємодії. 

Дошкільний навчальний заклад – середовище, де дитина отримує 
елементарні знання, уміння, навички, які надають можливість формування 
в неї здатності орієнтуватися в довкіллі, набувати життєвого соціального 
досвіду, адекватно реагувати на явища, події, людей, предметний світ. 

Як зазначено у Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку 
«Я у Світі», вступ дитини до дошкільного закладу – важлива подія в її 
житті, що знаменує новий етап розвитку, пов’язаний з входженням у 
широкий соціум, адаптацією до нових умов життя, освоєнням правил 
поведінки в групі. На відміну від сім’ї, тут дитина перебуває в колективі 
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однолітків, з якими може себе порівняти, разом гратися, товаришувати. 
Завдяки цьому формується почуття належності до дитячого 
співтовариства, яким дошкільник дорожить і в якому прагне перебувати. 
Дитина поводиться самостійніше, ніж удома, звільняється від центрації на 
собі та своїх проблемах, навчається узгоджувати власні інтереси з 
інтересами інших дітей, домовлятися, поступатися, доводити власну 
думку, виявляти гнучкість та самоповагу. Пріоритети освіти старшого 
дошкільника – соціальна компетентність, практична вмілість, 
збалансований фізичний, розумовий, вольовий та морально-духовний 
розвиток [1]. 

Різновіковий колектив дітей є середовищем, яке найефективніше 
впливає на соціальний і психічний розвиток дитини, за умови його 
доцільного і цілеспрямованого включення у педагогічний процес. Саме 
тому проблема соціалізації дітей у різновікових колективах знову стає 
актуальною і доцільною для наукових розвідок. 

Різновікова взаємодія як педагогічний феномен має глибоке 
соціально-педагогічне коріння. Узагальнені історико-етнографічні і 
етнологічні дані виявили, що практично всі природні групи дітей та 
підлітків є різновіковими і саме ця особливість робить їх більш 
спроможними у вирішенні низки педагогічних завдань. 

Проблема спільного виховання дітей різного віку розглядалася у 
трактатах К. Костенецького, С. Полоцького, Я. Коменського та Г. Песталоцці, 
які давали високу оцінку позитивному взаємовпливу старших і молодших 
дітей у процесі навчання [10; 18; 21; 25]. 

У 60-і, 70-і роки з’явилася низка публікацій, які узагальнювали 
досвід взаємодій дітей різного віку в різновікових групах у школах-
інтернатах [4, с. 34–39], [6, с. 117–155], [9, с. 241–243]. Дослідники 
відзначали, що в різновікових загонах швидше налагоджуються відносини 
між старшими і молодшими дітьми, вказували на те, що, знаходячись в 
оточенні товаришів з різним досвідом життя і рівнем знань, школярі 
отримують більше можливостей для духовного взаємозбагачення. Вчені і 
практики звертали увагу на можливість природної передачі соціально-
морального досвіду від старших дітей до молодшого при 
загальновизнаному праві старших на авторитет та вплив. 

На думку Ю. Гербеєва [4, с. 34–39], у різновікових групах вищий 
«коефіцієнт контактності», відтак більш різноманітне спілкування, більше 
взаємного впливу дітей одне на одного. 

Аналіз матеріалів педагогічних досліджень Т. Маркової, В. Нечаєвої, 
Л. Пенєвської [17, с. 101–141], [15, с. 12]; [20, с. 56–62.] показав, що 
педагогів цікавили різні аспекти впливу дітей різного віку одне на одного. 

Так, Т. Маркова досліджувала вплив гри на взаємодію старших та 
молодших дітей. Автор стверджує, що спільна гра з однією іграшкою 
сприяє вихованню співчуття, співпереживання, виробляє у дітей вміння 
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почекати, поступитися іграшкою. Молодші діти переймають 
правиловідповідну поведінку старших в грі, вчаться взаємодіяти з 
товаришами. 

Формування дружніх взаємин в іграх дітей різного віку пов’язано, як 
вказувала В.Нечаєва, і значною мірою обумовлено наявністю 
попереднього досвіду спілкування. Діти старшого дошкільного віку, не 
маючи попереднього досвіду спілкування з малюками, в спільній грі з 
ними «…в тих випадках, коли на долю менших випадають дуже цікаві 
моменти в грі, находять причину помінятися ролями або беруть на себе їх 
функції» [20, с. 59]. 

Спільні ігри дітей різного віку як засіб розвитку мовлення молодших 
дошкільників розглядала в своєму дослідженні Л. Пеньєвська. Автор 
підкреслювала, що у дітей розвивалося розуміння мови, відбувалася її 
активізація та розширення функцій, зокрема: «…малюки легко засвоюють 
навички словесного спілкування, постійно поповнюючи і активізуючи свій 
словниковий запас, засвоюючи словесні звороти « [17, с. 140]. 

Дослідження Т. Маркової, В. Нечаєвої, Л. Пенєвської були продовжені 
в педагогічних роботах І. Дьоміної (формування доброзичливих і 
турботливих стосунків у старших дошкільників до молодших) та 
М. Мирзаабдулаєвої (виховання початкових форм взаємодопомоги в 
спільній трудовій діяльності) [7; 16]. 

На переконання Л. Божович, А. Запорожець, А. Леонтьева, 
спілкування дітей різного віку сприяє зміні статусу старших дошкільників 
в системі суспільних стосунків. Виконання важливої, значимої для 
навколишніх діяльності, звертання дорослого до старшої дитини, як до 
помічника – ведуть до перебудови основних життєвих принципів, «…і тоді 
весь світ відкриється перед нею по-інакшому. Це нічого, що вона (дитина) 
мало знає, мало розуміє, тим швидше вона переосмислить все, що їй 
відомо, тим швидше зміниться її загальний психологічний образ» [3, с. 26]. 

У 70-80-і роки у вітчизняній педагогічній науці спеціально вивчалося 
питання про вплив взаємодії школярів різного віку на удосконалювання 
діяльності дитячих організацій (Т. Будрина, Р. Литвак, Л. Козлова, 
М. Кузьміна,). Об’єктом дослідження педагогів було також вивчення 
ефективного змісту і форм взаємодії дітей різного віку, педагогічних 
засобів, що стимулюють активність дітей у спільній діяльності (І. Іванов, 
В. Караковский, Е. Старостина, В. Сухомлинский). Взаємодія школярів 
різного віку вивчалася в різних вікових і соціально-педагогічних системах: 
у шкільному (Л. Божович, В. Караковский, Т. Коннікова, Л. Новікова й ін.) 
і в первинному колективі (Н. Селіванова, Е. Старостіна), в установах 
закритого типу (В. Кумарін, Л. Уманський, Л. Кочкіна), у різних видах 
діяльності (О. Соловйов, А. Травінін, А. Шпони й ін.). 

Великого значення різновіковим об’єднанням у становленні 
особистості надавав А. Макаренко. Він відмовився від формування загонів 
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з колоністів однакового віку, мотивуючи це тим, що саме різновікові 
колективи дітей найбільше нагадують сім’ю і будуть вигідними у 
виховному значенні, саме там з’являється турбота про молодших, повага 
до старших, найменші нюанси товариських стосунків. Педагог дійшов 
висновку, що виховний ефект діяльності різновікових колективів дуже 
значний: ними легше керувати, колективи стають більш рухомими та 
дієздатними. Отже, первинні колективи необхідно створювати за 
принципом різновіковості [14]. 

В. Сухомлинський підкреслював важливе значення різновікового 
спілкування для соціалізації дитини і наголошував, що педагог має 
турбуватися, щоб його вихованці були і вихователями. Він писав: 
«Третина століття роботи у школі переконала мене в тому, що людина 
найкраще виховується тоді, коли вона виховує інших, турбується про 
інших людей» [24, с. 122]. Ми погоджуємося з педагогом, що майстерність 
виховання полягає в тому, щоб навчити кожну дитину віддавати свої 
знання молодшим товаришам, тим самим збагачуватися інтелектуально; 
тільки завдяки цьому і формується справжня жадоба до знань. Старші діти 
стають помічниками педагогів, організовують ігри для молодших, беруть 
участь у їхніх розвагах, залучають молодших до спільної праці. На думку 
вченого, різновікове об’єднання є найсприятливішим соціумом і важливим 
фактором соціального і психологічного розвитку дитини. В процесі 
передачі практичних умінь і навичок між дітьми різного віку виникають 
духовні взаємини, іншими словами, кожний вихованець стає суб’єктом не 
лише діяльності, а й спілкування [23; 24]. 

Низка вчених досліджували окремі складові цього питання, а саме: 
соціальну взаємодія дітей в різновікових об’єднаннях (Л. Байбородова, 
Б. Вульфов, С. Ілюшкіна, О. Соловьов); особливості побудови навчального 
процесу в різновікових групах дошкільного навчального закладу 
(Е. Герасімова, Е. Давидович, Н. Флегонтова). 

Науковці доходять висновку, що взаємодія і спілкування дітей 
різного віку одне з одним мають важливе значення і великий вплив на 
розвиток цілої низки позитивних сторін особистості як молодших, так і 
старших дітей. У різновіковому об’єднанні дітей, вирішуються 
найскладніші виховні завдання: діти вчаться уважно ставитися до старших, 
турбуватися про менших, набувають комунікативних навичок. У процесі 
різновікової взаємодії можливим стає взаємовиховання і взаємонавчання, 
коли діти, як старші, так і молодші, отримують нові знання, навички, 
вміння, закріплюють і узагальнюють їх. Старші стосовно молодших є 
досвідченішими, вихованішими, свого роду наставниками, а менші стежать 
за вчинками, поведінкою і діяльністю старших. Будь-які проблеми, що 
виникають, стають спільними [11]. 

Взаємодія дітей в різновіковому колективі виконує функцію 
соціального захисту, яка полягає у допомозі старших молодшим в 
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організації їхньої життєдіяльності, захисті та підтримці тих дітей, які не 
можуть реалізувати себе з різних причин у колективі однолітків; 
забезпеченні відповідного емоційного самопочуття кожного вихованця, 
оскільки створюється можливість для кожної дитини спілкуватися з дітьми 
того віку, з якими вона себе комфортніше почуває. Саме сучасне життя 
висуває на перший план проблему спеціально організованого 
різновікового спілкування та взаємодії. 

Л. Байбородова розглядала взаємодію в різновіковій групі як 
«…спосіб засвоєння, переробки досвіду та інформації від покоління до 
покоління, чітка поведінка з одного боку і наслідування цій поведінці з 
іншого. У дитини засвоєння досвіду завжди відбувається через дорослого 
або старшого в спільній діяльності або спілкуванні. В процесі спільної 
діяльності та спілкування дітей різного віку відбувається переосмислення 
досвіду старших і збагачення, розвиток досвіду молодших» [2]. 

Важливою умовою успішного функціонування різновікового 
об’єднання є, на думку дослідників, віковий склад учасників. Т. Маркова 
пропонувала забезпечити рухливість різновікової групи за рахунок 
варіювання його вікового складу, в залежності від виду спільної діяльності 
старших і молодших дошкільників. Так, у трудовій діяльності, на думку 
вченої, слід поєднувати трирічних дітей з більш старшими (5–7 років), а в 
грі доцільним є поєднання трирічних дітей з п’ятирічними [15, с. 12]. 
В.Нечаєва, порівнюючи спільні ігри дітей двох категорій, трирічних і 
чотирьох-п’ятирічних, а також двох- трирічних дітей із шести-
семирічними, дійшла до висновку: «Двох-трирічні діти почувають себе 
краще в спілкуванні з більш старшими дітьми, поводяться спокійніше, 
впевненіше, видно, що їм цікаво» [20, с. 27]. 

Е. Димов визначав оптимальний інтервал у віці 3–4 років та 
проводив експериментальні дослідження, в яких умови спільної діяльності 
вимагали інтелектуальної напруги з обох сторін, які вступають у 
взаємодію. У дослідженнях О. Газмана віковий діапазон учасників 
взаємодії у вільній ігровій діяльності перевищував 7 років і цей процес 
також був ефективний. 

Вік – це категорія, що служить для реєстрації тимчасових критеріїв, 
факторів, що стосуються того або іншого індивіда, предметів 
довколишнього світу. У психології вік – одна з найбільш інтегративних 
характеристик людини, яка відображає властивості (сукупність тенденцій і 
потенцій), надбані внаслідок тривалого існування в природному і 
соціальному середовищі [5, с. 71]. Поняття віку в педагогіці і психології 
тісно пов’язано з поняттям розвитку. В дитячій психології категорія віку 
служить для вивчення й опису вікової специфіки і динаміки психічних 
актів у зв’язку з культурологічними, історичними, соціологічними 
умовами, у яких знаходиться дитина. 

У Законі України про дошкільну освіту відсутні чіткі рекомендації, 
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які б вказували на те, якого віку дітьми мають бути укомплектовані 
різновікові групи (суміжного чи контрастного). Відсутність чітких 
аргументацій у рекомендаціях свідчить про часткову розробленість 
проблеми, з одного боку, а з іншого боку – підтверджує наявність дуже 
складних і неоднозначних процесів взаємного впливу, що відбуваються 
серед дітей різного віку, опосередкованих їх віковими особливостями, 
характером і змістом спільної діяльності, адекватністю здійснення їх 
регулюванням педагогічним процесом. 

У практиці роботи дошкільних закладів існують і інші підходи до 
комплектування груп (статеві ознаки, інтереси дітей до тієї чи іншої 
діяльності, фінансові можливості батьків тощо). Зауважимо, що усі ці 
варіанти комплектування мають свої позитивні і негативні сторони. 

При комплектуванні на основі вікових ознак утворюються 
одновікові (гомогенні) групи, в яких полегшується здійснення колективно 
зорієнтованого навчання. Натомість виникають проблеми щодо 
урахування індивідуальних особливостей розвитку дітей, побудови гнучкої 
системи їхнього виховання і навчання. 

При комплектуванні на основі індивідуальних особливостей 
розвитку утворюються різновікові групи, в яких об’єднуються діти від 
наймолодшого до найстаршого віку. У результаті підвищується 
ефективність здійснення індивідуальної роботи, покращуються взаємини 
між дітьми та атмосфера психологічного комфорту, відбувається 
взаємообмін дитячим досвідом. 

Найпоширеніші проблеми за такого комплектування груп – в 
непідготовленості дошкільних працівників до здійснення психологічно 
грамотного вивчення особливостей індивідуального розвитку, яке 
забезпечує комплектування на основі законів психологічної сумісності. 
При значній наповнюваності груп (15–20 дітей) ускладнюється процес 
організації життя дітей (малюки повинні спати, а старші діти – гуляти). Це 
вимагає перебудови роботи технічного персоналу, що не завжди можливо. 
Старші діти інколи стають «няньками» для молодших. Це може призвести 
до формування у малюків несамостійності, у старших дітей – до появи 
авторитаризму. Така ситуація часто турбує батьків. 

При комплектуванні на основі урахування вікових та індивідуальних 
особливостей утворюються змішані, різновікові групи дітей близького віку 
(молодша – середня), що сприяє полегшенню процесу індивідуалізації 
освітньо-виховної роботи, не порушуючи режиму життя дітей, ритму 
роботи дошкільного закладу. Порівняно з попереднім типом кількість 
проблем зменшується, проте залишається актуальним питання щодо 
кваліфікованого вивчення індивідуальних особливостей розвитку малюка 
до початку відвідування ним дошкільного закладу, під час прийому та 
адаптації. На основі цього необхідно здійснювати комплектування груп 
дітей суміжного віку на засадах психологічної сумісності з іншими дітьми 
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та їхніми вихователями. 
При комплектуванні на основі родинних стосунків утворюються 

різновікові групи, в які об’єднуються брати і сестри. Серед позитивів 
такого об’єднання є те, що дітям гарантується відчуття захищеності, 
емоційної безпеки як під час адаптації до умов дошкільного закладу, так і в 
подальшому його відвідуванні. Це сприятливо впливає на всебічний 
розвиток дитини – розумовий, фізичний, соціально-етичний тощо [12]. 

Науковців турбують проблеми, які можуть виявитися у питанні 
виховання у молодших дітей самостійності та можливостей старших 
займатися діяльністю і спілкуванням, цікавими саме для цього віку. Міра 
опіки старшими дітьми молодших, вихователями повинна братися до уваги 
і скеровуватися відповідно до реальних потреб та можливостей дітей (як 
молодших, так і старших). 

На наш погляд, всі запропоновані варіанти комплектування мають 
право на існування. Визначну роль при виборі принципу комплектування 
мають відіграти особливості конкретного дошкільного навчального 
закладу, району, в якому він знаходиться, запити батьків та педагогічні 
погляди та підготовка вихователів. 

Зауважимо, що при виборі принципу комплектування необхідно 
врахувати перелічені проблеми та зосередити увагу на їх попереджені або 
подоланні. Це питання варто вирішувати колегіально, усім педагогічним 
колективом і, враховуючи різні точки зору, знайти оптимальне рішення. 

Психолого-педагогічні дослідження засвідчують, що формування 
гуманних взаємин успішно здійснюється в процесі значущої для дитини 
діяльності. Найбільш значущою, провідною діяльністю дитини 
дошкільника є ігрова діяльність. Втім, аналіз наукових досліджень 
дозволяє стверджувати, що ігрове об’єднання в одній групі дітей різного 
віку вимагає від вихователя особливої уваги до організації їхньої взаємодії. 

Характер взаємодії дітей проявляться в особливостях їх спілкування 
між собою та здатності узгоджувати свої дії у процесі спільної діяльності. 
Взаємодія, що ґрунтується на співробітництві, власній симпатії та 
прихильності не лише робить діяльність ефективною, а й сприяє 
особистісному зростанню кожної дитини групи. Натомість навіть окремі 
прояви зверхності, домінування, недоброзичливості, агресивності, 
заздрості суттєво порушують загальну атмосферу, роблять її тривожною і 
незатишною. Ігнорування педагогом особливостей взаємин між дітьми у 
процесі різноманітної спільної діяльності значно знижує ефективність 
виховних впливів, робить їх формальними, позбавленими індивідуальної 
спрямованості. 

На нашу думку, різновікова взаємодія вирішує завдання більш 
ранньої соціалізації дітей, набуття ними елементарних навичок 
педагогічного спілкування: допомога старших молодшим в організації 
їхньої життєдіяльності, захист і підтримка тих дітей, які не можуть 
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реалізувати себе з різних причин у колективі ровесників. Характер 
стосунків між дітьми різновікових груп має стійкий характер і 
визначається головним чином стилем виховання дорослого. 

Отже, різновікова взаємодія завжди перебуває в центрі наукових 
пошуків. До неї зверталися науковці: Л. Байбородова, В. Бутенко, 
Б. Вульфов, Е. Герасімова, Ю. Ербеєв, Е. Давидович, С. Ілюшкіна, 
Е. Смирнова, О. Соловьов, Н. Флегонтова. Останнім часом розробляються 
проблеми: особливості побудови навчального процесу в різновікових 
групах дошкільного навчального закладу, формування мовленнєвого 
спілкування дошкільників в різновіковому дитячому колективі, 
особливості соціальної взаємодії дітей в різновікових об’єднаннях. 

Аналіз наукових досліджень дозволив дійти висновку, що 
різновікова взаємодія є чинником, який найефективніше впливає на 
соціальний і психічний розвиток дитини, за умови його доцільного і 
цілеспрямованого включення у педагогічний процес. Таким чином вище 
сказане підтверджує, що саме життя висуває на перший план проблему 
спеціально організованої різновікової взаємодії дошкільників. Правильна 
його постановка сприяє здійсненню завдань всебічного розвитку та 
соціалізації дітей різних вікових груп. 
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УДК 37.036:378  
Валентина Білан 

 
ЕСТЕТИЧНІ ВИЯВИ КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  

ПРАЦІ ДЕФЕКТОЛОГА 
 

На початку третього тисячоліття проблеми виховання, освіти і 
розвитку молодого покоління набувають особливого значення, зокрема 
спеціальної освіти. Ефективне функціонування спеціальної освіти в умовах 
динамічної соціально-політичної і економічної трансформації нашого 
суспільства, забезпечення повноцінного розвитку дітей з психофізичними 
вадами знаходиться у прямій залежності від рівня компетентності 
педагогів-дефектологів. Освоєння цього фаху в системі вищої педагогічної 
освіти пов’язане з розв’язанням численних навчально-виховних завдань. 
Серед них особливе місце посідає формування у майбутніх дефектологів 
естетичного ставлення до корекційно-педагогічної праці. 

Науковою основою розв’язання проблем вищої дефектологічної 
освіти слугують дослідження з вищої освіти загалом і педагогічної, 
зокрема (А. М. Алексюк, В. П. Андрущенко, В. І. Бондар, А. П. Верхола, 
В. М. Галузинський, М. Б. Євтух, В. С. Журавський, М. З. Згуровський, 
А. О. Лігоцький, А. Ф. Ліненко, В. І. Луговий, Л. Л. Товажнянський, 
М. М. Фіцула, Л. О. Хомич, Б. М. Шиян, О. Т. Шпак та ін.). 

У корекційній педагогіці різним аспектам проблеми підготовки 
фахівців-дефектологів присвячено праці В. І. Бондаря, С. Е. Гайдукевич, 
І. Г. Єременка, Н. Ф. Засенко, І. П. Колесника, А. А. Колупаєвої, М. З. Кота, 
В. А. Лапшина, С. П. Миронової, Н. М. Назарової, Ю. В. Пінчук, 
Л. М. Руденко, В. М. Синьова, С. В. Федоренко, Л. І. Фомічової, 
О. П. Хохліної, С. Н. Шаховської, А. Г. Шевцова, О. Е. Шевченко, 
М. К. Шеремет, М. Д. Ярмаченка та ін. Автори наголошують на винятковій 
важливості професійної діяльності педагогів-дефектологів, пов’язаній із 
корекційним спрямуванням навчання і виховання дітей з психофізичними 
вадами. 

Специфіка трудової діяльності дефектолога ставить особливі вимоги 
до самого педагогічного процесу та його результату, високий рівень 
естетики яких залежить від добре налагоджених гуманних взаємин. Тому 
особливої уваги заслуговують естетичні вияви корекційно-педагогічної 
праці дефектолога. 

Метою даної статті є розкриття поняття «корекційно-педагогічна 
праця» та дослідження естетичних виявів на корекційно-педагогічну 
працю дефектолога. 

У сучасній філософії міцно вкоренився термін «естетосфера», який 
позначає «світ естетичних цінностей» (М. Каган) [3, с. 110], «соціальну 
структуру, відповідну вимогам загалюдського почуття» (В. Бранський, 
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С. Пожарський). Виникнення цього концепту пов’язано з поняттям сфери, 
як найдосконалішої, з огляду на формально-математичні та естетичні 
характеристики, геометричної фігури, котру ще з часів античності завжди 
наближували «до ідеалу метафізичної незмінності» [11, с. 73]. Естетосфері, 
на думку В. Личковаха, притаманно охоплювати «людське 
світовідношення в цілому, виявляючи його в стильових специфікаціях 
духу епохи, чуття життя, образу світу і отримуючи свої змісти та форми 
через культурну душу й художні мови» [7, с. 4]. «Усе це знаходить своє 
вираження в естетиці професії як досконалому виявленні соціального й 
корпоративного статусу, фахового престижу, громадянської честі та совісті 
трудової людини» [8, с. 28]. Говорячи про естетику професії, філософ мав 
на увазі її досконалість, красу, високий рівень трудової майстерності, – 
тобто, професіоналізм, доведений до щабля мистецтва, естетичного смаку 
й насолоди. 

Творчість, майстерність, мистецтво, етика й естетика – це провідні 
складники високої якості будь-якої конструктивної діяльності. У 
корекційно-педагогічній праці дефектолога вони втілюють у собі 
доцільність і красу виховних впливів на особистість дитини. «Естетична 
форма й естетичний зміст, як справедливо стверджує Я. Єспаєв, їх єдність і 
розмаїття яскраво й поглиблено виявляються в усій професійних сферах 
діяльності педагога: у гностичній, проектувальній, конструктивній, 
організаторській і комунікативній». Учений переконаний, що естетосфера 
праці педагога має три рівні – краса особистого прикладу, естетика 
виховного процесу та його результатів. Ця тріада ґрунтується на гармонії й 
цілісності, прекрасному й піднесеному. Із цієї позиції правомірно 
стверджувати, що корекційно-педагогічна діяльність дефектолога як 
процесуальний вид праці базується на мовних актах, у яких естетичне 
полягає в красі слова, інтонації, жестів, міміки, тощо. 

1. Специфіка трудової діяльності дефектолога ставить особливі 
вимоги до самого педагогічного процесу та його результату, високий 
рівень естетики яких залежить від добре налагоджених гуманних взаємин, 
оскільки діти з порушеннями в розвитку найчастіше позбавлені ласки, 
тепла й турботи з боку оточуючих. 

2. Вагомим інструментом педагогічної діяльності дефектолога для 
налагодження гуманних взаємин більшість дослідників (А. Бодальов, 
Л. Виготський, В. Кан-Калик, А. Мудрик, А. Щербаков та ін.) 
виокремлюють педагогічне спілкування, що в естетичному контексті 
повинно викликати у вихованців піднесений настрій, радощі пізнання й 
прагнення творити за законами краси. Саме тому, як зазначає Е. Сегена, 
дефектолог має відрізнятися гарними манерами, виразною мовою й 
жестами, що змушують дитину звернути на нього увагу, слухати, бачити, 
визнавати й довіряти йому. Окрім цього, корекційно-педагогічна праця 
дефектолога, незважаючи на постійне сприйняття певних дитячих вад, 
вимагає від нього життєрадісного настрою, володіння собою, сильного 
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характеру, від чого значною мірою залежить уміння проникати в 
естетичний світ дитини. Однак, «якщо немає любові до справи, стверджує 
російський учений-дефектолог Н. Лаговской, то ні витончена зовнішність, 
ні прекрасні манери не можуть заповнити внутрішньої порожнини, праця 
тоді стає мукою, учитель – найманцем. Любов до справи не мислима без 
любові до учня». 

3. Отже, ефективність корекційно-педагогічних трудових дій багато 
в чому залежить від любові й поваги дефектолога до кожної дитини, 
сприйняття її такою, якою вона є, що, на наш погляд, ґрунтується на 
високій естетичній оцінці дитячих почуттів, переживань та поглядів. З 
огляду на це, трудові зусилля педагога-дефектолога мають бути 
спрямовані в естетичне русло, тобто створення позитивної емоційної 
атмосфери, налагодження гармонійних взаємин й привнесення краси й 
доцільності в матеріальне оточення. Таку загальну картину естетосфери 
корекційно-педагогічної праці дефектолога доцільно наповнити належним 
системно-функціональним аналізом. 

Функціонально праця педагога-дефектолога виходить за межі 
традиційних видів роботи вчителя, оскільки охоплює консультаційну, 
діагностичну, соціально-педагогічну, психотерапевтичну та корекційну 
діяльність. Остання має широкий естетичний аспект, адже термін 
«корекція» (від лат. сorrectio – виправлення, поліпшення) охоплює процес 
гармонізації «шляхом часткового чи повного усунення вад психічного або 
фізичного розвитку дітей» [2, с. 542]. На думку А. Кочетова [4, с. 120], 
корекція виконує функції відновлення, компенсування, стимулювання й 
виправлення. Тому праця дефектолога є свідомою цілеспрямованою 
діяльністю щодо виконання цих функцій. Згідно з цим, його трудову 
діяльність можна називати корекційно-педагогічною. Вона, на 
переконання О. Гонєєва, є складним психофізіологічним і соціально-
педагогічним явищем, що охоплює весь освітній процес (навчання, 
виховання й розвиток) [1, с. 9]. Традиція розгляду будь-якої праці як 
системи належить одній із провідних загальнонаукових орієнтацій – 
системному підходу. Це підтверджується тезою А. Маркової про те, що 
праця педагога є системою, котра має триєдину структуру: педагогічна 
діяльність, педагогічне спілкування й особистість. Вони повною мірою 
виявляються в трудовому процесі, результатом якого є навченість та 
вихованість учня. Кожен із цих складників має безліч естетичних граней. 
За Б. Ліхачовим, «педагогічна діяльність може бути естетично оцінена з 
позиції ритмічності її перебігу, симетрії, у пропорційності, у розподілі 
навчального матеріалу й навантаження, організованості, послідовності й 
свідомої дисципліни» [6, с. 117]. 

На думку Н. Кузьміної, праця вчителя є системою дій, спрямованої 
на досягнення професійних цілей для вирішення низки завдань. 
Професійне завдання в праці педагога відрізняє від інших та обставина, що 
воно має безліч способів розв’язання, завдяки чому виявляється 
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індивідуальний стиль педагогічної діяльності. На наше переконання, у 
кожному випадку стилістика педагогічної праці має своєрідну естетику, 
оскільки сам термін «стиль» (лат. – stilus, грец. – stylos – паличка для 
письма) у прямому значенні спочатку означав гарний почерк, згодом – 
уміння правильно й красиво висловлювати свої думки, а в переносному – 
характерну манеру поведінки, метод діяльності, сукупність прийомів якої-
небудь роботи [Толковый словарь русского языка Ушакова 
http://www.diclib.com/стиль/show/ru/ushakov/73124]. 

Отже, з кута зору естетики, трудовий стиль педагогічної діяльності 
ми розуміємо як закономірно узгоджену єдність елементів цілісної і 
змістової форми ергатичної системи, у синтезі яких виявляється творча 
індивідуальність суб’єкта, енергія якого націлена на результативність 
гармонізації предмета, засобів і середовища праці. У площині 
професіоналізму дефектолога ця дефініція особливо увиразнюється. Якщо 
взяти до уваги те, що предметом його праці є діти з певними вадами, котрі 
нерідко сприймаються в світлі трагічного, потворного й комічного, то його 
естетико-творча місія полягає в доборі й постійному оновленні 
щонайширшого спектру форм, методів, прийомів і засобів педагогічної 
корекції (арт-терапевтичні, етно-терапевтичні, природотерапевтичні тощо), 
в ергономічному й естетичному вдосконаленні середовищних умов 
навчально-виховного процесу. 

Як суб’єкт ергатичної системи дефектолог заради корекції 
особистісного розвитку дітей з певними вадами повинен захопити їх будь-
якою справою. На це здатний лише той педагог, який може загорітися й 
увійти у внутрішній світ кожного вихованця через його почуття. Тому така 
його якість, як позитивна емоційність породжує естетику трудових дій. На 
цьому наголошує О. Отич, стверджуючи, що вона сприяє формуванню в 
педагога естетичності як узагальнюючої почуттєво-виразної якості його 
особистості, що виявляється в здатності «заражати» своїх вихованців 
позитивними почуттями, власним інтересом; зумовлювати в них відчуття 
емоційного підйому, хвилювання, прагнення до краси, у чому б вона не 
виявлялася» [9, с. 53]. 

Провідний учений-педагог України М. Лещенко переконана, що 
«кожен учитель є творцем світу, у якому живуть діти впродовж уроку, 
заняття, виховного заходу та ін. Саме в цьому проявляється мистецький 
характер діяльності педагога. У кожному конкретному випадку, 
увійшовши до класу, учитель стає творцем доброго, прекрасного або 
бездушного, безрадісного світу. Цей світ – пізнавально-активне поле 
естетичного потенціалу» [5, с. 10]. У цій тезі вочевидь ідеться про те, що 
вчитель покликаний створити насамперед естетичний мікроклімат в 
дитячому колективі. Адже, як цілком справедливо стверджує автор, 
«навчальна праця учнів має бути мажорною, натхненною, творчою, 
радісною, привабливою, бо тільки в такому стані розвиваються психічні 
процеси й особистість переживає почуття комфорту, душевного 
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задоволення» [5, с. 14]. 
Прекрасна атмосфера в дитячому колективі налагоджується завдяки 

педагогічному спілкуванню. Слово вчителя – це енергія, що продукує 
естетичну реальність. Адже, як слушно наголошував В. Сухомлинський, 
краса слова педагога веде дітей стежиною радощів – «здобування, 
відкриття, осягнення краси» [10, с. 5]. Цю думку розвиває М. Лещенко: 
«Головне завдання вчителя полягає не стільки в безпомилковому вивченні 
і в поточній передачі змісту навчального матеріалу (краще вчителя це 
зробить комп’ютерна програма), як в умінні «одягнути» суху інформацію 
«у живу одежу слова», яскраві барви і трепетні почуття, зробити її 
привабливою і особистісно значущою для учня. Отже, учитель – це 
художник, композитор, режисер дитячого щастя чи відчаю» [5, с. 16]. У 
контексті фаху дефектолога цей погляд особливо актуальний, тому що 
артистизм його праці особливо результативний в контексті подолання 
дітьми власних недоліків розвитку. Адже багатство й краса корекційно-
педагогічної дії, уміння ставити й розв’язувати трудові завдання, 
проектувати образ вихованця, гармонійно поєднуючи логічне й інтуїтивне, 
має неабиякий естетичний вплив на дітей з обмеженими можливостями: 
викликає в них певні переживання, естетичне ставлення до дійсності, 
утверджує віру в собі. 

У створенні атмосфери колективного естетичного переживання 
неабияку роль в корекційно-педагогічній праці дефектолога відіграє його 
виразне мовлення. Невдала суха, монотонна, нечітка, перенавантажена 
логічними наголосами промова не дає змоги цілісно сприйняти 
інформацію, зрозуміти хід думки. У зв’язку з цим варто зазначити, що 
вербальний супровід трудових дій дефектолога повинен бути бездоганним 
в аспекті естетики слова, тобто точність, чіткість, логічність, простота, 
багатство, стислість, чистота, живість, милозвучність мовлення, що 
викликає в дітей емоційно-чуттєвий відгук. Окрім цього не менш 
важливим є й невербальне мовлення (пози, жести, погляди), що за словами 
Г. Елькіса є «вищим даром образного вираження душі» [12, с. 17]. 

Отже, корекційно-педагогічна праця є ядром педагогічної діяльності 
педагога-дефектолога, під якою слід розуміти цілеспрямовану систему дій, 
операцій, вчинків і впливів дефектолога на особистість дитини з 
недоліками навчання, виховання й вадами розвитку для їх усунення, 
подолання й подальшої гармонізації фізичної, психічної, інтелектуальної й 
творчої сфер з адекватним використанням та постійним збагаченням фонду 
ефективних педагогічних форм, методів, засобів, прийомів і технологій 
навчання, виховання й міжособистісної взаємодії. Таким чином розглянуті 
вище аспекти повинні знайти належне місце в сучасній педагогічній 
практиці. 

Перспективи подальших розвідок: пов’язані з використання методик 
естетотерапії в корекційно-педагогічній роботі дефектолога. 
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УДК 575(07) 
Світлана Горбулінська  

 
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ  
З ГЕНЕТИКИ У ШКОЛЯРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ  

ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 
 

Входження України у світовий освітній простір означає, що сучасна 
школа покликана не тільки до формування певної кількості знань з 
окремих предметів, які визначають профіль, але й ставить на меті 
підготовку випускників до навчання у вищих навчальних закладах з 
Болонською системою навчання, тому 10–11 профільні класи є перехідним 
містком між вищою освітою та школою. Відповідно необхідний перегляд 
підходів до визначення мети і завдань шкільної освіти, змісту профільної 
освіти, організації навчального-виховного процесу, однією з цілей якої має 
стати формування конструктивних, а не репродуктивних знань. Це означає 
створення таких педагогічних умов, за яких знання потрібно навчитися 
здобувати самостійно.  

Організація навчально-виховного процесу вимагає таких методик, 
завдяки яким школярі зможуть самостійно засвоювати знання: вчитися 
протягом всього життя, мати власну точку зору, вміти брати на себе 
відповідальність, вирішувати проблеми та приймати рішення, вміти 
звертатися та знаходити спільну мову з іншими, об’єднувати власні 
життєві погляди, вірування, потреби та цінності з загальнолюдськими 
цінностями. 

Аналізуючи сучасний стан шкільної освіти, потрібно зазначити, що 
планування, організаційні форми й методики самостійної роботи 
характеризують не належний рівень і є найбільш проблемною ланкою 
системи освіти.  

У педагогічній теорії та практиці існують різні підходи та розуміння 
сутності та змісту самостійної роботи, вивченню яких присвячені науково-
педагогічні праці А. Алексюка, Л. Безуглої, В. Буряка, В. Козакова, 
П. Підкасистого та ін. Самостійна робота розглядається як вид 
пізнавальної діяльності в процесі навчальних занять та як вид 
позакласного вивчення, під час якого учень засвоює навчальний матеріал. 
Її також рахують навчальною діяльністю школярів, яку вони виконують 
без безпосередньої участі вчителя [2]. 

Проблему планування та організації самостійної роботи у 
загальноосвітній школі ще у XX ст. досліджували Л. Виготський, 
П. Гальперин, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін. Вони розкрили 
визначальну роль самостійної роботи у розвитку мислення і здібностей 
дитини, обґрунтували необхідність розвитку пізнавальної активності та 
самостійності, залучення до творчості в процесі навчання. Вчені 
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М. Данилова, І. Лернер, І. Огородніков, М. Скаткін, Т. Шамова 
розкривають самостійну роботу як засіб підвищення усвідомленості й 
дієвості матеріалу, що вивчається [1]. 

Отже, на думку багатьох педагогів, самостійна робота передбачає 
активні розумові дії учнів, пов’язані з пошуками найбільш раціональних 
способів використання запрограмованих викладачем завдань та аналізом 
результатів роботи. Різний рівень підготовки учнів до навчання обумовлює 
необхідність уведення поняття про рівень самостійності під час виконання 
поставленого вчителем завдання.  

У теорію освіти загальноосвітньої школи покладені здобутки 
наукових праць про організацію самостійної роботи А. Алексюка, 
А. Вербицького, О. Киричук, В. Козакова, М. Нікандровата ін. [3]. 

Навчально-виховний процес на уроках біології у загальноосвітній 
профільній школі охоплює різні види самостійних робіт: за дидактичною 
метою, за характером навчальної діяльності учнів, за змістом, за ступенем 
самостійності й елементом творчості учнів.  

За дидактичною метою це може бути:  
– набуття нових знань і вмінь самостійно набувати знання; 
– закріплення й уточнення знань; 
– відпрацювання навичок використовувати знання під час 
розв’язання навчальних і практичних задач; 

– формування вмінь і навичок практичного характеру; 
– формування вмінь творчого характеру, умінь використовувати 
знання у складній ситуації [4]. 

Схарактеризовані види охоплюють декілька самостійних робіт, 
оскільки розв’язок однієї й тієї ж дидактичної задачі може відбуватися 
різними шляхами. Усі види тісно пов’язані між собою. Такий зв’язок 
зумовлений тим, що одні й ті ж види роботи можуть бути використані для 
розв’язання різних дидактичних задач.  

За способом діяльності використовуються на уроках біології 
наступні види самостійної роботи:  

– робота з підручником та додатковою літературою; 
– експериментальні та практичні роботи; 
– розв’язування задач та вправ; 
– проектно-конструкторські завдання; 
– роботи із класифікації та систематизації об’єкта; 
– завдання на практичне застосування знань для пояснення чи 
передбачення явищ [4]. 

Опрацьована література з організації самостійної роботи учнів з 
біології дає підстави для ствердження, що в процесі навчання можлива 
організація понад тридцяти видів самостійних робіт, але на практиці 
використовують не всі з них [1–4].  

Сьогодні актуальні завдання для самостійної роботи, що полягають у 
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реферуванні літератури, пошуку сучасних наукових досліджень в Інтернет. 
На уроках генетики виконують завдання на розв’язання задач, проведення 
спостережень і дослідів, складання структурно-логічних схем. Залучаються 
учні також до самостійної роботи з підручником при вивченні нового 
матеріалу. Зрозуміло, що всі ці роботи дають додатковий результат тільки 
тоді, коли вони відповідним чином організовані, складають систему. 
Сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених видів робіт, які логічно 
випливають одна з одної та підкоряються загальним завданням освітнього 
процесу характеризують системність у плануванні та організації 
самостійної роботи школярів на уроках і в позаурочний час. Система 
самостійних робіт має сприяти розв’язанню основних дидактичних задач – 
набуттю учнями глибоких і міцних знань, розвитку в них пізнавальних 
здібностей, формуванню вмінь самостійно набувати знання, використанню 
їх на практиці.  

Такі принципи навчання, як доступність та систематичність, зв’язок 
теорії з практикою, свідомість й творча активність, навчання на високому 
науковому рівні мають обґрунтовувати добір вчителем системних 
самостійних завдань. Такі розроблені завдання мають бути різноманітними 
за метою навчання та змістом, щоб забезпечувати формування в учнів 
запланованого переліку навчальних умінь і навичок. Тоді як послідовність 
виконання домашніх і класних самостійних робіт має бути логічно 
пов’язане одне з іншим та готувати учнів до виконання наступних робіт. 
Успіх розв’язання цієї задачі залежить не тільки від педагогічної 
майстерності вчителя, а й від того, як він розуміє значення й місце кожної 
окремої роботи в системі робіт, у розвитку пізнавальних здібностей учнів, 
їх мислення. 

Отже, необхідною педагогічною умовою розвитку конструктивних 
біологічних знань має бути розробка системи самостійних робіт та 
цілеспрямована її організація на уроках біології. У свою чергу тільки 
системний підхід не визначає успіху роботи вчителя з формування в учнів 
знань, умінь і навичок. За умови, що самостійна робота має 
цілеспрямований характер, дидактичні принципи мають стати запорукою, 
керуючись якими, можна забезпечити ефективність самостійних робіт, а 
також методику керівництва їх різними видами. Це досягається чітким 
формулюванням мети роботи. Завдання вчителя полягає в тому, щоб 
знайти таку форму завдання, яка викликала б у школярів інтерес до роботи 
та бажання виконувати її якомога краще. Учні повинні усвідомлювати, у 
чому полягає їх завдання та яким чином буде перевірятися його виконання. 
Недооцінка вимог веде до того, що учні, не розуміючи мети роботи, 
роблять не те, що потрібно, і змушені в ході її виконання багато разів 
звертатися до вчителя. Усе це призводить до нераціональних витрат часу 
та зниження рівня самостійності учнів у роботі [1]. 

Робота й справді самостійна, якщо завдання самостійної роботи 
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посильні, а самі учні – підготовлені до їх виконання теоретично та 
практично. Принаймні спочатку потрібно сформувати найпростіші 
навички самостійної роботи, тобто вчитель має демонструвати на 
прикладах прийоми виконання самостійної роботи, супроводжувати їх 
чіткими поясненнями та записами на дошці. Самостійна робота, яка 
виконується учнями після демонстрації прийомів учителем, не несе 
конструктивного характеру, скоріше це репродуктивне формування знань, 
але вона має важливе значення для формування найбільш важливих 
навичок і вмінь, більш високої форми самостійності, при якій учні здатні 
розробляти та застосовувати свої методи розв’язування задач навчального 
чи виробничого характеру. 

Задавати учням такі завдання, виконання яких не буде шаблонним, 
вимагатиме застосування знань у новій ситуації, у такому разі самостійна 
робота сприятиме формуванню ініціативи та пізнавальних здібностей 
учнів. Вчитель не має давати роботи тільки творчого характеру, бо без 
оволодіння простими вміннями та навичками учні не набуватимуть більш 
складних. 

Плануючи та організовуючи самостійну роботу школярів, необхідно 
враховувати й те, що для набуття навчальних компетентностей різним 
учням потрібен різний проміжок часу. Необхідно застосовувати 
диференційований підхід. Учні, які добре та швидко справляються з 
завданнями, виконують більш важкі завдання, доцільно пропонувати 
кілька тренувальних вправ у різних варіаціях.  

І ще одна педагогічна умова, необхідна для набуття компетенції: 
самостійні завдання, що пропонуються учням, мають зацікавлювати їх. Це 
досягається завдяки новизні матеріалу, незвичній формі, змісту через 
розкриття практичного значення запропонованої задачі. Самостійні роботи 
учнів необхідно планувати та систематично проводити. Ця педагогічна 
умова забезпечить вироблення в учнів стійких умінь та навичок.  

У процесі організації самостійної роботи необхідно поєднувати 
викладання матеріалу вчителем із самостійною роботою учнів. Управління 
діяльністю учнів при виконанні самостійних робіт різного виду має 
належати вчителю. Вчитель обмірковує систему самостійних робіт, 
визначає мету, зміст і обсяг кожної самостійної роботи, її місце на уроці, 
методи навчання різним видам самостійної роботи, вчить учнів методам 
самоконтролю та здійснює контроль якості його виконання, вивчає 
індивідуальні здібності учнів і враховує їх при організації самостійної 
роботи. 

Учні звикнуть самостійно міркувати та застосовувати знання тільки 
за умови систематичної організації самостійної роботи із розв’язування 
генетичних задач. Формування вмінь самостійно розв’язувати задачі – 
одна з найсучасніших проблем, яка потребує постійної уваги з боку 
вчителя, оскільки при розв’язуванні задач треба вчити школярів не тільки 
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використовувати загальну формулу, а й логічно мислити, застосовувати 
раніше набуті знання. При зростанні кількості набутих учнями вмінь і 
навичок із розв’язування задач для самостійної роботи необхідно 
пропонувати все складніші та важчі завдання, реалізовуючи при цьому 
індивідуальний підхід до учнів.  

Завдання сучасної профільної школи: навчити учнів активно і 
самостійно мислити, що можливо лише в умовах активної і самостійної 
роботи. Таке завдання може бути зреалізованим і організацією самостійної 
роботи на уроках генетики, на яких можливо використовувати різні форми 
самостійної роботи школярів: 

– побудова навчальних структурно-логічних схем, що розвиває 
розумові здібності; 

– складання разом з учнями опорних схем;  
– розв’язування задач;  
– робота з генетичною термінологією;  
– робота зі словниками, додатковими джерелами, які формують 
вміння учнів добирати потрібну інформацію для повідомлень; 

– організація самостійної роботи з підручником;  
– аналіз відповіді однокласників;  
– виконання учнями самостійних, експериментальних робіт;  
– використання об’єктів, моделей, таблиць з метою ефективного 
засвоєння знань;  

– проведення уроків з використанням технології проектного 
навчання;  

– робота з зошитом: запис окремих висновків, заповнення таблиць, 
– виконання малюнків, схем, нотаток із записами на дошці під час 
пояснення;  

– заповнення таблиці в процесі роботи з підручником.  
Створюючи схему опорного конспекту за участі школярів, 

використовуючи схеми-сигнали, це є перший крок до складання опорного 
конспекту. Систематичність такої роботи розвиває мислення учнів, 
активізує їх пізнавальну діяльність, формує оволодіння пошуковими та 
операційними знаннями і вміннями, вчить учнів самостійно вчитися. 
Використання опорних сигналів на уроках дає чіткість викладу матеріалу. 
Виділення головного і його поетапний виклад – зручні для засвоєння і 
запам’ятовування учнями тем, що забезпечує успішність відповіді, сприяє 
розвитку зацікавленості до уроків. Формування опорного конспекту сприяє 
поглибленню знань учнів, ширшому розгляду явищ природи, що є більш 
зрозумілим для учнів і більш логічним. Навчальні схеми, опорні конспекти 
мають використовуватися як алгоритм у вивченні наступних тем, 
складання яких має відбуватися за участі школярів, у такому випадку 
формування знань буде відповідати конструктивному характеру. А для 
цього алгоритм створення опорних схем та конспектів має відповідати 
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наступним постулатам:  
– самостійна діяльність учнів на уроці під час побудови 

структурно-логічних схем та опорних конспектів; 
– різнорівневу роботу з матеріалом підручника проводити як засіб 

навчання, а не контролю;  
– обов’язкове формування умінь виділення головного, що 

забезпечить правильне розуміння тексту і засвоєння необхідних знань, 
знайомство учнів з планом вивчення нового матеріалу; 

– робота з біологічними термінами, що допомагає орієнтації учнів у 
процесах, викладених у науковий літературі, дає систему знань, засвоєння 
програмованого матеріалу, для кращого запам’ятовування учні вносять у 
таблицю, у якій крім самого терміна, записують визначення і приклад, 
який розкриває зміст; 

– швидкий темп роботи на уроці реалізує розвиток навчання на 
високому рівні складності матеріалу; 

– організація і чіткість планування всієї навчальної діяльності учнів 
на основі самостійної роботи з інструктивними картками, з завданнями по 
вивченню, закріпленню і повторенню нового матеріалу; 

– опитування і перевірка засвоєння знань забезпечує 
систематичність навчання, велику кількість оцінок, розвиває в учнів 
взаємодопомогу у навчанні, відповідальність за результати своєї праці.  

Необхідно також враховувати під час організації самостійної роботи 
різні типи уроків: урок вивчення нового матеріалу, узагальнення і 
систематизації знань учнів, урок комплексного застосування знань, урок 
контролю та закріплення знань, уроки-конференції, диспути, обговорення 
проблемного запитання.  

Самостійна діяльність учнів на уроках генетики – це робота з 
поняттями. Знання генетичних понять – запорука сформованих знань з 
генетики. Можна запропонувати наступні завдання самостійної діяльності: 

– шукайте знайомі асоціації. Наприклад, ген – генотип, генетика, 
генофонд; 

– виберіть правильні відповіді пропонуючи перелік таких;  
– оберіть правильне твердження і доведіть правильність вибору; 
– тестова перевірка знань; 
– самостійна діяльність у складанні тестів; 
– під час закріплення матеріалу записати його схематично, у 
необхідній логічній послідовності, з використанням усіх термінів 
і понять, включених до тестових завдань; 

– завдання на відповідність, яке полягає в необхідності встановити 
відповідність між поняттям і його змістом; 

– завдання, в яких відповіді конструює сам учень. Наприклад: стійкі 
зміни генетичного матеріалу, які виникають раптово і призводять 
до змін тих чи інших спадкових ознак організму – це __________. 
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Вони можуть виникати в будь-яких _________ організму, 
призводити до будь-яких змін у _________ апараті і відповідно у 
___________. 

– завдання з виключенням невірного твердження: 
• генетика – наука, що вивчає закономірності спадковості та 
мінливості; 

• генотип – це здатність живих організмів набувати нових 
ознак та їхніх станів у процесі індивідуального розвитку; 

• елементарною одиницею спадковості є ген; 
• рецесивна алель в присутності домінантної не проявляється. 

– термінологічний диктант: учням пропонується декілька понять, 
необхідно сформулювати та записати визначення; 

– складання логічних схем; 
– заповнення таблиці в процесі засвоєння нових знань, робота з 
науковою літературою (за допомогою пам’яток для школярів у 
підготовці до семінару, диспуту, конференції) [5].  

На нашу думку, формування саме такої самостійної діяльності 
школярів на уроках генетики та в позаурочний час має сприяти розвитку 
активної пізнавальної діяльності, але якщо ця активність зберігається 
переважно завдяки систематичній індивідуальній допомозі вчителя, то 
досягнення мети діяльності відсутнє. Позитивні зміни в успішності, 
можливі тільки у випадку підняття учня в розвитку його розумових 
здібностей до певного рівня з одночасним завершенням формування 
навчальної самостійної роботи як його особистої.  

Отже, найефективнішими методами самостійної роботи у профільній 
загальноосвітній школі сьогодні є домашня самостійна робота на 
повторення опорних знань, робота з використанням комп’ютера, 
самостійна робота на створення пошукової ситуації, розв’язування задач, 
домашня індивідуальна самостійна робота на оволодіння теоретичним 
матеріалом – робота з підручником, групова самостійна робота на 
оволодіння практичною частиною теми, індивідуальна самостійна робота 
на закріплення здобутих знань. У процесі вивчення генетики особливого 
значення набула самостійна робота з використанням комп’ютера, як 
засобу, що дає можливість здійснити перевірку гіпотези, розв’язати 
практичне завдання, здійснити узагальнення, систематизацію матеріалу, 
що вивчається, удосконалити методи учіння. Можна зробити висновок, що 
одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення 
ефективності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є 
відповідне планування та організація самостійної навчальної роботи.  

Таким чином, самостійна робота школярів у процесі вивчення 
генетики та біотехнології має бути основним засобом виявлення і розвитку 
в них творчих здібностей і обдарованості, підготовки їх до практичної 
діяльності. Залежно від підготовленості учнів учитель щоразу має 
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визначати послідовність і насиченість самостійної роботи, проявляти свою 
творчість та ініціативу. Це один із засобів поліпшення всієї навчально-
виховної роботи, підготовки учнів до життя, до практичної діяльності. А 
доцільно організована самостійна пізнавальна діяльність позитивно вплине 
на якість знань учнів і вироблення у школярів умінь і навичок навчальної 
праці. Доцільним у наших наступних дослідженнях буде розвиток 
креативних здібностей школярів засобами самостійної діяльності. 
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СУТНІСТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ 
 

Сучасному українському суспільству притаманний бурхливий темп 
соціальних змін, що зумовив виникнення актуального та проблемного 
питання соціалізації особистості в дошкільному дитинстві. Саме в той час, 
коли в людини формується уявлення про навколишній світ, явища 
соціального життя, взаємини між людьми, дитина повинна засвоїти багато 
правил, які склалися в суспільстві. 

Створення технологій соціального становлення дитини, їх практична 
реалізація щодо введення її в соціальну дійсність має здійснюватися на 
глибокому знанні і правильному використанні як психологічних 
закономірностей функціонування і розвитку особистості в період 
дошкільного дитинства, так і особливостей сучасного соціального 
середовища, в якому живе і зростає як особистість дитина дошкільного 
віку і яке слугує своєрідним «матеріалом» для процесу її соціалізації. 
Відтак, педагог має володіти науковими знаннями про природу соціуму, 
соціокультурного середовища, норми якого як необхідну умову своєї 
життєдіяльності свідомо чи неусвідомлено вбирає в себе дитина. З іншого 
боку, виникає потреба з’ясування сутності процесу соціалізації особистості 
в дошкільному дитинстві. 

Поняття соціалізації особистості має широке значення, базується у 
предметній області різних наук – соціології, психології, педагогіки та 
філософії, та досліджувалося багатьма вченими. 

Проблеми соціалізації особистості розглядалися з філософських, 
соціологічних, психологічних, культурологічних, педагогічних позицій. 
Серед учених, які суттєво вплинули на дослідження проблеми соціалізації, 
слід назвати Г. Гіддінгса, Е. Дюркгейма, Е. Еріксона, Ч. Кулі, Дж. Міда, 
Т. Парсонса, Г. Тарда, З. Фрейда та ін. Загальній соціалізаційній 
проблематиці присвятили свої роботи Г. Андрєєва, Б. Вульфов, М. Євтух, 
В. Зеньковський, М. Лукашевич, Р. Овчарова, С. Русова, В. Семенов, 
О. Сухомлинська, В. Сухомлинський та ін. 

Розроблено сучасні концепції соціалізації особистості (Н. Голованова, 
Н. Заверико, І. Звєрєва, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, А. Мудрик, 
С. Савченко, С. Харченко); розкрито соціально-психологічні аспекти 
соціалізації з урахуванням вікових особливостей (В. Абраменкова, 
К. Альбуханова-Славська, І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, 
І. Кон, О. Кононко, В. Кудрявцев, О. Леонтьєв, В. Мухіна, А. Петровський, 
Т. Рєпіна, Д. Фельдштейн); соціально-педагогічні засади проблеми з 
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урахуванням нової соціокультурної ситуації характеризуються у 
дослідженнях Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, В. Болгаріної, Т. Василькової, 
Ю. Василькової, М. Галагузової, І. Звєрєвої, А. Капської, Л. Коваль, 
В. Кузя, С. Литвиненко, Л. Міщик, Л. Новікової, А. Рижанової, С. Хлєбік, 
Л. Штефан [5]. 

Поняттям «соціалізація» різні дослідники виділяють ті чи інші 
сторони цього процесу в залежності від аспекту і мети, яка безпосередньо 
цікавить дослідника. 

Відтак у своєму дослідженні ми поставили за мету дослідити стан 
проблеми соціалізації дітей дошкільного віку у сучасних науково-
педагогічних дослідженнях. 

Вивчення процесу соціалізації особистості на різних етапах розвитку 
суспільства займалися багато учених. Серед них З. Фрейд, Ж. Піаже, 
Б. Г. Ананьєв, Б. П. Паригін, С. Л. Рубінштейн, К. А. Альбуханова-Славська, 
І. С. Кон, Д. І. Фельдштейн, М. В. Демін, Н. П. Дубніна, А. Ф. Поліс. 

Сучасні науковці визначають соціалізацію як набуття 
дошкільниками соціального досвіду, що здійснюється через діяльність, 
спрямовану на орієнтування в ситуації, пристосування до навколишнього, 
перетворення живої і неживої природи, власного «Я»; процес освоєння й 
реалізації зростаючою людиною соціального змісту; реальний зміст 
дорослішання дитини, у якому відбувається становлення значущої для 
індивідуальності суб’єкта активної творчої соціальної дії; історично 
зумовлений процес входження дитини у світ конкретних соціальних 
зв’язків і освоєння соціокультурного досвіду, засвоєння нею цінностей, 
норм поведінки; процес відтворення дитиною цих зв’язків за рахунок її 
включення в соціальне середовище, активної власної діяльності та 
спілкування [7]. 

Поняття «соціалізації» пов’язане з таким поняттям як «виховання», 
«розвиток особистості». 

Виховання і навчання дітей (у вузькому сенсі) – це спеціально 
організована діяльність з метою передачі соціального досвіду індивіду 
(дитини) і формування у нього соціально бажаних стереотипів поведінки, 
якостей і властивостей особистості. 

Випадкові соціальні дії мають місце в будь-якій соціальній ситуації, 
тобто коли взаємодіють два або більше індивідів. Наприклад, розмова 
дорослих про свої проблеми може достатньо сильно вплинути на дитину, 
але це навряд чи можна назвати виховним процесом. 

Сучасні психологи і соціологи підкреслюють, що процес 
соціалізації триває протягом всього життя людини. А це означає, що 
впродовж всього людського життя здійснюється залучення індивіда в 
соціальні взаємини, завдяки чому відбувається зміна його психіки. Проте 
поняття «розвиток психіки» і «соціалізація» не тотожні один одному, хоч 
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і перетинаються. 
Проаналізувавши низку наукових досліджень, зокрема українських 

вчених, з проблем соціалізації, ми виявили, що у центрі наукових праць – 
дитина дошкільного віку. Такі науковці, як А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, 
Н. В. Гавриш, С. М. Курінна, І. П. Печенко [1] у своєму монографічному 
дослідженні визначають сутність феномену дитинства як соціальне 
утворення в межах вікового періоду від народження до повноліття, що 
характеризується специфічними ознаками, має власну субкультуру та 
будується на особливих соціальних зв’язках і відносинах. Це період життя 
людини, у якому закладаються основи особистісної активності та 
особистісні властивості, цінності, що визначають якості майбутнього 
життя; період, коли людина найбільш вразлива, незахищена від впливів 
навколишнього середовища, соціального, психологічного й фізичного 
насильства [1, с. 26–27]. 

Чинником соціалізації дітей дошкільного віку виступає дитяча 
субкультура – соціально-культурний простір, який перемежовується з 
простором культури дорослих; динамічне соціальне, психолого-культурне 
автономне утворення зі своїми морально-правовими нормами, 
мовленнєвим апаратом, своїм фольклорним надбанням та ігровим 
комплексом. З огляду на притаманні їй функції, дитяча субкультура є 
агентом соціалізації особистості, а її структурними компонентами 
виступають: дитячий фольклор, дитяча словесна творчість, дитячий 
правовий кодекс, дитячі ігри, дитячий гумор, релігійні уявлення, дитяче 
філософствування, дитячі інтереси [1, с. 104–113]. 

Однією з форм реалізації процесу соціалізації є соціальна адаптація – 
вид взаємодії особи з соціальним середовищем, у процесі якого 
відбувається узгодження вимог та сподівань обох сторін. 

Термін «адаптація» (лат. adaptatio – пристосування) вперше введений 
Аубертом, почав вживатися в медичній та психологічній літературі, де ним 
позначали зміну чутливості аналізаторів під впливом пристосування 
органів чуття до подразників. Надалі цей термін використовувався у 
широкому значенні як пристосування живого організму до власного 
існування, оскільки адаптація забезпечує рівновагу між впливом організму 
на середовище і зворотнім впливом середовища на організм (тобто 
зберігається рівновага у взаємодіях суб’єкта та об’єкта) [4]. 

Н. М. Захарова розглядаючи проблеми соціальної адаптації дітей, які 
вперше починають відвідувати дошкільний навчальний заклад у віці 5–6 
років, поняття соціальної адаптації розуміє як процес активного 
пристосування за допомогою різноманітних засобів з пріоритетною 
позицією задоволення потреби в ігровій діяльності, як інтегральний 
показник здатності дитини виконувати соціальні функції та ролі в групі. 
Варта уваги авторська соціально-педагогічна технологія оптимізації 
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адаптаційного процесу дошкільників, в основу якої покладено 
використання адаптаційно-розвивального потенціалу різних видів ігрової 
діяльності: сюжетно-рольових, театралізованих, рухливих ігор, ігрових 
вправ та етюдів. Особливості впливу гри на процес адаптації дослідниця 
пов’язує як із сенситивними можливостями дітей даного віку для 
засвоєння суспільних норм, форм поведінки, розвитку адаптаційних 
механізмів, уміння адекватно сприймати навколишню дійсність, так і з 
соціальною сутністю гри, визнанням її «школою соціального становлення 
особистості» [3]. 

Кандидатська дисертація І. П. Рогальської «Соціалізація дітей в 
умовах сільських навчально-виховних комплексів «загальноосвітній 
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»« формує цілісне 
уявлення про сутність соціалізації дітей п’яти-шести років, дає об’єктивні 
характеристики процесу формування соціальної компетентності в умовах 
діяльності сільських навчально-виховних комплексів, розкриває тенденції 
її розвитку, озброює педагогічну практику важливим педагогічним 
засобом – інтегрованою моделлю формування соціальної компетентності 
вихованців комплексу. Оптимальними організаційно-педагогічними 
умовами для процесу виваженої соціалізації в аналізованому дослідженні 
виступили: раціональна організація педагогічного середовища комплексу; 
інтеграція соціально-педагогічних впливів шкільної та дошкільної 
підсистеми, батьків та громадськості села; доцільно організоване 
спілкування й співробітництво дошкільників і молодших школярів в 
умовах різновікового дитячого колективу комплексу; забезпечення 
соціальної компетентності кожного вихованця. Ця робота стала вагомим 
внеском у розробку проблеми соціалізації дошкільників [6]. 

У дослідженні І. П. Рогальської-Яблонської, присвяченому 
соціалізації особистості у дошкільному дитинстві, сформовано такі основні 
завдання процесу соціалізації в дошкільному дитинстві: забезпечення 
активного пристосування дітей до нових для них соціальних умов 
життєдіяльності, набуття соціально-емоційної рівноваги та стійкості до 
впливу змінних умов соціального середовища; розширення та збагачення 
досвіду конструктивної взаємодії з людьми, які їх оточують, на 
міжособистісному рівні та побудова соціальних стосунків через розвиток 
способів комунікації, формування уявлень про способи та норми 
спілкування з довкіллям; розвиток активності, ініціативності, 
самостійності і відповідальності як базових якостей особистості; залучення 
дітей у широке суспільне довкілля для формування уявлень про життя 
людей у соціумі, формування гармонійних стосунків з однолітками через 
організацію взаємодії на рівні емоційного спілкування, вибудовування 
соціальної поведінки дитини в суспільному довкіллі. Виявляти й 
контролювати рівень соціалізації особистості в дошкільному дитинстві 
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науковець пропонує за такими критеріями: соціальна адаптованість з 
показниками – ставлення дитини до нових соціальних умов, особливості 
емоційного стану дитини, домінування настанов на взаємодію з дітьми; 
соціальна активність з показниками – наявні прояви ініціативності, 
активності, самостійності; соціальна компетентність з показниками – 
соціальний інтелект як здатність вирішувати соціальні проблеми у 
запропонованих ситуаціях, ціннісні орієнтації дітей та їхні духовні 
потреби, сформованість соціальних норм поведінки дитини. Стрижнем 
аналізованого дослідження є модель соціально-педагогічного супроводу 
соціалізації особистості в дошкільному дитинстві як процес особистісної 
взаємодії між тим, хто супроводжує, і тим, хто цього потребує. Соціально-
педагогічний супровід соціалізації особистості в дошкільному дитинстві 
дослідниця скеровує принципами: пріоритету інтересів дитини; балансу як 
оптимального співвідношення процесів індивідуалізації та соціалізації в їх 
єдності та відмінності; опертя на позитивне, принципу соціальної 
відповідності; комплексного підходу; діадичної взаємодії та відкритості 
супроводу [7]. 

Соціалізація людини розгортається за конкретних умов 
життєдіяльності індивіда. Цей процес охоплює всі аспекти прилучення 
особистості до культури, навчання й виховання, за допомогою яких 
людина набуває спроможності брати участь у суспільному житті. 

Успішній соціалізації сприяє дія таких чинників, як очікування, 
зміна поведінки і прагнення відповідати цим очікуванням. Долучаючись до 
процесу історичної практики, індивід проявляє свою соціальну сутність, 
формує соціальні якості, набуває особистого життєвого досвіду. 
Об’єктивно, формуючи й розвиваючи власне «Я», особа не може існувати 
без спілкування та поза діяльністю. Отже, основними сферами соціалізації 
можна вважати діяльність, спілкування та самосвідомість. У діяльності 
людина виражає себе як суспільний індивід, проявляє особистісні смисли, 
самостійність, ініціативу, творчість і професіоналізм, засвоює нові види 
прояву власної активності. У сфері спілкування відбувається поглиблене 
розуміння себе та інших учасників комунікативного процесу, збагачення 
змісту взаємодії та сприйняття людьми один одного. Сфера самосвідомості 
передбачає становлення «Я-концепції» індивіда, осмислення свого 
соціального статусу, засвоєння соціальних ролей, формування соціальної 
позиції, моральної орієнтації людини [2]. 

Отже, слід визнати, що, незважаючи на актуальність проблематики 
соціалізації з позиції сучасної педагогіки і досить широке коло науковців, 
що займаються дослідженням соціалізації, багато її аспектів залишаються 
малодослідженими. 
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ДОШКІЛЬНЕ ДИТИНСТВО – ПЕРІОД РОЗВИТКУ  

ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 
 

Крім країн, позначених на географічних картах, є велика 
густонаселена Країна Дитинства, звідки тече могутня річка людського 
життя, де все починається: і мислення, і характер, і почуття, і визнання 
людини, і перші успіхи, досягнення і навіть перше кохання [1, c. 1]. 

У дошкільному віці діти починають пізнавати світ за допомогою 
мислення – суспільно зумовленого психічного процесу, який полягає в 
узагальненому й опосередкованому відображенні дійсності. Його розвиток 
у дошкільнят залежить від розвитку уяви. Дитина механічно замінює у грі 
одні предмети іншими, надаючи їм невластивих, але окреслених 
правилами гри нових функцій. Пізніше предмети вона замінює образами, у 
зв’язку з чим відпадає необхідність практичної дії з ними. 

Можливість опанувати у дошкільному віці логічні операції, здатність 
до засвоєння понять означає, що це повинно бути основним завданням 
розумового виховання дітей. 

Нами були визначені педагогічні передумови розвитку мислення у 
старших дошкільників: 

– забезпечення змістовної і різнобічної діяльності дошкільнят: ігри, 
праця, навчання, спілкування; наявність різноманітного ігрового 
та предметного середовища; 

– підвищення рівня чуттєвого пізнання дитиною довкілля, навчання 
узагальнених форм обстеження предметів за допомогою 
сенсорних еталонів; 

– стимулювання мовної активності дошкільнят; 
– забезпечення пошуково-дослідницької та винахідницької 
діяльності; 

– підтримка пізнавального інтересу, заохочення до розпитування, 
розв’язання логічних завдань, вправ, головоломок; 

– спрямувати педагогів та батьків на самостійне розв’язання 
дитиною проблемних ситуацій, що постають у грі, побуті, праці 
та навчанні; 

– систематичне ознайомлення дітей з природними та суспільними 
явищами за допомогою спостережень, розповідей, екскурсій 
тощо; 

– організація практичної діяльності дітей; 
– використання ігор для розвитку логічного мислення, пізнавальної 
активності дитини; 

– проведення спеціальних корекційно-розвивальних занять. 
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Корекційно-розвивальні заняття, метою яких є стимулювання 
пізнавальних психічних процесів та пізнавальної активності дітей, повинні 
містити в собі розумові ігри, вправи, завдання. Виокремити роботу, 
спрямовану суто на розвиток логічного мислення (обминаючи формування 
уваги, уяви, сприймання, памяті тощо), досить важко та й недоцільно. 

Як засвідчує досвід практичної роботи, розвитку мислення сприяє 
прогрес дитини в оволодінні мовленням, розширення життєвого досвіду. 
Варто застерегти, що механічне запам’ятовування різноманітної 
інформації, фрагментарної та хаотичної, копіювання дорослих міркувань 
не сприятливе для розвитку мислення дошкільника. Головне – формувати 
мислення, спрямоване на освоєння дитиною оточуючої дійсності, як 
складову творчого ставлення дитини до оточуючого (М. М. Поддьяков)  
[2, с. 176–179]. 

Відповідно до положень Базового компонента ми маємо сформувати 
в наших вихованців уміння міркувати, орієнтуватися в усьому, що їх 
оточує, належно оцінювати життєві ситуації, приймати самостійні 
рішення, аргументувати свої міркування, помічати і розкривати причинно-
наслідкові зв’язки в довкіллі. Усі названі вміння є складовими здібностей 
логіко-математичного розвитку дошкільнят. Відтак, набагато важливіше не 
просто дати дітям певні знання, сформувати відповідні навички, а й 
прищепити їм основи особистості. Тому головний напрямок, який мають 
обрати педагоги – це розвиток логічного мислення дітей під час 
ознайомлення з навколишнім світом у всіх його взаємозв’язках і 
залежностях. 

У традиційних вітчизняних програмах навчання і виховання 
дошкільнят логічний компонент не подано, внаслідок чого проблема 
формування у дітей логічних умінь випадає з переліку педагогічних 
завдань. Актуалізація цього питання зумовлена часом, оскільки нова епоха 
висуває підвищені вимоги до вміння людини свідомо ставитися до життя. 
Саме тому ми поставили перед собою мету – дослідити і визначити 
педагогічні засади розвитку логічного мислення у дошкільників. 

Дошкільний заклад має створити умови для повноцінного 
оволодіння дітьми загально пізнавальними вміннями й навичками, 
самовираження в різних видах діяльності, що сприятиме їх психічному 
розвитку. Згідно з концепцією Л. Виготського, в основі психічного 
розвитку дитини лежить зміна різних типів її діяльності, котрі вона 
реалізує в спілкуванні з дорослими. Кожному віковому періоду життя 
дитини відповідає особливий тип діяльності, який визначає виникнення і 
розвиток головних психічних новоутворень даного віку. Для дошкільного 
віку характерною є гра, при виконанні якої дитина засвоює основи 
теоретичної свідомості і мислення людей. Дослідження переконливо 
показали, що розвиток пізнавальних процесів та логічного мислення 
найбільш активно відбувається у процесі провідної діяльності дошкільнят, 
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якою є для них гра і дослідження, здійснені головним чином в процесі 
традиційної організації навчання. Проте роль проблемного навчання, яке є 
одним із типів розвиваючого навчання і ґрунтується на здобутті нових 
знань дошкільником шляхом рішення теоретичних та практичних проблем, 
залишається недостатньо з’ясована як теоретично, так і експериментально. 

Проведені дослідження і педагогічна практика розкривають багаті 
можливості дітей дошкільного віку в засвоєнні ними елементарних форм 
логічного мислення. 

Педагогами неодноразово стверджувалося, що саме розвиток 
логічного мислення – це одне з найважливіших завдань подальшого 
успішного навчання дитини в школі. Уміння мислити логічно, виконувати 
умовиводи без наочної опори, зіставляти судження за визначеними 
правилами – необхідна умова успішного засвоєння навчального матеріалу. 

Вихователі привертають увагу дітей до окремих сторін об’єктів та 
явищ, залучають їх до аналізу, зіставлення, виділення ознак і встановлення 
зв’язків міми. Завдяки цьому дошкільники глибше сприймають бачене, 
активніше мислять, краще роблять самостійні висновки, ретельніше 
обмірковують свої відповіді. 

Логічні прийоми й операції є основними компонентами логічного 
мислення, що починає інтенсивно розвиватися саме в старшому 
дошкільному віці. Розумовий розвиток старших дошкільників 
проявляється не тільки в інтелектуальній сфері, але й у пізнавальних 
інтересах, відносно дитини до навчання. Як показники розумового 
розвитку дошкільників можуть служити наступні уміння переносити 
прийоми дій на навчальну та позанавчальну діяльність, уміння 
використовувати логічні прийоми та операції, вибирати їх, перетворювати 
заданий матеріал при переносі прийомів. Більшою мірою сприяє цьому 
продуктивна діяльність, що пов’язана з активною роботою мислення й 
знаходить своє вираження в таких розумових прийомах, як аналіз, синтез, 
порівняння, узагальнення. Ці розумові прийоми є складеною одиницею 
операцій або форм логічного мислення: поняття, судження, умовиводу. 

В процесі пізнавальної діяльності важливими мислительними 
операціями, які дають змогу досліджувати будь-яке явище, предмет, 
являються аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, 
конкретизація. Тобто дослідження вихідних знань буде заключатися у 
їхньому аналізі, синтезі, порівнянні, абстрагуванні, конкретизації, 
узагальненні і т.д. Важливо вияснити, яким чином буде відбуватися 
дослідження тих елементів, які ми отримали у результаті аналізу і синтезу. 
Дослідження буде відбуватися шляхом подальшого використання інших 
логічних операцій, які дозволяють виділити найбільш характерні ознаки, 
порівняти з іншими, котрі вже є, установити зв’язки, причини, що в 
результаті дасть можливість прийти до певного висновку, який і буде 
розглянутий як нове знання. 
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Вся робота по розвитку логічного мислення у дітей повинна 
проводитися в рамках встановленої програми, використовуючи 
програмовий матеріал, у тісному зв’язку з усією навчально-виховною 
роботою дошкільного закладу. Керувати розвитком логічного мислення – 
це означає: 

1) вчити дітей вміло виробляти розумові операції аналізу, синтезу, 
зіставлення, абстрагування, узагальнення тощо; 

2) допомагати їм оволодівати найпростішими поняттями, 
висловлювання, судження і робити висновки; робити їх думки та мову 
точними, послідовними і доказовими, тобто вчити мисленню правильному, 
відповідному елементарним правилам логіки. 

Процес розвитку не являє собою чогось ізольованого від загальної 
роботи вихователя і дошкільника, не може бути додатковим 
навантаженням. Весь процес навчання, якщо він правильно організований, 
повинен бути в той же час процесом, що розвиває логічне мислення 
дошкільників. Для цього потрібна лише доцільна методика. 

Використання в навчально-виховній роботі прийомів логічного 
мислення (порівняння, аналізу, синтезу, конкретизації, узагальнення), 
робота над поняттями, судженнями, умовиводами – все це збагачує 
педагогічний процес, робить його більш змістовним, посилює його вплив 
на всебічний розвиток дошкільників. 

Основною формою навчання дітей старшого дошкільного віку є 
заняття, на яких вони отримують певні систематичні знання та уміння. На 
заняттях мислення дитина не лише чує, а й чуттями сприймає слова рідної 
мови, які зливаються у її свідомості з яскравими, незабутніми картинами, 
що хвилюють душу, а тому й стають особистими, своїми. При цьому 
закладаються «найтонші корені, що живлять жадобу знань, народжується 
бажання пізнавати – бути розумним, освітченим». Чим більші потенційні 
можливості дитини, тим значущішим має бути її розумове життя, 
безпосередньо не пов’язане з навчанням. Заняття мислення формують 
трудівника думки. Разом з тим вони не є універсальним засобом виховання 
розумових здібностей і бажання вчитися, хоча завдяки врахуванню вікових 
можливостей сприймання та мислення дітей чи не найбільше сприяють 
формуванню їхніх поглядів, ставлення до розумової праці й до самих себе. 
А найголовніше – вже в молодшому віці дитина свідомо розуміє те, що 
вона – мисляча особистість, оскільки без цього не може бути й мови про 
свідоме прагнення опановувати знання, про розвиток стійкого 
пізнавального інтересу. Але мислення дітей потрібно розвивати і в 
повсякденному житті. Це і під час спостережень, трудової діяльності, 
дидактичних, рухливих, словесних, сюжетно-рольових ігор, під час 
самостійної ігрової діяльності, розваг, свят, пішохідних переходів, 
екскурсій, індивідуальної роботи. Для педагога важливо вміти так 
поставити перед дошкільниками мету заняття, щоб їм були зрозумілі всі 
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завдання з даної теми. Мають враховуватися набуті знання дітей, їхні 
здатності до здійснення певних розумових операцій. Саме з цього й 
виходимо, плануючи індивідуальні завдання. Для розвитку логічного 
мислення дитини використовуються завдання-вказівки типу: «Що ти 
робитимеш спочатку?», «Як виконуватимеш завдання?», «В якій 
послідовності?». Вони не тільки активізують процес оперування 
засвоєними поняттями, а й ставлять умови, коли доводиться самому 
проявляти творчість, ініціативу. Досвід розв’язання певної ситуації 
нагромаджується у дитини після багаторазових повторень завдань у різних 
варіантах і з різними ускладненнями. 

Отже, розвиток мислення дитини-дошкільника забезпечується 
узагальненням і ускладненням його практики і засвоєнням способів самої 
розумової діяльності. 
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Наталія П’ясецька, 
Марина Шпильова 

 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ  

ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
Про сформованість здорового способу життя, необхідного для 

зміцнення і збереження здоров’я студентів, неможливо судити лише на 
основі їхнього фізичного розвитку, рівня оволодіння руховими уміннями і 
навичками, з відсутності захворювань і основних шкідливих звичок. 

Необхідно враховувати компоненти, що стосуються їхнього 
духовного, внутрішнього світу, зміст почуттів і думок, ціннісні орієнтації, 
ступінь розвитку інтересів і потреб, переконань, що в кінцевому результаті 
визначає дієвість поведінки і життєдіяльності. Психологічна вибірковість 
сприйняття тих чи інших знань пояснюється різнобічністю інтересів у 
різних сферах життєдіяльності. 

Із вищесказаного випливає, що уніфікація валеологічної освіти 
визначає обґрунтованість системи, яка повинна бути побудована з 
урахуванням базових потреб студентів. У цьому випадку створюються 
умови для їх індивідуального гармонійного розвитку; забезпечується 
загальний комфорт і домінування в індивідів позитивного настрою на 
здоровий спосіб життя; формується стійке позитивне ставлення до 
освітнього процесу і засобів валеологічного виховання. 

Існуючі підходи до пояснення сутності педагогічних умінь по-
різному розкривають їх зміст, структуру, можливості розвитку. В одному 
випадку під вміннями розуміють компоненти професійної діяльності, в 
яких реалізуються знання і навички (Н. В. Савин), в іншому – результат 
оволодіння способами і прийомами діяльності (О. А. Абдулліна), в 
третьому – здатність вирішувати педагогічні, виробничі завдання 
(В. А. Крутецький). З різнобічності виділених характеристик педагогічних 
умінь залишається одна безперечно визнана і певною мірою інтегрована: в 
уміннях зафіксовані культурні цінності особистості, її знання, досвід. У 
цьому разі справедливе твердження О. А. Абдулліної про те, що в 
педагогічних уміннях результатуються, насамперед, психолого-педагогічні 
знання, а також знання зі спеціальних і гуманітарних дисциплін, про це ж 
зазначали у своїх працях А. В. Глузман, І. А. Зязюн, С. О. Сисоєва, 
Н. С. Кон. 

Аналіз закономірностей розвитку людини та її потреб, мотиваційної 
сфери показує, що діти дошкільного і молодшого шкільного віку, підлітки, 
юнаки і дівчата суттєво відрізняються один від одного, що необхідно 
враховувати в навчальному процесі при формуванні валеологічної 
культури вчителя. 
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За останні роки в Україні зроблено суттєві кроки в розбудові 
національної системи освіти, що відкрило для освітян можливість ввійти у 
світовий педагогічний простір, залучитися до передових технологій 
управління навчально-виховним процесом, переглянути і збагатити свій 
досвід у галузі формування, збереження і зміцнення здоров’я учнівської і 
студентської молоді, педагогічних кадрів. 

Головними пріоритетами системи освіти в Україні, згідно із Законом 
України «Про освіту», Державною програмою «Освіта (Україна ХХІ 
століття)», Національною програмою «Діти України», Національною 
доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті та іншими 
нормативними документами, є збереження і зміцнення фізичного і 
морального здоров’я учнівської молоді, виховання в учнів та студентів 
свідомого та дбайливого ставлення до здоров’я, дотримання принципів 
здорового способу життя, забезпечення різнобічного розвитку людини як 
найважливіших умов формування освіченої, творчої, культурної, духовної 
особистості, виховання громадян України, досягнення економічного та 
соціального прогресу держави. 

Серед суб’єктивних та об’єктивних причин зниження рівня здоров’я 
стоїть не тільки соціально-економічна криза, але й глобальні екологічні 
проблеми, недосконала система охорони здоров’я в нашій країні і вкрай 
відстала валеологічна культура дітей та дорослого населення. 

На жаль, більшість підлітків та молодих людей не мають достатніх 
знань про способи збереження та зміцнення здоров’я, не можуть приділити 
власному організмові належну увагу, а ще не мають достатньої сили волі, 
щоб дотримуватися правильного способу життя. Тому гасло «Здоров’я 
через освіту» й на сьогодні залишається дуже актуальним. Формування 
культури здорового способу життя почало стрімко входити у навчально-
виховний процес дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладів освіти. Батьки, педагоги, учнівська молодь все більше 
переконуються у тому, що здоров’я – фізичне, моральне, духовне, 
психічне – це не просто відсутність хвороб, а це якість найдорожчого, що 
має людина – її життя. 

Існуюча освітня система надає школярам достатній обсяг знань, але 
не може повною мірою виконати соціальне замовлення суспільства – 
зберегти здоров’я підростаючого покоління. Підтвердження цьому – 
катастрофічний стан захворюваності дітей України, нестійка мотивація у 
них до збереження свого здоров’я, відсутність механізмів введення 
принципів валеології в масову практику закладів освіти. 

Формується нова стратегія сучасної загальноосвітньої школи, в якій 
здоров’я розглядається як необхідний компонент освіти. Звідси як важливе 
педагогічне завдання постає виховання культурного і валеологічно 
грамотного школяра, здатного нести відповідальність за своє здоров’я. Від 
того, наскільки успішно вдасться сформувати і закріпити валеологічні 
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орієнтації і навички здорового способу життя в молодому віці, залежить у 
майбутньому реальний спосіб життя людини. 

Турбота про своє здоров’я – обов’язок кожної людини. Це особливо 
актуально для підростаючого покоління. Саме молодь з найменшою 
відповідальністю, без належної уваги ставиться до свого здоров’я, 
закладаючи тим самим фундамент майбутніх хвороб, раннього зниження 
розумової та фізичної працездатності. Значною мірою такий стан 
пояснюється недостатніми, а інколи і помилковими уявленнями про 
здоровий спосіб життя та низькою валеологічною культурою. 

«Дивно і незрозуміло, чому під час утвердження особистості школа 
не дає людині ніяких знань про неї, про людину – а саме, про те 
специфічне, що возвеличує людину над світом живого: про людську 
психіку, мислення і свідомість, про емоційну, естетичну, вольову і творчу 
сфери духовного життя. Той факт, що людина, по суті, нічого не знає про 
себе, часто буває джерелом великої біди, за яку суспільству приходиться 
дорого розплачуватися», – наголошував В. О. Сухомлинський. 

Учені погоджуються з тим, що людина як предмет пізнання – ключ 
до всієї науки про її природу і здоров’я. Багато сказано і про її практичну 
(виробничу, творчу) діяльність. Це підсилює уявлення про те, що людина – 
природне благо. Однак потрібно врахувати не тільки кількість, але і 
«якість» людей. Відомо, що більше половини практично здорових людей 
знаходяться в так званому третьому стані, коли людина розпоряджається 
тільки частиною, нерідко меншою, здоров’я і психологічних можливостей, 
закладених у ній природою. В силу цього протягом віків люди створюють 
менше матеріальних і духовних цінностей, ніж могли б, розраховуючи 
повною мірою на здоров’я. 

Для того, щоб людина могла виконати історичну місію на Землі і в 
Космосі, вона повинна бути здоровою. Сучасній людині в техногенно 
зміненому навколишньому середовищі, насиченому багатьма небайдужими 
для організму факторами фізичної, хімічної, і біологічної природи, 
великим обсягом психоемоційних впливів, – зберегти здоров’я непросто. 
Інтегральним вираженням всіх факторів, що впливають на людину, є 
триєдина інформація: сенсорна, вербальна і структурна, на які звертали 
увагу у своїх працях А. М. Алексюк, І. І. Брехман, Ю. М. Орлов та ін. 

Здоров’я людей стосується глобальних проблем, що мають життєво 
важливе значення для всього людства і в яких явно найбільше загострено 
суперечності, що народжуються сучасними і очікуваними в майбутньому 
ситуаціями, де диспропорційні стани досягли чи можуть досягти в 
оглядовій перспективі катастрофічних наслідків, зазначав М. М. Амосов. 
Наука і, в першу чергу, філософія розробляють методологію і світоглядні 
аспекти глобальних проблем здоров’я людей: від часткового завдання 
ліквідації небезпечних інфекційних захворювань до алармитських 
установок, пов’язаних з « виживанням» людини на планеті. 
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У дітей дошкільного і молодшого шкільного віку домінують 
біологічні потреби в рухах, саморозвитку, грі і наслідуванні, а також 
потреба у свободі їхнього вибору. З урахуванням цього провідними видами 
діяльності для них є різні ігри, ручна і вербальна творчість. При цьому 
неодмінною умовою є надання дітям свободи вибору засобів задоволення 
своїх потреб у межах перерахованих видів діяльності. Таким чином, зміст 
освіти в дошкільних закладах і початкових класах повинен стати для 
дитини не метою навчання, а засобом для досягнення нею своїх ігрових і 
творчих цілей. У цьому випадку забезпечується, з одного боку, її 
індивідуально-гармонійний розвиток, а з іншого боку, – довільне 
оволодіння основними навичками навчальної діяльності (рахунку, письма, 
читання, спостереження і спілкування), формування необхідних знань для 
забезпечення своєї життєдіяльності. 

На даному етапі освіти знімається проблема традиційних «оцінок» як 
стимулятора їх навчальної діяльності. Предметом аналізу для педагога тут 
повинна стати активність, стан здоров’я, а також продукти ігрової і творчої 
діяльності дитини, опосередковані її індивідуальністю. 

У підлітковому (перехідному) віці домінантне значення зберігає 
потреба у свободі, активізуються переважно ідеальні потреби в 
самопізнанні і пошуках смислу життя. Звідси для підлітків найбільш 
цінною стає рефлекторна і смислотворча діяльність, спрямована на 
усвідомлення своєї унікальності, яка повинна проходити у формі творчого 
пошуку, розв’язання смислових завдань, пов’язаних із самопізнанням і 
розумінням сутності як окремих явищ і процесів, так і самого життя. 

Смислова діяльність продовжується і в юнацькому віці (9–11 класи), 
коли повною мірою актуалізуються і стають домінуючими соціальні 
потреби в самоутвердженні, самовираженні і самовизначенні, що виникає 
на основі відповідних біологічних потреб. Через це змінюється і характер 
освіти в школі третього ступеня. Головне завдання полягає в тому, щоб 
допомогти учням професійно самовизначитися, дати їм можливість із 
широких різновидів трудової діяльності вибрати той, який найбільшою 
мірою відповідає їхнім здібностям і можливостям. На цьому етапі освіти 
переважає перетворювально-відтворююча і творча діяльність, а самостійна 
підготовка заломлюється через призму частково-пошукової і творчої 
спрямованості. 

Окрім перелічених соціальних потреб, суттєвого значення набувають 
потреби, пов’язані з дотриманням моральних норм поведінки, турботою 
про навколишнє середовище, особисте здоров’я і людей, що оточують. 
Формування цих потреб знаходиться в залежності від реалізації у 
підлітковому і юнацькому віці базових мотивів особистості до 
самоорганізації, самореалізації і самоуправління. 

Людство, кожен індивід зокрема, прагне не тільки до якомога 
більшої тривалості життя, але й до більш багатого, більш якісного змісту. 
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Здоров’я людини визначається взаємодією біологічних і соціальних 
факторів. Таким чином, на кожному проміжку часу рівень здоров’я 
індивіда залежить від генетичного «фонду», стадій життєвого циклу, 
адаптивної здатності організму і ступеня його активності, а також 
кумулятивного впливу факторів зовнішнього середовища. Звідси виникає 
необхідність розгляду валеологічних засобів, що забезпечують 
формування здорового способу життя на здоров’я людини. До них 
відносять: природні сили; гігієнічні засоби валеологічної культури 
(організація особистої гігієни); фізичні вправи. 

Людина знаходиться в постійній взаємодії з навколишнім 
середовищем. У цьому проявляється закономірність єдності організму і 
середовища. Сонячне випромінювання, температура повітря і води, опади, 
рух та іонізація повітря, атмосферний тиск можуть викликати суттєві 
біохімічні зміни в організмі, що призводять до певних фізіологічних і 
психічних реакцій. Отже, необхідно враховувати вплив природних сил як 
засобу, спрямованого на спосіб життя і здоров’я дітей та молоді. 

Використання природних сил у процесі валеологічного виховання 
відбувається у двох напрямках: 

1. Природні сили при правильному їх використанні доповнюють і 
підсилюють ефективність оздоровчих впливів на організм людини, 
створюють сприятливі умови для зняття нервово-емоційного напруження, 
забезпечують психофізіологічну регуляцію організму. 

2. Природні сили використовуються як відносно самостійні засоби 
оздоровлення і загартування організму у вигляді спеціальних водних 
процедур, сонячних, повітряних ванн. Ці процедури, що включаються до 
режиму трудової і навчальної діяльності, при оптимальному використанні 
стають формою активного відпочинку, підвищують відновлюючий ефект, 
спричиняють позитивні емоції. 

Використання природних сил дозволяє реалізувати механізм 
переносу ефекту загартування в трудовій, навчальній і побутовій 
діяльності, створює можливості для використання більш високих 
адаптаційних навантажень, а отже, підвищення працездатності людини. 

Реалізація принципу оздоровчої спрямованості системи 
валеологічного виховання можлива за умови, що знання валеологічної 
культури стануть органічною частиною життєдіяльності людини. З іншого 
боку, очікуваний ефект можливий тільки при дотриманні необхідних 
гігієнічних норм як валеологічного засобу, що забезпечує формування 
здорового способу життя. Як би добре не був організований педагогічний 
процес, він ніколи не дасть бажаного результату при порушенні, 
наприклад, організації харчування і сну, організації праці і відпочинку. 
Гігієнічна спрямованість засобів валеологічної культури складає широку 
групу, умовно поділену на дві підгрупи. До першої підгрупи входять 
засоби, які забезпечують життєдіяльність дітей та молоді поза навчально-
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виховним процесом: норми особистої гігієни праці, самопідготовки, 
побуту, відпочинку, харчування, тобто умови для повноцінного способу 
життя і здоров’я людини. Другу підгрупу утворюють засоби, що включені 
до освітньо-виховного процесу, оптимізація навчальних навантажень і 
відпочинку, створення зовнішніх умов для занять (чисте повітря, 
достатність освітлення, справність інвентаря, зручність одягу і т. д.). 
Максимальний оздоровчий ефект можна отримати тільки при 
комплексному використанні цих засобів. 

Таким чином, розглядаючи здоров’я людини як соціально-
педагогічну проблему, можна вважати за необхідне створення такої 
системи освіти, в рамках якої на кожному із виділених етапів 
забезпечується реалізація базових потреб особистості. В цьому випадку 
особистість найбільш повно розвиває свої здібності, пізнає власну 
унікальність, безпомилково самовизначається в житті і процесі 
самоактуалізації, забезпечивши собі можливість адекватного формування 
основних компонентів валеологічної культури. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
У сучасних умовах становлення України однією з найважливіших 

цілей суспільства в галузі вищої освіти є формування у майбутніх 
спеціалістів творчого, дослідницького мислення, пізнавальної активності 
та самостійності в навчанні. 

Сьогодні в усіх сферах людської діяльності зростає попит на 
фахівців з вищою освітою. Головною метою навчальних закладів має стати 
підготовка висококваліфікованих спеціалістів, майстрів своєї справи. 

Психолого-педагогічною основою гуманізації навчання є особистісно 
орієнтований підхід, який передбачає цілісний розвиток особистості, 
забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчально-виховному процесі. 
Тому сьогодні особливого значення набуває не передача інформації, а 
активізація самостійності суб’єкта навчання, його здатності творчо 
осмислювати, запам’ятовувати та відтворювати набуті знання. 

Демократизація системи освіти в нашій країні передбачає, в першу 
чергу, вживання конкретних заходів із подальшого вдосконалення 
навчально-виховного процесу педвузу, спрямованого на забезпечення 
високого рівня професіоналізму кожного студента. Таким чином, 
формування творчої особистості студента повинно стати найважливішою 
частиною духовного життя суспільства та системи вищої освіти. 

У зв’язку з цим постає необхідність організації творчої діяльності 
студентів при вивченні дисциплін психолого-педагогічного циклу вже на 
першому курсі. Творче ставлення до життя, навчання формується, в першу 
чергу, відповідним стилем навчально-виховного процесу, реалізація якого 
докорінно пов’язана з реформою всіх структур освіти. 

На думку Е. Іпатова, зміст навчального курсу, методи викладання, 
принципи оцінки, форми забезпечення ресурсами – все це різні боки 
організації навчального процесу. Він наполягає на тому, що в процесі 
вивчення дисциплін необхідно робити акцент центрування не на 
викладачеві, а на студентові, де на перший план виводиться функція 
навчання. Така модель найбільш відповідає вимогам часу, вона сприяє 
активізації студентів, виробленню у них креативного мислення, навичок 
самостійної роботи тощо [2]. 

Творчість є предметом дослідження багатьох філософів, педагогів, 
психологів: В. Андрєєва, М. Бердяєва, В. Бехтерєва, Л. Виготського, І. Волкова, 
М. Лазаревої, Ю. Львової, Б. Нікітіної, В. Полонського, А. Спіркина та ін. 
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Проблемам виховання і формування творчої особистості 
студентської молоді присвячені роботи А. Данілової, С. Зинов’єва, 
Н. Кузьміної, Т. Сущенко, Н. Федоренко, М. Черкасова. 

Дослідженнями вітчизняних фахівців в аспекті творчості доведено, 
що при розробці нових технологій розвитку творчої особистості слід 
враховувати певні фактори, зокрема, такі як: природу особистості, рівень 
готовності педагогів до диференційованого навчання та виховання, рівень 
знань та умінь студентів, потреби суспільства. 

Мета статті полягає у розкритті особливостей організації творчої 
діяльності майбутнього вчителя при вивченні предметів психолого-
педагогічного циклу. 

Спираючись на позитивний досвід, слід зазначити об’єктивну 
потребу освіти у вивченні засобів організації процесу розвитку творчого 
потенціалу майбутнього вчителя, що сприяють освоєнню доступних видів 
творчої діяльності, забезпеченню нагромадження суб’єктивного творчого 
досвіду як основи педагогічної діяльності, без якої самореалізація 
особистості стає малоефективною. 

У сучасних умовах, коли значна кількість учителів активно 
підключилася до експериментально-дослідницької діяльності, бере 
активну участь у інноваційних процесах, зростають особливі вимоги до 
творчого потенціалу та культурного саморозвитку особистості. Творчий 
саморозвиток учителя – це інтегрована характеристика його процесів 
«самості», серед яких компонентами виступають самопізнання, творче 
самовиявлення, самодосконалість, творча самореалізація у його 
професійно-творчому становленні. 

Особливі труднощі у саморозвитку вчитель відчуває у зв’язку з тим, 
що йому недостатньо методологічної культури, дослідницьких умінь і 
здібностей. Це, у свою чергу, призводить до того, що вчитель втрачає 
інтерес до експериментально-дослідницької діяльності. У зв’язку з цим 
творчий потенціал майбутнього вчителя необхідно формувати ще на етапі 
його підготовки до професійно-педагогічної діяльності у вузі. 

Філософи і психологи звертають увагу на те, що особистість цілісно 
сприймає, усвідомлює себе у цьому світі як «Я». Шлях до творчості 
вчителя починається з усвідомлення, а головне, із створення «Я – 
концепції» творчого саморозвитку. 

Щоб стимулювати роздуми про самого себе, про свої цілі, ціннісні 
орієнтації, творчі здібності, професійну майстерність, учителю необхідно 
подивитися на себе з позиції минулого, сучасного й майбутнього. 
Порівняльний аналіз дозволить зробити висновок про те, у якому напрямі 
йде саморозвиток: спостерігається прогрес або цей процес уповільнюється. 

Для розробки «Я-концепції» творчого саморозвитку також важливо, 
наскільки вчитель об’єктивно оцінює себе. Щоб відповісти на це питання, 
рекомендується співставити свою оцінку з оцінкою інших учителів, 
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адміністрації, учнів. Порівнюючи ці результати, він знайде один із трьох 
варіантів: а) ви недооцінюєте себе; б) ви переоцінюєте себе; в) ви 
об’єктивно оцінюєте свої здібності та особистісні якості. 

Треба визначити, що при розробці «Я-концепції» творчого 
саморозвитку вчителю доведеться осмислити й урахувати, до якого типу 
культури він віднесе себе, які стратегії життєдіяльності представляють для 
нього особливу цінність і особливу значимість. 

При підготовці майбутнього вчителя з його «Я-концепцією» треба 
особисто ставити перед ним запитання: «У чому сенс життя?», «Які 
пріоритетні цілі життя?», «Які творчі здібності й інші особистісні та 
професійні якості потрібно розвивати в себе?», «Що робити для подальшої 
освіти і самоосвіти?». 

Для корекції «Я-концепції» майбутнього вчителя ми пропонуємо 
дати відповідь на запитання: 

− визначте свої проблеми і пріоритетні стратегії свого творчого 
розвитку; 

− які особистісні якості, навички ви бажали б змінити?; 
− які знання ви бажаєте отримати і які вміння бажано було б 
розвинути вам? 

− яку філософську, педагогічну, психологічну, методичну 
літературу ви плануєте прочитати? 

− з досвідом роботи якого вчителя ви плануєте ознайомитися? 
− з якою доповіддю плануєте виступити на науково-методичному 
семінарі? 

− яку роботу плануєте вести щодо оволодіння технологією 
виховання (навчання) або її вдосконалювати? 

− які семінари, конференції ви плануєте відвідати? 
Навчальний процес педагогічного вузу повинен бути спрямований на 

формування у майбутнього вчителя творчого потенціалу як основи 
педагогічної діяльності та компонента творчої праці. 

Досягти цього можливо, дотримуючись таких умов: 
− якісне засвоєння наукової термінології та основних педагогічних 
понять; наявність міжпредметних зв’язків, особливо зв’язку 
педагогіки та психології; постійне застосування етичних знань у 
педагогічній практиці, їх єдність; 

− упевненість у дієвості педагогічної науки, віра в позитивні 
можливості виховного процесу; 

− установлення чітких дефініцій при вивченні ідентичних тем у 
курсі різноманітних навчальних дисциплін; 

− формування життєвого та педагогічного досвіду студентів, опора 
на нього; 

− підсилена увага до актуальних і гострих проблем сучасної школи 
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та педагогіки, їх сучасна наукова трактовка; 
− проблемний виклад основних тем курсу педагогіки та психології; 
− опора на самостійність та активність студентів при ознайомленні з 
поточною (періодичною) психолого-педагогічною інформацією, 
при вивченні та узагальненні передового педагогічного досвіду [4]. 

Таким чином, творчість у школі можна запровадити лише через 
творчість учителів. На кожному уроці, у викладі будь-якого предмета 
можливе – і навіть бажане – навчання мисленню. На практиці важко 
створити щось нове, якщо неперервно виконувати неактуальні, але добре 
засвоєні функції. 

На нашу думку, система підготовки майбутнього вчителя до творчої 
праці повинна включати: 

1) розвиток самостійності та пізнавальної активності студентів при 
вивченні кожного навчального предмету, орієнтація навчання на 
інтенсивний розвиток мислення як основи пізнавального процесу; 

2) постійне збагачення духовного світу студента в позааудиторній та 
виховній роботі, оскільки без цього ніяка творчість неможлива; 
потрібен синтез професіоналізму, ерудиції та багатого життєвого 
досвіду; 

3) якісне володіння провідними педагогічними вміннями, навичками, 
їх регулярне та вільне використання в праці та навчанні; 

4) розвиток дослідницьких якостей студента, виховання і 
самовиховання здібностей, які необхідні для педагогічної 
творчості. 

Доведено, що будь-яка діяльність може бути як репродуктивною, так 
і творчою. Це стосується і науки, і техніки, і мистецтва, і педагогічної 
діяльності. На думку дослідниці О. Медведєвої, всі ці прояви творчості 
безпосередньо базуються на певних визначеннях психічних процесах. 
Особливість педагогічної творчості полягає в підготовці особистості, 
спроможної проявити себе у різноманітних сферах людської діяльності 
творчо [3]. 

Аналіз психолого-педагогічних закономірностей творчої діяльності 
студента доводить, що навчально-творчою є діяльність вищого рівня, 
спрямована на вирішення творчих ситуацій, орієнтована на максимальне 
використання природних задатків особистості. 

Який би не був гарний викладач, ніякі новітні технології, методичні 
рекомендації, матеріально-технічна база університету не допоможуть 
студенту стати висококласним фахівцем, якщо він сам не захоче вчитися. 
Тож, перш за все, досягнення будь-якого результату залежить від людини, 
її бажання та волі. 

Актуальним є питання створення належних умов і залучення 
цілеспрямованих заходів щодо розвитку пізнавально-творчих здібностей 
студентів при вивченні предметів «Теорія виховання», «Теорія навчання», 
«Психологія педагогічної діяльності», «Психологія виховної діяльності», 
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«Педагогічна психологія», «Методика виховної роботи». Поставлене 
завдання, з нашої точки зору, потребує комплексних удосконалень 
навчального процесу з урахуванням принципів: 

− індивідуальне й диференційоване навчання з наданням 
можливості вибору завдань студента (за вимогами кредитно-
модульної системи); 

− постановка й вирішення проблемних і творчих ситуацій засобами 
системного виконання репродуктивно-творчих, дослідницьких і 
творчих завдань різних за типами, видами й формами виявлення; 

− діалогічність і комунікативність навчання з метою розвитку 
саморегулятивних і комунікативних здібностей студентів; 

− створення психологічно сприятливого клімату в колективі, коли 
викладач і студент виступають активними й взаємодіючими 
суб’єктами діяльності. 

З точки зору О. Акімової, необхідно використовувати ідею вільного 
вибору студентами творчих завдань різного рівня складності. Тому весь 
педагогічний цикл у її авторській моделі був розроблений в трьох 
варіантах складності: 

«1) основний, передбачав засвоєння навчального матеріалу на рівні 
державного стандарту; 

2) підвищеної складності, орієнтований на вивчення додаткової 
літератури з теми, розв’язання педагогічних завдань, виконання мікро-
рефератів та інших робіт; 

3) творчий, розрахований на самореалізацію студента, передбачав 
виконання оригінальних робіт із навчання і виховання дітей, написання 
творів-роздумів із приводу різних підходів до вирішення складних 
педагогічних проблем та ін.» [1, с. 6]. 

Особливо важливими є, на наш погляд, практичні результати 
досліджуваної проблеми, а саме – формування потреби в творчості у 
процесі соціалізації особистості в системі освіти. Творчість можна 
сформувати тільки творчістю, а творча думка може бути передана від 
людини до людини тільки у процесі безпосередньої творчої взаємодії. 
Тому надзвичайно високою у системі освіти має стати роль творчої 
особистості вчителя, причому не просто дипломованої особи, а науковця, 
митця. 

Для педагогічної творчості важливою має бути емпатична 
універсальна здатність, що, до речі, є основою будь-якої творчості, – 
здатність співпереживати, перевтілення, оперування творчими образами. 

Таким чином, однією із головних вимог до професійної компетенції 
майбутнього педагога виступає здатність до творчості та саморозвитку. 
Можна констатувати, що викладання та зміст предметів психолого-
педагогічного циклу сприяє зростанню професіоналізму знань, 
спілкування, забезпечує розвиток цілісної творчої особистості. 
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УДК 371.03  
Валентин Тесленко  

 
РЕГІОНАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ 

ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ  
 
Обдарована творча особистість є найбільшою цінністю будь-якого 

суспільства. На сучасному етапі розбудови України як розвиненої, 
правової, демократичної держави робота по вихованню творчої 
інтелектуальної молоді набуває особливої актуальності. 

В системі освіти України є певний досвід роботи з обдарованими 
дітьми, створюється відповідна нормативно-правова база. Проблема 
обдарованості дітей знаходить відображення у Законах України «Про 
освіту» (№ 1060-XII від 23.05.1996 р.), «Про загальну середню освіту» 
(№ 651-XIV від 13.05.1999 р.). Розроблені і функціонують програми 
всеукраїнського рівня: Державна цільова програма роботи з обдарованою 
молоддю (Постанова Кабінету Міністрів України № 1016 від 
08.08.2007 р.); Державна цільова соціальна програма «Школа 
майбутнього» (Постанова Кабінету Міністрів України № 1071 від 
30.08.2007 року). У розвиток загальнодержавних підходів щодо підтримки 
обдарованої дитини було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 08.08.2007 р. № 635-р «Про утворення Інституту обдарованої 
дитини» в структурі Академії педагогічних наук України. Поступово 
поширюється мережа ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл, 
позашкільних закладів, які покликані працювати саме з обдарованими 
дітьми. 

Разом з тим, виходячи з реальної педагогічної практики, завдання 
координації комплексних цілеспрямованих дій на місцевому та 
державному рівні щодо реалізації безперервного та максимально 
ефективного розвитку обдарованих дітей потребує наукового 
обґрунтування та експериментальних досліджень. 

Слід зазначити, що розвиток обдарованості особистості не 
відбувається сам по собі. Провідна роль, на нашу думку, належить саме 
педагогічним системам, мета яких – виявлення обдарованої дитини та 
нарощування й реалізація її творчого потенціалу. 

Сучасні концептуальні уявлення про педагогічні системи розвитку 
обдарованих дітей розвиваються у межах загальних уявлень про системи 
взагалі та педагогічні зокрема. Це складні цілісні системи, яким 
притаманні суттєві ознаки соціальних систем, перш за все наявність 
структури, відповідного рівня цілісності, динамічності та 
цілеспрямованості. 

Дослідження регіональних педагогічних систем розвитку 
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обдарованості, на нашу думку, є важливим для педагогічної науки, 
оскільки дитина в умовах такої системи має можливість отримати 
цілеспрямовану, кваліфіковану і потужну (приймаючи до уваги великі 
можливості регіону) педагогічну підтримку щодо ефективного розвитку 
власної обдарованості. 

Моделювання регіональної педагогічної системи розвитку 
обдарованості дітей включає, у тому числі, загальний аналіз регіональної 
педагогічної системи розвитку обдарованості, організацію процесу 
розвитку обдарованих дітей, зміст та форми розвитку обдарованих учнів, 
управління педагогічною системою розвитку обдарованості. 

У цій статті ми більш глибоко зосередимо увагу на загальному 
аналізі регіональної педагогічної системи розвитку обдарованості та на 
організації процесу розвитку обдарованих дітей у рамках регіональної 
педагогічної системи. 

1. Загальний аналіз регіональної (обласної) педагогічної системи 
розвитку обдарованості. 

Узагальнюючи різні тлумачення щодо педагогічних систем, ми 
визначаємо регіональну (обласну) педагогічну систему розвитку 
обдарованості як складне, цілісне, динамічне утворення, яке забезпечує 
взаємозв’язок і взаємозалежність багатьох структурних компонентів, має 
чітку організаційну структуру (обласний рівень, районний (міський) рівень 
та рівень навчально-виховного закладу) і включає комплекс психолого-
педагогічних, науково-методичних напрямків роботи з розвитку 
обдарованих дітей. 

Головна мета створення даної регіональної педагогічної системи 
полягає у створенні відповідних умов щодо виявлення та максимально 
ефективного розвитку обдарованої дитини. В основу регіональної 
педагогічної системи має бути покладений системний підхід, який сприяє 
глибокому теоретичному опрацюванню даної проблеми та формуванню 
системи цілей і завдань діяльності педагогічних і управлінських структур, 
їх декомпозиції на різних рівнях. Основними характеристиками 
регіональної педагогічної системи, на нашу думку, повинні виступати: 
цілеспрямованість і цілісність; врахування сучасних тенденцій розвитку 
суспільства і освіти; адекватна постановка педагогічних цілей та завдань; 
тісна єдність з соціумом; високий рівень продукування основних 
складових компонентів системи і складових обдарованості; методологічна 
визначеність; внутрішньо притаманна тенденція та здатність до змін, руху, 
розвитку та саморозвитку. Розвиток регіональної педагогічної системи 
буде забезпечуватися оптимальним поєднанням зовнішніх функцій: 
соціально-економічна, правова, координаційна, інформаційна, дослідницька 
(відтворюють роль системи у оточуючому середовищі, характеризують 
зв’язки з іншими системами та своїми підсистемами) та внутрішніх 
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функцій: розвиваюча, прогностична, комунікативна, стимулююча 
(стосуються безпосередньо обдарованої особистості). 

Аналізуючи та моделюючи регіональну (обласну) педагогічну 
систему розвитку обдарованості, ми маємо враховувати притаманні їй 
компоненти: 1) суспільна потреба у такій системі; 2) насиченість змісту 
навчання, що має бути засвоєний учнем і сприяти активному зростанню 
його творчого потенціалу; 3) наявність закладів, установ, що розвивають 
творчу особистість; 4) наявність контингенту школярів, які характеризуються 
параметрами обдарованості в тій або іншій сфері діяльності; 5) високий 
фаховий рівень педагогів, здатних виховувати обдарованих учнів; 
6) професійна готовність управлінських освітянських структур до 
комплексної системної роботи щодо розвитку обдарованих дітей; 
7) відповідність наукового та методичного потенціалу регіону 
стратегічним задачам розвитку обдарованості. 

Кожен з компонентів регіональної педагогічної системи в даному 
випадку виступає складною підсистемою. Так, наприклад, підсистема 
засобів навчання і виховання обдарованих дітей залежить від різних типів 
навчальних закладів, позашкільних установ, які покликані розвивати 
здібності учнів (загальноосвітня школа з профільним спрямуванням 
навчання, спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих 
предметів, гімназія, ліцей, колегіум, навчально-виховний комплекс.) Ці 
заклади, в свою чергу, самі виступають складними педагогічними 
системами. Втім, ясно, що слід активно шукати засоби підтримки 
обдарованої дитини у цілісному навчально-виховному процесі, вести 
дослідження методів і прийомів, що найбільш успішно розвивають 
здібності дітей і підлітків, дозволяють їм виходити на новий рівень 
творчого розвитку. 

Підсистема учнівського контингенту вимагає з’ясування питань 
пошуку і відбору для навчання і виховання обдарованих учнів, відповідної 
системи обліку. 

Безумовно, виявлення обдарованих дітей має носити постійний 
характер. Системне використання комплексних методик може дати 
достатньо реальну характеристику типу і виду обдарованості школярів. 
Проте остаточні висновки повинні базуватися на дослідженнях 
відповідних фахівців, тому для вирішення проблем навчання і виховання 
обдарованих дітей дуже важлива чітка і послідовна взаємодія педагогів, 
психологів, експертних комісій, сім’ї. 

Підсистема з питань педагогічного контингенту вимагає розв’язання 
проблем перепідготовки і підготовки кадрів до роботи з обдарованими 
дітьми. На сьогодні, на жаль, у вищих навчальних закладах нашої держави 
відсутня системна підготовка педагогів до роботи з дітьми цієї категорії. В 
основному така робота частково має місце на курсах підвищення 
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кваліфікації або в процесі самоосвіти. Разом з цим, стає актуальним 
визнання нового педагогічного напрямку – виховання обдарованих дітей, 
формування такої галузі психолого-педагогічного знання як педагогіка 
обдарованої дитини. 

Педагогічна система у цілому та її підсистеми у тому числі можуть 
належним чином функціонувати при наявності ефективного управління. 

Управління комплексною багаторівневою педагогічною системою 
розвитку обдарованості дітей передбачає передусім ефективне об’єднання 
зусиль всіх зацікавлених сторін, координацію їхніх дій, регулювання 
відносин між учасниками відповідного процесу, створення передумов для 
реалізації всіх ланок, що здійснюють навчання і виховання обдарованих 
школярів. Професійні управлінські дії на всіх рівнях педагогічної системи 
розвитку творчої обдарованості школярів дозволяють оптимізувати 
мережу відповідних навчально-виховних закладів, забезпечують високий 
науково-методичний рівень їх роботи, стимулюють учасників 
педагогічного процесу, в тому числі і саму обдаровану дитину, сприяють 
вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів тощо. Загально 
визнано, що ефективність управління педагогічною системою залежить від 
наявності об’єктивної інформації про її стан та внутрішні і зовнішні 
динамічні зміни. Тому однією з важливих умов ефективного 
функціонування педагогічної системи розвитку творчої обдарованості 
особистості виступає створення інформаційного банку даних про 
обдарованих дітей. 

Як ми вже зазначили, регіональна педагогічна система розвитку 
обдарованості має власну організаційну структуру на основі трьох 
взаємопов’язаних та взаємозалежних рівнів. Слід підкреслити, що на 
кожному рівні функціонують відносно самостійні і водночас 
взаємозв’язані між собою власні педагогічні системи. Кожна з цих 
педагогічних систем відповідно виконує свої функції. Так, педагогічна 
система навчально-виховного закладу сприяє виявленню обдарованих 
дітей, визначенню типу, виду та рівню обдарованості, розробляє заходи 
щодо соціальної, психологічної, педагогічної, економічної та іншої 
підтримки дітей, диференціює їх навчання і виховання. Педагогічна 
система цього рівня опрацьовує цілу низку рекомендацій з питань 
навчання і виховання обдарованих школярів, проводить апробацію 
педагогічних інновацій, формує необхідний педагогічний досвід. Районна 
(міська) педагогічна система – це наступна ланка у створенні 
можливостей розвитку кожної обдарованої дитини. Вона концентрує 
можливості, об’єднуючи зусилля відділів освіти, культури, фізкультури і 
спорту, громадських організацій, позашкільних установ, підприємств 
тощо. В рамках системи на цьому рівні доцільним є створення 
координаційної ради (при районній державній адміністрації (виконкому 
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міської Ради)), яка має організувати роботу відповідних тимчасових груп 
щодо роботи з обдарованими дітьми, сприятиме підвищенню кваліфікації 
шкільних педагогів, узагальнюватиме передовий педагогічний досвід, 
розповсюджуватиме його. На рівні району (міста) виникає можливість 
створити загальноосвітні заклади, які здатні диференціювати роботу з 
обдарованими дітьми, організувати міжшкільні факультативи, 
консультаційні пункти, проводити різноманітні змагання серед 
обдарованих дітей. Особлива роль належить навчально-виховним 
закладам, діяльність яких носить інноваційний характер – своєрідним 
науково-дослідницьким майданчикам, у яких відбувається апробація 
інноваційних навчальних планів, навчальних програм, засобів, які 
спрямовані на розвиток обдарованої особистості. Обласна педагогічна 
система у свою чергу визначає більш стратегічні напрямки роботи з 
обдарованими дітьми: підвищення відповідної кваліфікації керівників 
закладів освіти і відділів освіти районів (міст); створення загальноосвітніх 
навчальних закладів, що покликані розвивати обдаровану особистість тих 
учнів, творчі потреби яких не можуть задовольнити ані загальноосвітній 
навчальний заклад, ані районна (міська) педагогічна система. Обласний 
рівень виступає координатором регіональної педагогічної системи 
розвитку обдарованості дітей, приймає рішення щодо подальшого 
удосконалення всієї роботи на цій освітянській території, бо саме тут 
концентруються значні організаційні, соціальні, правові та інші 
можливості створення умов для подальшого ефективного розвитку 
обдарованих дітей. Координаційні функції в даному випадку доцільно 
надати обласній координаційній раді, яка створюється при обласній 
державній адміністрації і забезпечує зусилля органів влади, освіти, вищих 
навчальних закладів, громадських організацій, фондів щодо створення 
системи роботи з обдарованими дітьми в області, розробляє основні 
напрямки роботи з даної проблеми, прогнозує подальше розгортання 
інноваційного простору щодо пошуку, навчання та виховання обдарованих 
дітей, сприяє кадровому забезпеченню та впровадженню ефективних форм 
організації професійної підготовки, розробляє механізм підтримки 
обдарованих дітей, засоби стимулювання учасників навчально-виховного 
процесу. 

Важливо відмітити, що основна орієнтація обласної педагогічної 
системи розвитку обдарованості школярів полягає у цільовій, змістовній, 
методичній, структурно-організаційній скоординованості усіх рівнів даної 
системи щодо відкриття і розвитку обдарованості, максимальної 
націленості на високі досягнення (як продукту обдарованості, так і 
особистісних позитивних характеристик). 

Слід підкреслити також, що регіональна (обласна) система 
обдарованості дітей виступає органічною складовою єдиної системи освіти 
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України, що включає певні її ознаки, зберігаючи свою специфіку, 
індивідуальні характеристики, які обумовлені цільовою спрямованістю, 
змістом, методикою і технологією всіх компонентів системи. 

Педагогічна регіональна система розвитку обдарованості безумовно 
буде характеризуватися відповідною ефективністю (як співвідношення цілі 
і результату, адекватність засобів, форм і змісту цілям), що буде 
забезпечуватися, у тому числі наявністю професійно розроблених 
індивідуальних програм педагогічного супроводження та підтримки 
дитини, що у свою чергу сприятиме реалізації його права на 
самовизначення. Для оцінки ефективності такої системи доцільно 
розглядати її дієвість з позицій оптимального функціонування і 
результативності. Існують різні підходи щодо визначення критеріїв 
функціонування подібних педагогічних систем. До окремих критеріїв 
оптимального функціонування регіональної системи розвитку обдарованих 
дітей, яку ми аналізуємо, можна віднести: 

а) відповідність мети і завдань системи нормативним, інструктивно-
методичним умовам щодо її організації, врахування досягнень науки і 
практичного досвіду, конкретних умов та інноваційних обставин, 
невирішених проблем і протиріч; 

б) високий рівень скоординованості дій усіх зацікавлених осіб та 
організацій у розвитку обдарованості ( відповідність структури системи 
якісному і кількісному складу керівних і педагогічних кадрів з метою 
виконання ними своїх функціональних обов’язків; ефективність 
управління на всіх рівнях і у підсистемах; забезпечення послідовності і 
наступності у діях суб’єктів даної системи); 

в) адаптивність системи до соціокультурних умов регіону, 
врахування його потреб та інтересів (важливим є оптимальне розв’язання 
співвідношення інваріантного і варіативного компонента змісту загальної 
середньої освіти). 

Враховуючи, що розвиток обдарованості дитини – це розвиток його 
творчої особистості, то перехід учня від одного рівня творчості до більш 
високого виступає важливим інтегративним критерієм ефективності нашої 
регіональної педагогічної системи (та всіх її підсистем). Цей критерій 
враховує: 

а) перемогу учнів у змаганнях різної спрямованості (олімпіадах, 
конкурсах, турнірах) тощо; 

б) продовження навчання учнів у вищих навчальних закладах або 
здійснення відповідної діяльності; 

в) стійкість виявлення учнями інтересів (сформованих у 
навчальному закладі) у подальшому навчанні, діяльності; 

г) темп досягнення високих результатів у новій системі; 
д) продовження самоосвіти у нових умовах тощо. 
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Названі статистичні критерії вказують на результативність обласної 
педагогічної системи розвитку творчої обдарованості школярів. При цьому 
необхідно виділити й процесуальні критерії, які дозволяють зробити 
висновки про хід досягнення цих результатів: 

1) систематичність, стійкість динаміки вияву обдарованих дітей: 
(показником цього критерію виступає динаміка та послідовність досягнень 
учнів); 

2) дієвість підтримки обдарованих дітей (показники критерію – 
поповнення банку обдарованих дітей, створення мережі відповідних 
закладів, консультаційних пунктів тощо); 

3) готовність педкадрів до роботи з обдарованими учнями 
(показники-оновлення та поглиблення певних педагогічних знань; 
формування відповідних професійних умінь; творча активність 
педагогічних працівників; використання передового педагогічного досвіду 
тощо); 

4) науково-методичне забезпечення процесу навчання і виховання 
обдарованих учнів (показник-трансформація педагогічної діяльності від 
традиційного навчання до особистісно-розвиваючого); 

5) наявність цілеспрямованої системи супроводження та підтримки 
обдарованих дітей (основний показник-визначення напрямів роботи та 
науково-методичних засад взаємодії навчальних закладів, наукових 
установ, центрів, підприємств тощо у розвитку обдарованості). 

Спираючись на викладене можна стверджувати, що розробка та 
впровадження регіональних педагогічних систем розвитку обдарованості, 
на наш погляд, об’єктивно надає додаткові суттєві можливості створення 
сприятливих умов щодо системного, послідовного й ефективного розвитку 
та подальшої самореалізації будь-якої обдарованої дитини. Разом з тим, 
слід пам’ятати, що унікальність та динамічність регіональних умов 
унеможливлює використання будь-якої типової моделі розвитку 
обдарованої особистості, що спонукає до створення систем з обов’язковим 
врахуванням освітніх та інших особливостей регіону. 

2. Організація процесу розвитку обдарованих дітей у рамках 
регіональної педагогічної системи. 

Важливо зазначити, що організація процесу розвитку обдарованих 
дітей в рамках обласної педагогічної системи потребує системного, 
інноваційного підходу. Найбільш ефективним бачиться розробка та 
прийняття на регіональному рівні відповідної комплексної програми, у 
якій буде визначена загальна система процесу розвитку обдарованості, що 
може складатися з трьох підсистем: а) виявлення; б) облік; 
в) супроводження і підтримка. 

З метою всебічної характеристики підсистеми «виявлення» доцільно 
розглядати її у аспектах: концептуальної моделі та основних принципів 
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побудови системи й забезпечення дієвості виявлення обдарованих дітей. 
Найбільш оптимальним концептуальним підходом до ефективного 

пошуку та виявлення обдарованості в існуючий практиці є оптимальне 
поєднання єдиної та комплексної (стандартизовані, вузько спрямовані 
методики, критеріально-орієнтовані тести, записи життєвих спостережень 
тощо) систем оцінювання обдарованості з урахуванням вікових та 
індивідуальних особливостей дитини, а також рівнів роботи з 
обдарованими учнями (навчально-виховний заклад I, II, III ступенів; 
район(місто); область), закладаючи при цьому в основу об’єктивної оцінки 
обдарованості дані, отримані за допомогою двох різновидів її вивчення 
(дискретного та безперервного). 

У роботі щодо забезпечення дієвості виявлення обдарованих дітей 
необхідно використовувати певні принципи, що дозволить найкращим 
чином досягти поставленої мети: а) принцип науковості; б) принцип 
комплексності та інтегрованості; в) принцип мінімальної інформаційної 
достатності; г) принцип керованості і плановості; д) принцип системності; 
е) принцип відкритості і гнучкості. 

З метою науково-теоретичного обґрунтування, систематизації та 
узагальнення даних про обдарованих дітей логічним і правильним є 
створення у підсистемі «обліку» регіонального інформаційного банку 
даних, до основних завдань якого можна віднести: накопичення та обробку 
науково-обгрунтованих відомостей про обдарованих дітей у регіоні; 
моніторинг розвитку здібностей, обдарувань дітей, що внесені до 
регіонального банку та його мережі; визначення ефективності та 
результативності системи роботи з обдарованими дітьми у регіоні тощо. 
Аналогічно регіональному банку створюються банки даних обдарованих 
дітей на відповідних рівнях навчального закладу, районному (міському). 
Розробка та затвердження Положень про банки даних усіх рівнів дозволить 
використовувати злагоджений механізм внесення до них обдарованих 
дітей та моніторингу розвитку їх досягнень. Системний й комплексний 
підхід до обліку та класифікації дітей банку обдарованих різного рівня 
створює основу для подальшої диференційованої роботи з обдарованою 
особистістю. 

Розвиток обдарованості дитини – це складний і довготривалий 
процес, де пріоритет у вирішенні власних проблем надається нами самій 
обдарованій дитині. Тому всю роботу з обдарованими дітьми доцільно, на 
наш погляд, будувати на ідеї системного супроводження та підтримки. 

В основу ідеї педагогічного супроводження та підтримки 
обдарованих дітей має бути покладено індивідуально-диференційований 
підхід, реалізація якого передбачає аналіз та визначення для кожної 
обдарованої дитини: темпу оволодіння змістом освіти; зони найближчого 
розвитку; особистісного розвитку; сфер індивідуальності (інтелектуальної, 
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мотиваційної, предметно-практичної; екзистенційної). Системність такої 
підтримки у організаційно-педагогічному аспекті полягає у багатоетапній 
діяльності професійних педагогів, управлінських і методичних структур 
щодо надання превентивної та оперативної допомоги обдарованим дітям 
на всіх вікових етапах розвитку у розв’язанні їх особистісних проблем, 
пов’язаних з особливими успіхами у навчанні, реалізацією власного 
творчого потенціалу, життєвим та професіональним самовизначенням. 

Важливо також встановити закономірності та визначити принципи 
педагогічного супроводження та підтримки обдарованих дітей. 

До основних закономірностей можна віднести: а) взаємозв’язок 
результативності педагогічного супроводження та підтримки обдарованих 
учнів з суб’єктивним включенням їх до діяльності, яка відповідає 
інтересам цих дітей; б) взаємозв’язок ефективності супроводження та 
підтримки дитини з комфортністю його самопочуття у педагогічному 
процесі; в) залежність результатів педагогічного супроводження та 
підтримки від умов формування мотивації дитини. 

Процес педагогічного супроводження та підтримки базується на 
певних принципах: 1) принцип гуманістичної спрямованості (створення 
відповідних умов для реалізації інтересів дітей; надання дитині права 
вибору діяльності, засобів досягнення мети; гуманітаризація системи 
ціннісної орієнтації дітей; відкритість та готовність учнів до постійного 
збагачення соціального досвіду; забезпечення свободи совісті, 
віросповідання, світогляду тощо); 2) принцип адекватності системи 
соціальних відносин (відповідність рівня соціальних відносин віковим та 
індивідуальним особливостям дитини; створення реальних можливостей 
для включення дитини у безперервну діяльність у навчальній та соціальній 
сферах тощо); 3) принцип цілеспрямованості і комплексності педагогічного 
впливу (обумовленість педагогічних засобів, які реалізуються, цілям, 
орієнтованим на поетапне формування у дітей необхідних для них якостей 
особистості; єдність цілей, задач, змісту педагогічної діяльності, її методів 
та форм тощо); 4) принцип наступності, систематичності й послідовності 
(взаємозв’язок компонентів виховної системи; наявність чітких близьких 
та далеких перспектив; бачення проміжних та кінцевих результатів; 
поетапність розв’язання педагогічних задач; безперервність педагогічного 
впливу; узгодженість вимог тощо); 5) принцип індивідуалізації а 
диференціації (розробка багатоваріативних спеціальних програм, 
дидактичних інструкцій; врахування індивідуальних особливостей кожної 
дитини; розкриття потенціалу особистості у навчальній та позаурочній 
діяльності тощо); 6) принцип мотивації дитини (усвідомлення мети і 
значення діяльності для особистого саморозвитку; формування активної 
життєвої позиції; наявність у дитини зрозумілої та свідомої мети; віра у 
можливості дитини та його віра у власні можливості, що сприятиме 
успішній самореалізації дитини тощо). 
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Сенс регіональної системи організації процесу розвитку обдарованої 
дитини – допомогти їй подолати різні труднощі творчого росту, 
зорієнтуватися у реалізації власних творчих можливостей та здібностей, 
розвинути потребу у вдалих самостійних діях. 

Дана система може складатися, на нашу думку, з певних 
взаємопов’язаних етапів: діагностично-організаційного, діяльнісно-
оцінювального, проективного, сумісно-діяльнісного, аналітично-корекційного, 
що мають забезпечуватися за рахунок оптимального поєднання і взаємодії 
різних її видів (безпосереднього та опосередкованого), форм 
(індивідуальних та групових), характеру (превентивного та оперативного). 

На першому (діагностично-організаційному) етапі доцільно 
передбачити наступні види діяльності: діагностика виду і рівня 
обдарованості; надання допомоги дитині та її батькам у розробці 
індивідуальної програми її розвитку та саморозвитку; створення для 
розвитку обдарованої особистості соціальних, матеріально-фінансових, 
медично-гігієнічних, управлінсько-методичних та морально-психологічних 
умов. З цією метою на регіональному (обласному) рівні важливо вжити 
відповідні заходи: а) визначити перспективи розвитку оптимальної мережі 
закладів освіти, що працюють з обдарованими дітьми; б) створити мережу 
експериментальних майданчиків для апробації методів, форм і засобів 
навчання та виховання обдарованих дітей, відповідний багаторівневий 
інформаційний банк даних; в) встановити постійно діючи міжшкільні, 
міжрайонні (міські), міжрегіональні, міжнародні зв’язки з організаторами 
пошуку, навчання та виховання обдарованих дітей; г) організувати 
цілеспрямовану різнорівневу систему проведення олімпіад, конкурсів, 
турнірів тощо; забезпечити систематичне висвітлення проблем 
обдарованості у відповідних засобах інформації різного рівня. 

На другому (діяльнісно-оцінювальному) етапі важливо передбачити: 
а) надання цілеспрямованої допомоги дитині щодо організації нею 

розвитку власного особистісного потенціалу; б) виявлення відповідних 
потреб та запитів на підтримку. 

Надання допомоги дитині у організації діяльності з розвитку власної 
обдарованості має передбачати також побудову диференційованої системи 
навчання та виховання у навчально-виховному закладі, орієнтованої на 
ефективний розвиток особистості. До дієвих факторів допомоги слід 
віднести: динамічність навчально-виховного процесу як соціально-
педагогічного явища; стимулювання творчого потенціалу учасників 
навчально-виховного процесу; розвиток соціального та життєвого досвіду 
обдарованих дітей у контексті регіональних традицій. 

У регіональній системі організації процесу розвитку обдарованої 
дитини важливе місце займає її третій – проективний етап. Саме тут 
необхідно розробити чітку стратегію надання допомоги обдарованій 
дитині (на всіх рівнях), враховуючи при цьому тип, вид та рівень її 
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обдарованості. В залежності від запиту дитини на підтримку обирається 
стратегія цієї допомоги (опосередкована або безпосередня), визначається 
характер її надання ( превентивний або оперативний), використовуються 
відповідні групові та індивідуальні форми. На підставі обраних стратегій 
важливо розробити конкретні програми підтримки обдарованої дитини з 
боку сім’ї, навчально-виховного закладу, районного (міського) та 
обласного рівнів. Важливо у завершальній фазі проективного етапу 
виявити ставлення обдарованих дітей (схвалення чи неприйняття), їх 
батьків до запропонованої стратегії та відповідних програм підтримки. 

На четвертому (сумісно-діяльнісному) етапі має відбуватися 
логічне продовження співпраці з дитиною щодо розвитку її обдарованості 
у частині реалізації прийнятих цільових програм надання відповідної 
підтримки. На цьому етапі особливого значення набуває психолого-
педагогічна підтримка, основним завданням якої виступає пошук такого 
типу стосунків, за яких обдарована дитина залишається у центрі уваги, у 
позиції відповідальності за успіхи саморозвитку та має можливість 
отримання будь-якої допомоги з боку педагогів, навчально-виховних 
закладів, установ, організацій, спонсорів тощо. Реалізація такого підходу 
передбачає, у першу чергу: 

а) розробку інноваційних навчальних планів і програм (збільшення 
можливостей їх мобільності, наявність додаткового матеріалу) для 
організації ефективного навчально-виховного процесу з обдарованими 
дітьми у освітніх закладах різних типів; 

б) створення відповідних умов навчання, за яких обдаровані діти 
мали можливість повністю реалізувати свої можливості; 

в) збільшення питомої ваги евристичного компонента (допомога 
дітям у формуванні власних цілей навчання та супроводження діяльності 
щодо їх досягнення; активно-творчі види діяльності; орієнтація на творчу 
самореалізацію тощо); 

г) врахування впливу регіональних факторів, що зумовлюють 
особливості змісту і організації роботи з обдарованими дітьми. 

П’ятий (аналітично-корекційний) етап передбачає виявлення та 
аналіз результатів розвитку обдарованої дитини за трьома можливими 
рівнями: прогнозований, нижче та вище прогнозованого. При отриманні 
прогнозованого, або вище прогнозованого результату дитина отримує 
право зарахування у банк обдарованих дітей більш високого рівня. 

При наявності результатів нижче прогнозованих продовжується 
робота з дітьми на тому ж рівні. Важливо підкреслити, що індивідуальні 
програми розвитку обдарованості для кожної дитини підлягають 
періодичному глибокому професійному аналізу та певної обґрунтованої 
корекції. (Структура та етапи реалізації регіональної системи 
супроводження та підтримки обдарованої дитини представлені у вигляді 
відповідної схеми). 
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Таким чином, запропонована організація процесу розвитку 
обдарованої особистості у рамках регіональної (обласної) педагогічної 
системи включає в себе комплекс психолого-педагогічних, організаційних 
та інших напрямків роботи з обдарованими дітьми, має при цьому 
достатню гнучкість у реагуванні на їх потреби та відповідні запити 
суспільства. Надання процесу розвитку обдарованості інноваційного 
характеру дозволяє більш ефективно використовувати внутрішні резерви 
загальної регіональної системи роботи з обдарованими дітьми. 

Узагальнюючи викладене, можна констатувати, що розвиток 
обдарованості дітей є результатом багатьох об’єктивних та суб’єктивних 
факторів. Разом з цим, для забезпечення її цілеспрямованого та 
ефективного формування доцільно створювати комплексні, взаємозв’язані 
педагогічні системи. Цей важливий напрямок педагогічної діяльності 
потребує, на нашу думку, подальшого наукового вивчення, системного 
розвитку та удосконалення. 
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ВИХОВНА РОБОТА 
 

 

УДК 37(09)(477) 
Інна Бабій 

 
ТЕХНОЛОГІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ 
ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 
З початком демократичних перетворень у нашій державі в 

дошкільній практиці спостерігається відчутний інтерес до педагогічного 
досвіду українського народу, що пояснюється багатьма чинниками: 
доступністю народно-педагогічного змісту для широкого загалу в 
суспільстві, зокрема й для дошкільників; його прикладним спрямуванням; 
співзвучністю з повсякденними духовними потребами та інтересами 
батьків і дітей; невичерпним виховним потенціалом. 

Щоб успішно виховувати дітей на народних засадах, педагогам 
необхідно знати ту предметну галузь, на якій базується їх діяльність – 
народну педагогіку. Саме з цією метою ми проаналізуємо і виявимо 
можливості та шляхи використання методики морального виховання 
старших дошкільників в умовах сучасного дошкільного закладу. 

Результати констатувального етапу експерименту зумовили 
необхідність внесення коректив у процес морального виховання дітей 
старшого дошкільного віку. Визначальна умова експерименту полягала в 
застосуванні розробленої нами технології морального виховання старших 
дошкільників засобами народної педагогіки в роботі з дітьми 
експериментальних груп та традиційної системи роботи з дошкільниками 
із контрольних груп. 

Насамперед варто зазначити, що дану технологію ми розробили 
відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти України у 
ХНІ ст. (2002) та Національної програми виховання дітей та учнівської 
молоді в Україні (2004). Основу її розробки склало використання в 
навчально-виховному процесі засобів народної педагогіки та систематичне 
проведення різноманітних заходів в експериментальних групах з метою 
морального виховання старших дошкільників. 

Беручи до уваги дану умову, завданням формувального етапу 
експерименту стало виокремлення найефективніших шляхів використання 
елементів народної педагогіки для розробки і впровадження цілісного і 
послідовного змісту діяльності вихователя з метою формування 
морального обличчя сучасного дошкільника. 
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Схема 1. Технологія морального виховання старших дошкільників  
засобами народної педагогіки 

Форми: 
• заняття Добра і Краси, 
приклади з життя; 

• етичні казки; 
• ігрові технології; ситуації 
морального вибору; 
театралізовані вправи; 

 МЕТА:  
моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки  

Завдання: 
формування моральної свідомості дошкільника (уявлення про моральні норми); перевірка 

ефективності народно-педагогічних засобів морального виховання старшого дошкільника; озброєння 
знаннями про пріоритети загальнолюдських цінностей; ознайомлення з родинною педагогікою; 

виховання поваги до свого роду; виявлення характеру змін рівня моральної вихованості. 

Компоненти морального виховання 

пізнавальний емоційний поведінковий 

Методи: 
• формування моральної свідомості 
(«хвилинки ввічливості», «життєві 
проекти», бесіди); 
• формування моральної поведінки 
(показ і пояснення, приклад поведінки 
дорослих, створення ситуацій 
морального вибору); 
• стимулювання моральних почуттів 
(приклад інших, схвалення моральних 
учинків, колективна оцінка поведінки 
дитини, заохочення дитини до 
моральних учинків). 

Засоби: 
• фольклор (малі фольклорні 
жанри, народні казки, народні 
пісні); 
• гра (народні ігри); 
• традиції (звичаї, обряди, 
національні свята). 

Критерії та показники моральної вихованості 
 

Педагогічні умови: 
• удосконалення теоретико-
методичної підготовки вихователів 
дошкільних закладів до використання 
комплексу засобів народної педагогіки у 
моральному вихованні старших 
дошкільників; 
• наукове обґрунтування та 
впровадження технології морального 
виховання старших дошкільників 
засобами народної педагогіки;  
• супровід виховного процесу 
систематичною діагностикою рівнів 
прояву моральної вихованості старших 
дошкільників 

Результат: підвищення рівнів моральної вихованості старших дошкільників 

інформаційно-пізнавальний 
наявність знань та уявлень про 
моральні якості, способи їх прояву, 
розуміння сутності певних понять, 
уміння характеризувати моральні 
(аморальні) прояви, аналізувати та 
давати їм адекватну оцінку 
 

емоційно-почуттєвий 
реакція дітей на біль і горе оточуючих, 
уміння цілеспрямовано виражати свої 
почуття у відповідь на різноманітні 
внутрішні стани інших людей, 
усвідомлення чужих емоцій та відгуки 
на них 

когнітивно-поведінковий 
реальне сприяння та турбота, які 
виявляються у ставленні до 

оточуючих, наявність власного 
досвіду доброчинних проявів, 

безкорислива допомога і діяльність 
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Створення умов для збагачення морального досвіду дошкільників, 
згідно із розробленою технологією, передбачаємо тільки через 
«встановлення гармонійних стосунків між вихованцями і вихователями на 
демократичних. Як бачимо, в методиці морального виховання старших 
дошкільників засобами народної педагогіки системотвірним компонентом 
є педагогічні умови (проведення окремих навчальних занять народно-
педагогічного спрямування, забезпечення пріоритетності морального 
виховання народно-педагогічними засобами в системі виховної роботи, 
інтегрування засобів народної педагогіки у зміст навчально-виховних 
програм дошкільного закладу), що забезпечують реалізацію змістових і 
процесуальних компонентів системи морального виховання старшого 
дошкільника. 

Складовими технології морального виховання ми визначили: мету, 
завдання, методологічні підходи, компоненти моральної вихованості 
(пізнавальний, емоційний, поведінковий), методи, прийоми і форми, 
критерії (інформаційно-пізнавальний, емоційно-почуттєвий, конативний) і 
показники оцінки моральної вихованості. Запропоновані нами форми і 
методи морального виховання дошкільників засобами народної педагогіки 
(рідна мова, творчість, природа, приклад старших, праця), передбачають 
організацію та здійснення обраного виховного впливу і забезпечують, за 
нашими переконаннями, суб’єкт-суб’єктні стосунки вихователя і 
вихованця. Створення умов для збагачення морального досвіду 
дошкільників, згідно розробленої методики, передбачаємо тільки через 
«встановлення гармонійних стосунків між вихованцями і вихователями на 
демократичних і гуманістичних засадах» [8, с. 219]. Працюючи за даною 
системою, прагнули довести, що запропонований підхід до управління і 
забезпечення морального виховання буде ефективним у формуванні 
морального ідеалу дошкільників. 

Крім того, у ході формувального етапу педагогічного експерименту, 
під час якого використовувалася спеціально виокремлена нами система 
критеріїв, показників та рівнів моральної вихованості, спрямованих на 
діагностику сформованості у старших дошкільників моральної свідомості, 
якостей, почуттів, переконань, умінь і навичок моральної культури, також 
були спрогнозовані складові змісту морального виховання, форми і методи 
використання засобів народної педагогіки для вирішення таких завдань 
даного етапу: 

– спрогнозувати ефективні шляхи, форми і методи використання 
засобів народної педагогіки в моральному вихованні 
дошкільників експериментальних груп; 

– перевірити доцільність впровадження визначених народно-
педагогічних засобів для морального вдосконалення особистості 
старшого дошкільника; 

– порівняти ефективність застосування засобів народної педагогіки 
в моральному вихованні старших дошкільників за різними 
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програмами в експериментальних та контрольних групах; 
– виявити динаміку зміни рівня моральної вихованості дітей 
експериментальних та контрольних груп; 

– проаналізувати результати формувального етапу педагогічного 
експерименту. 

Водночас враховувалося те, що основою морального виховання 
старших дошкільників є навчально-виховна діяльність. Згідно наукових 
досліджень Л. Божович та О. Дробницького, практично будь-яка діяльність 
має моральне спрямування, у тому числі й навчальна, яка, на думку 
психологів, володіє широкими виховними можливостями [3 с. 74]. До того 
ж специфіка психологічної характеристики в цьому віці зумовлена тим, що 
дитина справді готова навчатися. Саме тому в цьому напрямку найбільш 
актуальним є вибір шляхів та методів взаємодії дорослого і дитини з 
метою їх позитивного відображення на процесі морального становлення 
особистості старшого дошкільника [4, с. 26]. 

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу твердження 
І. Беха, що доцільно організоване за змістом і формою навчання «має 
високий виховний потенціал: вводить особистість у простір світоглядних 
ідей, формує соціальні настанови й ціннісні орієнтації, гуманістичну 
спрямованість особистості, її духовні та матеріальні потреби, ознайомлює 
зі зразками моральної поведінки, формами спільної діяльності та 
спілкування особистості з колективом» [2, с. 44]. 

Однак, як свідчать спостереження, збагачення вищевказаного 
соціального досвіду сучасних дошкільників на кращих зразках і здобутках 
української народної педагогіки можливе за умови докорінної зміни 
наявних стереотипів організації навчання та виховання підростаючого 
покоління. 

З метою визначення тих навчальних занять, які забезпечать 
використання народно-педагогічних засобів для морального виховання 
старших дошкільників, ми запропонували вихователям старших груп 
відповідну анкету. У відповідях на поставлене запитання вищевказаного 
змісту 100 респондентів віддали перевагу таким розділам програми, як 
художня література – 82,7 %, мовленнєве спілкування – 76,9 %, дитина і 
навколишній світ – 75 %. Найбільш поширеними були аргументи: «заняття 
з художньої літератури дають можливість розглядати моральні вчинки на 
прикладах із життя», «тематика творів спрямована на виховання моралі», 
«на занятті «Дитина і навколишній світ» є можливість здійснювати 
цілеспрямоване вивчення історії свого краю, його цінностей, моральних 
якостей народу» та ін. 

Таким чином, погоджуючись із думкою вихователів-практиків, 
спробуємо довести, яким саме чином названі види діяльності розкривають 
самобутність національної культури, цілісність усіх її елементів, 
забезпечують перспективність у здобутті культурологічних знань та умінь, 
формують ціннісні поняття, моральну культуру, розвивають у дітей 
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ціннісно-емоційне ставлення до національної культури. 
Згідно логіки дослідження, розпочати формувальний етап 

педагогічного експерименту ми вирішили із занять мовленнєве 
спілкування і художня література, які відповідно до Базового компоненту 
дошкільної освіти входять до освітньої галузі «Рідна мова». Такий підхід 
зумовлений ще й тим, що українська мова – це «інструмент, за допомогою 
якого формується нова, високоінтелектуальна, всебічно розвинена людина, 
вільний мислячий громадянин своєї незалежної України» [1, с. 2]. 
Безперечно, рідна мова якнайкраще відбиває історичні й природні умови 
його існування, духовність, моральний досвід тощо. 

До того ж моральний аспект вивчення рідної мови передбачає 
формування і становлення особистості як члена суспільства. Навчаючи 
рідної мови, вихователь виконує важливе суспільне замовлення – виховує 
духовно багату особистість, забезпечує комунікативну компетенцію учня, 
що і є результатом мовної освіти. Для цього вихователю необхідно довести 
вивчення мови до усвідомлення життєвої необхідності володіння нею. У 
такому разі мотивом слугуватиме той аргумент, що рідне слово через 
відображені в ньому поняття й образи показує світові все життя народу. У 
рідному слові живе минуле, теперішнє і майбутнє нашого народу. Тому й 
сьогодні актуально звучать слова К. Ушинського: «Не умовних звуків 
тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну мову, але п’є духовне життя й силу 
з рідної груді рідного слова» [7, с. 184]. 

У зв’язку із зазначеним, заслуговують на увагу нові підходи до 
навчання рідної мови, які, на відміну від традиційних, зумовлені змінами в 
суспільному і духовному житті народу та концепцією національного 
дошкільного закладу в Україні. Йдеться про основні аспекти вивчення 
рідної мови, до яких належать: українознавчий (народознавчий), 
культурологічний, народно-педагогічний. 

Зважаючи на те, що в основі мовлення українського народу лежать 
такі загальнолюдські норми та морально-етичні цінності, як 
доброзичливість, любов, лагідність, привітність, шаноба, із ритуального 
мовлення ми виокремили тільки ті словесні формули, які сприяли б 
формуванню життєвого мовного мінімуму старшого дошкільника. До них 
належать: вітання, прощання, побажання, вибачення, прощення, подяка. Як 
основу усталених українським народом словесних норм ми обрали 
матеріали збірника М. Номиса [6]. 

Наведемо для прикладу використання деяких зразків словесних 
форм у поєднанні з мотивованим поясненням педагога: 

– У житті українців особливого значення надається вітанню. За 
звичаєм, скільки разів ти привітаєшся з людьми, стільки разів Господь 
дасть тобі здоров’я. (Будьте здорові з тим, що сьогодні. Здорові будьте та 
людям милі. Доброго здоров’я та мир вашому дому!Зі святом будьте 
здорові!) [6, с. 518]. 

– Доброзичливість українського народу по-особливому передається 
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у побажаннях. (Дай, Боже, з роси, з води! Нехай Бог тобі, дитино, 
прибавить в ручки, ніжки і в животик трішки! Боже вас благослови 
материними, і батьковими молитвами! Хай тобі Бог дає вік щасливий та 
довгий!) [6, с. 225]. 

Згідно з народною мораллю, не годилося довго тримати гнів на 
ближнього, тому «вороги» намагалися помиритися з приводу Великодня 
(Вибачайте на сім слові. Простіть за слово, що сказав! Не прийміть у гнів!). 
Прощати один одному годилося такими словами: «Хай Бог простить, я 
прощаю»; «Що було, то минуло!» [6, с. 141]. 

Вправляння у використанні такого зразка словесних форм 
проводилося систематично і почергово на заняттях з мовленнєвого 
спілкування, а також художньої літератури протягом всього 
експериментального періоду. Як засвідчили результати спостережень, їх 
вживання в активному словесному мовленні підвищили не тільки рівень 
загальної мовленнєвої культури старших дошкільників, але й сприяли, за 
словами Н. Сивачук, «постійній внутрішній потребі дитини творити добро 
і красу засобами мови» [5, с. 50]. 

Щодо такого особливо цінного, на думку педагогів, народно-
педагогічного засобу як прислів’я і приказки, то варто зазначити, що 
програмою виховання дітей для дошкільників, створеними відповідно до 
вимог Базового компоненту дошкільної освіти, передбачено практичне 
ознайомлення дошкільників із прислів’ями та приказками на заняттях з 
художної літератури. 

Взявши до уваги вищезазначене порівняння, а також з метою 
формування моральної вихованості дошкільників експериментальних груп 
та розвитку, насамперед, їхньої моральної свідомості на заняттях 
мовленнєвого спілкування, класичного типу і традиційної структури при 
вивченні будь-якого матеріалу, ми впроваджували систематичне 
проведення «Хвилинок мудрості народної». На відміну від звичайного 
(буденного) підходу, коли не зверталося особливої уваги на засоби 
народної педагогіки, на «хвилинках» звучали перлини українського 
фольклору – прислів’я і приказки з моральним спрямуванням. 

Досвід роботи у дошкільному закладі засвідчує, що заняття з 
розвитку зв’язного мовлення якнайкраще розвивають розумову діяльність 
дитини, активізують роботу думки, що сприяє формуванню особистості, 
здатної до спілкування в різних комунікативних ситуаціях, з морально-
соціальною орієнтованістю у навчанні і житті. До того ж заняття з 
розвитку зв’язного мовлення, збагачені народними засобами, 
перетворюються в заняття словесності з глибокими міжпредметними 
зв’язками, з дослідженнями мовних процесів, моральних категорій, 
сприяють розкриттю великих можливостей даного навчального предмета у 
вихованні національної гідності, у формуванні морально-духовного ідеалу 
старших дошкільників засобами мови. 

Формулюючи тематику таких занять, ми враховували 
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культурологічний, комунікативно-діяльнісний та особистісно орієнтований 
підходи. 

Таким чином, побудова виховного процесу згідно визначених 
завдань формувального етапу педагогічного експерименту передбачала 
реалізацію педагогічних умов щодо забезпечення пріоритетності 
морального виховання засобами народної педагогіки в системі виховної 
роботи. За цього підходу у дітей сформувалася потреба у колективній 
діяльності та взаємодопомозі, зросла сформованість виокремлених нами 
для досягненого віку провідних моральних якостей і уявлень, зокрема, 
ввічливість, доброзичливість, милосердя, взаємодопомога, щедрість і 
гостинність, чемність, увага до інших, повага до старших, тобто 
визначальних рис українського національного характеру. 

Загалом, дотримання визначених у системі педагогічних умов 
організації морального виховання старших дошкільників засобами 
народної педагогіки сприяло розвитку у дітей пізнавального, емоційного і 
поведінкового компонента моральності, моральних якостей, спрямованості 
особистості та її активності, що в цілому дало змогу суттєво підвищити 
моральну вихованість дітей експериментальних груп. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ:  
ДОСВІД ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

 
Актуальність вивчення традицій здоров’язбереження у фізичному 

вихованні дітей дошкільного віку визначається особливим статусом 
фізичного виховання у діяльності дошкільних навчальних закладів, а 
також цінністю здоров’я як фундаментальної цінності буття. Розширення й 
оновлення діапазону системи дошкільної освіти вимагає вивчення 
історичного досвіду розвитку дошкільного фізичного виховання. 
Винятково важливого значення набуває вивчення та творче осмислення 
науково-теоретичного і методичного досвіду, здійснення порівняльного 
аналізу основних перетворень у царині фізичного виховання та 
оздоровлення дітей дошкільного віку. Саме тому метою нашої статті стало 
вивчення історичного досвіду методичного аспекту здоров’язбереження у 
фізичному вихованні дітей дошкільного віку для ефективної реалізації в 
умовах сьогодення. 

Фокусуючи наші інтереси на другій половині ХХ століття, можемо 
стверджувати, що означений період був особливо важливим як етап 
дійового розвитку дошкільного виховання. У цей період Г. Бикова, Є. Леві-
Гориневська, М. Метлов, Л. Михайлова створюють перший навчальний 
посібник для дошкільних педагогічних училищ і вихователів дитячих 
садків «Фізичне виховання дітей дошкільного віку» (1954 р.). У розділі 
«Особливості організму дитини» читаємо: «Знання цих особливостей 
допомагає вихователю свідомо підійти до кожного із застосовуваних 
засобів і методів фізичного виховання, а не користуватися в усіх випадках 
життя застиглими формами готових трафаретів». Г. Биковою зроблено 
першу спробу створення системи навчання рухів та розвинуто ідею про 
необхідність у процесі навчання рухів урахування об’єктивних 
закономірностей вікового розвитку. Ми цілком погоджуємося з автором, 
що навчання основних рухів повинно мати виховний характер, 
передбачати різноманітне використання ігрових прийомів і обов’язково 
відбуватися на тлі позитивних емоцій, з урахуванням стану здоров’я та 
фізичного розвитку дитини, використання індивідуального підходу, 
створення гігієнічних умов [5]. У контексті питання про значення рухливої 
гри для оздоровлення і загартування дитячого організму, а також для 
удосконалення основних рухів Г. Бикова проаналізувала умови для 
створення більш ефективного впливу рухливих ігор на здоров’я та 
фізичний розвиток дітей: гігієнічні умови (ігри на свіжому повітрі, у добре 
провітреному приміщенні); позитивні емоції, що здійснюють вплив і на 
роботу м’язів; керівництво грою, тобто вивчати не лише методи 
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педагогічного керівництва грою, але і вплив цих методів на розвиток 
дитини [5]. Як зазначає сучасна дослідниця О. Богініч, Г. Бикова вперше 
намагалася навчати дітей молодшого дошкільного віку основних рухів у 
процесі проведення рухливих ігор, однак не було визначено чіткої позиції 
стосовно рухливих ігор як методу навчання [2]. 

На сторінках часопису «Дошкільне виховання» у 50-ті роки ХХ 
століття друкувалися статті науковців кафедри гігієни дітей і підлітків 
Київського медичного інституту. С. Познанський досліджував фізіологічні 
основи загартування і зміцнення здоров’я дітей та обґрунтував методичні 
рекомендації щодо проведення загартувальних заходів [13]. Заслуговує на 
увагу стаття С. Познанського «Суміжні питання психології, педагогіки та 
гігієни у світлі завдань поліпшення підготовки дітей до школи», у якій 
автор обґрунтовує фізіологічну природу позитивного впливу 
фізкультхвилинок на відновлення працездатності дітей старшого 
дошкільного віку та учнів 1-го класу і рекомендує проводити їх у формі 
гри. Порушує питання про проблеми наступності між школою і дитячим 
садком у царині збереження здоров’я, зокрема зазначає, що школа не 
тільки не продовжує виховувати культурно-гігієнічні навички, а навпаки, 
руйнує їх. А. Безручко, А. Глущенко, Л. Сапожникова, І. Сліпушкіна 
досліджували питання гігієнічного забезпечення прогулянок дітей в 
осінньо-зимовий період і дійшли висновку, що не втратив значення і 
сьогодні: режим дня порушується через скорочення тривалості 
прогулянок. З іншої сторони, тривалість перебування на свіжому повітрі 
скорочується через подовження інших режимних моментів або внаслідок 
поганої організації прогулянок. Як результат – діти, пасивні на початку 
прогулянки, залишаються такими і до її кінця, активні діти багато бігають і 
стомлюються, одні діти мерзнуть, інші – перегріваються, повертаються з 
прогулянки збуджені, неорганізовані, спітнілі. У контексті гігієнічного та 
педагогічного супроводу прогулянки автори дають цінні поради, зокрема 
наголошують, що діти не повинні різко відчувати зміни температури 
кімнатного і зовнішнього повітря. Це досягається, зазначають медики, 
швидким, але поступовим підвищенням температури шкіри дитини 
завдяки активним рухам (за умови чергування рухів різної активності) на 
прогулянці, а не за рахунок збільшення шарів одягу. Спостереження 
показали, що захворюють на ангіну частіше діти, яким закутують шию [1]. 

У 1960 році О. Запорожцем було створено Науково-дослідний 
інститут дошкільного виховання та лабораторію фізичного виховання, 
науковці якої (Т. Осокіна, Є. Тимофеєва, М. Рунова, М. Кистяковська, 
Н. Терехова, В. Добрейцер, Т. Богіна та ін.) виявили показники, що 
характеризують стан здоров’я дітей; визначили вікові особливості 
розумової і фізичної працездатності; причини стомлюваності у процесі 
навчання; обґрунтували руховий режим, що забезпечує фізіологічно 
необхідний рівень рухової активності, визначили закономірності та умови 
оптимального рухового розвитку дошкільників, вивчили взаємозв’язок 
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соматичного стану (здоров’я, фізичний розвиток, рівень працездатності і 
стомлюваності, рухова активність тощо) з розвитком розумовим, 
вольовим [12]. 

Цікавою для нашого дослідження є стаття Г. Лєскової «Активність 
дітей на заняттях з гімнастики», що залишається актуальною і на сьогодні. 
У статті автор аналізує фактори, що сприяють забезпеченню активності 
дітей на заняттях з гімнастики. Вважає за необхідне створення емоційного 
настрою за рахунок врахування емоційних переживань дітей, 
використання ігрових прийомів, вправ з наслідування, яскравих порівнянь, 
запитань, різноманітних посібників, використання продуманих доцільних 
організаційно-методичних прийомів, гнучке комбінування різних способів 
організації дітей для виконання фізичних вправ тощо. 

Наукові пошуки 70-х років у галузі фізичного виховання дітей 
дошкільного віку, безумовно, визначалися рівнем психолого-педагогічної 
науки, результатами досліджень у галузі фізіології та гігієни, запитами 
практики цього періоду. Е. Вільчковський продовжував роботу над 
удосконаленням змісту, форм, методів фізичного виховання дітей 
дошкільного віку з огляду на його мету і завдання. Створення відповідних 
умов (режим), організовані форми фізичного виховання, підвищення 
активності рухової діяльності у повсякденному житті мають бути 
спрямовані на розв’язання основного завдання – охорони життя, зміцнення 
здоров’я, всебічний фізичний розвиток, що є не тільки педагогічним, а має 
стати загальнодержавним. Дослідник обґрунтовує інші важливі завдання 
фізичного виховання дітей дошкільного віку з огляду на їх анатомо-
фізіологічні особливості, високу пластичність нервової системи. Це 
завдання формування правильної постави та профілактики плоскостопості. 
Основною причиною, що викликає ці негативні явища Е. Вільчковський 
називає пасивний руховий режим. Формування життєво важливих, міцних 
і гнучких рухових навичок і пов’язаних із ними фізичних якостей – 
наступне завдання фізичного виховання. Автор наголошує на необхідності 
комплексного вирішення завдань фізичного виховання дітей та 
обґрунтовує методичні вимоги до організації та проведення основних 
форм фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячих садках. Застерігає дитячі 
садки від режиму гіподинамії, що є наслідком недоцільної організації, 
недосконалості і недостатньої продуманості у проведенні роботи з 
фізичного виховання дітей [7]. 

У 70-х роках над проблемою активізації рухового режиму працювала 
Т. Дмитренко. Привертає увагу саме оздоровчий характер режиму. По-
перше, засоби фізичного виховання повинні відповідати віковим 
особливостям і підготовленості дітей. По-друге, об’єднання в режимі 
малих, середніх, максимальних (менше хвилини) фізичних навантажень. 
Середні добре забезпечують розрядку після нерухомого стану, 
максимальні (а їх часто уникають) необхідні для тренування організму на 
високому рівні, підвищення його функціональних можливостей. По-третє, 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 161 

використання фізичних навантажень з урахуванням активності та 
втомлюваності дітей упродовж дня. Т. Дмитренко зазначає, що деякі види 
фізичних навантажень дітям не корисні (з одночасним охопленням усіх 
м’язів, біг у швидкому темпі), найбільш корисні вправи з напруженням 
окремих груп м’язів – загальнорозвивальні вправи і з переходом 
напруження від однієї м’язової групи до іншої – основні рухи. Цінним 
вважається поєднання вправ, у яких чергуються короткочасні статичні 
зусилля, динамічна робота й розслаблення м’язів. Вправи на розслаблення 
мають бути обов’язковою частиною ранкової гімнастики і занять з 
фізичної культури з метою оздоровчого впливу на організм. По-четверте, 
правильна регуляція зовнішнього дихання (постійний притік свіжого 
повітря до місць перебування дітей) [9]. Цінним надбанням фізичного 
виховання дітей у методичному аспекті стало обґрунтування методики 
проведення занять з фізичної культури з дітьми раннього та дошкільного 
віку Е. Вільчковським, Й. Рауціскасом, С. Лайзане, Т. Осокіною, 
Л. Кармановою. 

Таким чином, інтенсивна робота науковців, теоретиків, практиків, 
спеціалістів з психології, фізіології, гігієни у сфері фізичного виховання та 
оздоровлення дітей зумовила подальший розвиток, удосконалення, 
збагачення досвіду фізичного виховання у дошкільних закладах, значно 
ширший обсяг поняття системи фізичного виховання дітей дошкільного 
віку. Як зазначають Ю. Змановський, М. Кистяківська, Н. Терехова, на 
основі аналізу наукових основ фізичного виховання дітей дошкільного 
віку, подальші дослідження й узагальнення передового досвіду спрямовані 
на розробку більш ефективних методів роботи з дітьми. Особливо цінні ті 
форми фізичної культури, які дають змогу комплексно розв’язувати 
оздоровчо-виховні завдання як у фізичному, так в загальному розвитку 
дитини [10]. 

Актуальним у 70-х роках і на початку 80-х років було питання 
методики розвитку рухової функції у дітей дошкільного віку, а саме 
обґрунтування Е. Вільчковським динаміки фізичного розвитку дітей 
дошкільного віку, особливостей формування навичок основних рухів, 
вікових особливостей розвитку фізичних якостей, рекомендацій щодо 
розвитку рухової функції у процесі фізичного виховання з урахуванням 
вікових, індивідуальних особливостей дітей [8]. Значення занять 
фізичними вправами на повітрі для оздоровлення дітей, методику та 
організацію проведення занять з фізичної культури на повітрі в різних 
вікових групах обґрунтували Г. Юрко, В. Фролов. 

У зв’язку з вище означеним, Е. Вільчковський у статті «Фізичному 
вихованню – чітку систему» розглядає основні аспекти системи фізичного 
виховання та реалізації її завдань через створення оптимального 
щоденного рухового режиму в кожній віковій групі. Зазначає, що 
оптимальна система фізичного виховання передбачає використання 
широкого арсеналу засобів фізичної культури в різних організаційних 
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формах, що забезпечують зміцнення здоров’я, загартування, гармонійний 
всебічний розвиток, своєчасне формування основних рухів, комплексний 
розвиток фізичних якостей дошкільників. Вперше у журналі «Дошкільне 
виховання» пропонуються фізкультурні паузи з метою відновлення сили, 
збереження здоров’я, що відповідають віковим, анатомо-фізіологічним 
особливостям дітей та апробовані на практиці у контексті пошукової 
роботи з питань використання малих форм активного відпочинку дітей у 
першу половину дня, проведеної Е. Вільчковським та О. Кириченко [11]. 

Заслуговує на увагу посібник «Фізична підготовка дітей 5–6 років до 
заняття у школі» (О. Кенеман, М. Кистяковська, Т. Осокіна), у якому 
розглядаються теоретичні питання фізичної підготовки дітей старшого 
дошкільного віку, методика її здійснення, актуальні питання, пов’язані з 
навчанням основних рухів на етапі їх удосконалення. Зокрема, автори 
роблять акцент на тому, що педагоги занадто багато уваги надають 
першочерговому розучуванню основних рухів, відтак не турбуючись про 
їх удосконалення. Отже, в іграх не удосконалюються відповідні рухові 
навички, діти використовують їх недоцільно. Автори доходять висновку: 
правильне співвідношення між засвоєнням нових рухів та їх 
удосконаленням є важливим завданням організації фізичного виховання в 
дошкільному закладі. 

Прикметно, що у 80-ті роки відбувався пошук нових шляхів 
удосконалення навчально-виховного процесу в дошкільному закладі в 
абрисі зміцнення фізичного, психічного здоров’я дошкільників (Т. Богіна, 
Н. Терехова). Були обґрунтовані фізіолого-педагогічні основи навчально-
виховного процесу в дошкільному закладі з огляду на підходи до здоров’я 
та фізичного розвитку дітей як основної бази для розумової діяльності, 
витривалості, особистісного розвитку та означені практичні рекомендації 
щодо організації режиму дня [4]. 

Отже, у 50–80-ті роки дослідження у галузі фізичного виховання 
дітей дошкільного віку стають різнобічними і характеризуються широким 
спектром питань – від вивчення загальних закономірностей фізичного 
виховання та формування особистості дитини, наукового обґрунтування 
засобів і методів фізичного виховання до створення основи для 
теоретичних узагальнень у вигляді систем науково обґрунтованих 
методичних рекомендацій, властивих педагогічному процесу. 

Починаючи з 90-х років, в українській дошкільній педагогіці, на 
основі попередніх надбань у галузі фізичного виховання дітей дошкільного 
віку, дослідження відбуваються значною мірою у такому ж напрямі, але з 
урахуванням динамічних змін у суспільстві та системі освіти, визнання 
самоцінності дошкільного дитинства, міждисциплінарних інтеграційних 
процесів освітньо-виховного простору дошкільного навчального закладу, 
що має стати здоров’язбережувальним. Під цим кутом зору особлива увага 
звертається у сучасних дослідженнях на організацію навчально-виховного 
процесу дошкільного закладу, а особливо оздоровчого і розвивального 
фізичного виховання, що має ґрунтуватися на основній закономірності 
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його побудови – взаємозв’язку та взаємозалежності між такими основними 
педагогічними категоріями: навчанням, вихованням, розвитком і здоров’ям 
(О. Богініч). 

У 90-х роках Е. Вільчковський, Н. Денисенко одними з перших 
порушують питання погіршення стану здоров’я і фізичної підготовленості 
дітей та виносять їх на широкий загал. Вони констатують тенденцію до 
погіршення стану здоров’я, дитячої психіки – малюки стають більш 
агресивними, неспокійними, імпульсивними. Знизилася витривалість 
організму, зросла кількість респіраторних та нервових захворювань, 
порушень опорно-рухового апарату, що позначається на фізичному 
розвиткові та руховій підготовленості дітей, дефіциті рухової активності. 
На думку авторів, погіршення здоров’я, зниження рівня фізичної і рухової 
підготовленості засвідчують недостатньо ефективне функціонування 
системи фізичного виховання в дошкільному закладі. Зокрема, через 
елементарну методичну недосконалість усієї роботи з фізичного 
виховання – невдале, нецікаве обладнання або його відсутність, невміння 
зацікавити дітей систематичними заняттями фізичними вправами, 
організувати змістовні заняття та фізкультурні дозвілля. Рухова пасивність 
породжує у дітей стан «моторного голоду», у якому зафіксовано знижений 
рівень функціональних можливостей організму, триваліший за норму 
характер відновлювальних процесів після навантажень, низька розумова та 
фізична працездатність. Назріла необхідність упровадження активного 
рухового режиму, зазначають вчені, що ґрунтується на дотриманні 
основоположних педагогічних умов: створення навчально-матеріального 
розвивального середовища, виховання у дітей стійкого інтересу до 
систематичних занять фізичними вправами, відповідна організація 
самостійної рухової діяльності [6]. З цієї причини актуалізувалися спроби 
наукового розв’язання проблеми ефективності фізичного виховання та 
оздоровлення дітей в дошкільних навчальних закладах, пошуку адекватних 
засобів і методів, традиційних і нетрадиційних форм фізкультурно-
оздоровчої роботи. І з цієї ж причини розпочалися спроби розробки 
оздоровчого напряму фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

У світлі реалізації концепцій модернізації дошкільної освіти початку 
ХХІ століття виокремлюється інноваційний підхід саме у царині 
формування оптимального стану здоров’я дітей та забезпечення їх 
гармонійного розвитку. З цієї причини О. Богініч здійснює фундаментальне 
дослідження, де обґрунтовує необхідність впровадження у систему освіти 
оздоровчої парадигми як вагомого компонента філософської гуманістичної 
освіти, ціннісно-оздоровчого напряму у виховному процесі. Дослідниця, 
синтезувавши надбання гуманістичної педагогіки, духовно-ціннісних 
перетворень, великого потенціалу дошкільного фізичного виховання, а 
також проблеми погіршення здоров’я дітей, обґрунтовує принцип 
гуманізації та принцип оздоровчої спрямованості освітньо-виховного 
процесу і виокремлює його в один із стратегічних у сучасній дошкільній 
освіті [3]. 
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Таким чином, результати ретроспективного аналізу засвідчують, що 
традиції системи дошкільної освіти у царині фізичного виховання та 
оздоровлення дітей покликані забезпечувати і значною мірою 
забезпечують стабільний стан здоров’я, фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості, гармонійний розвиток засобами фізичної культури. З тієї 
причини, що в дошкільних навчальних закладах здійснюється не лише 
медичний супровід педагогічного процесу, а сам зміст освітньо-виховної 
роботи з дітьми спрямований на оздоровлення і фізичний розвиток, сама 
сутність освітньо-виховного процесу є здоров’язбережувальною. 
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Юлія Кулінка  

 
ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ Я. А. КОМЕНСЬКОГО В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОЦЕСУ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 
 

Вивчення історії розвитку педагогічних ідей набуває особливого 
значення, якщо вони якісно інтерпретуються з метою ефективного 
застосування в системі освіти сьогодення. Педагогічна спадщина 
Я. А. Коменського є невичерпним джерелом в цьому розумінні проблеми 
теоретичного осмислення педагогіки минулого. Звернення до ідей 
великого чеського педагога, який вважається засновником педагогіки 
нового часу, є надто актуальним на сучасному етапі перегляду основних 
підходів до організації виховання підлітків. 

Імпонує нашому часові розгляд великим педагогом виховання як 
однієї з найважливіших передумов встановлення справедливих дружніх 
відносин між людьми та народами, тобто людина в процесі виховання в 
шкільному віці має бути підготовлена до подібних взаємин. Процес 
виховання школярів повинен передбачати формування моделі толерантних 
моральних стосунків. 

Більшість педагогів пов’язували становлення особистості не з дією 
на неї оточуючого середовища та обставин, а з цілеспрямованими та 
організованими діями спеціально підготовлених людей (Л. Сенека, 
М. Монтень), визнаючи те, що важлива роль у вихованні дітей належить 
саме соціалізації. Поради стосовно розв’язання різного роду суперечностей 
у вихованні знаходимо у працях Я. А. Коменського, чиї погляди на 
превентивне виховання постійно збагачуються, поглиблюються і сьогодні 
не втрачають своєї значущості та актуальності. 

Формування мети статті – аналіз поглядів Я. А. Коменського на мету 
виховання та використання провідних ідей чеського педагога щодо 
організації превентивного виховання з підлітками. 

Новий час (ХVІІ ст.) знаменував новий етап у розвитку людської 
цивілізації. У цей період обґрунтовуються головні положення теорії 
навчання і виховання, шкільного життя. Видатний педагог Я. А. Коменський 
(1592–1670) головну мету школи вбачав в освіченості розуму, в 
розвінчанні темряви неосвіченості, помилок і гріхів людини. Він вважав, 
що школа покликана вчити так, щоб «напій науки ковтався без побоїв, без 
насилля, без відрази, словом привітливо та приязно». Успіх навчально-
виховного процесу Я. А. Коменський пов’язував з мистецтвом 
попереджати порушення дисципліни підлітками. На його думку, немає 
нічого складнішого, аніж перевиховання невихованої людини. 

Завданням кожної християнської держави, стверджував 
Я. А. Коменський, повинна стати «загальна освіта юнацтва» [4, с. 35]. 
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Головне для нього – уникнути «спокуси» історичних умов того часу: 
зведення людини до його станового вигляду, до знаряддя національно-
державних і релігійних інтересів і цілей, а його виховання – до підготовки 
людини, до виконання його суспільних ролей, соціальних функцій. 

Я. А. Коменський обґрунтував демократичну та гуманістичну ідею 
загального, загальнолюдського виховання, що протягом не одного століття 
була і залишається «дороговказом» у відстоюванні загальної освіти як 
невід’ємного права кожної людини. 

У концепції Я. А. Коменського людина поміщена в «мікросвіт», 
наділена владою над речами і відповідальністю за свою діяльність в 
«мікросвіті». Трудова практична діяльність людини в тій чи іншій сфері 
життя суспільства – це «мистецтво», а шлях до мистецтва – «наукова 
освіта», що дає знання про навколишній світ природи, суспільства, про 
справи і працю людини у суспільстві. 

Підліток є складним світом, «мікрокосмом». Його внутрішнє життя – 
це боротьба добрих і злих начал, моральності та пороків, в якому 
проявляють себе бажання і пристрасті, що керують волею. Спрямувати 
природний дар – свободу волі – до істинно людського: розуму, 
моральності, чеснот, що складають мету та завдання превентивного 
виховання підлітків. 

Християнсько-антропологічна концепція людини, як базова в 
педагогічній системі Я. А. Коменського, зумовила гуманістичний характер 
всієї системи. Мета виховання визначена на основі визнання самоцінності 
людини, антропо-орієнтована; в задачах виховання домінує духовно-
моральна спрямованість розвитку особистості. 

Педагогічна система Я. А. Коменського – це «сувора» педагогіка, 
вона передбачає ставлення до вихованця як свідомого, діяльного, 
відповідального у своїх думках і вчинках, вона стверджує ідею 
педагогічної діяльності як складного розвитку людського в підростаючому 
поколінні. Педагогічна система Я. А. Коменського оптимістична, 
пронизана світлом віри в можливості людини і можливості виховання, в 
перспективи розумного «гуртожитку людського», об’єднання «піднесених, 
мужніх, великодушних людей». 

В ієрархії завдань виховання вищі щаблі Я. А. Коменський 
пов’язував з безпосереднім зверненням до внутрішнього світу людини, 
його виховання духовності. Ціннісним ставленням до знань пронизаний 
весь освітній процес. 

На кожній віковій ступені вводяться етичні та теологічні уявлення і 
правила, норми поведінки, призначення яких – одухотворити внутрішнє 
життя вихованця ціннісним ставленням до людей, до самого себе. У 
системі цінностей, що необхідні гуманній особистості, Я. А. Коменський 
спеціально виділив «кардинальні чесноти», виношені в християнській 
етиці середньовіччя: мудрість, помірність, мужність, справедливість. 
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У мистецтві розвивати і підвищувати духовність людини педагог 
прагнув до формування моральності і благочестя – безперестанного 
духовного життя та практичної діяльності людини: «Чесноти навчаються, 
постійно здійснюючи чесне» [1, с. 12]. 

У такому ключі – людина сама вибудовує свій внутрішній світ, 
керуючись «шістнадцятьма правилами мистецтва розвивати моральність». 

Вихователь, орієнтований на стимулювання самодисципліни 
вихованця (стримування потягів, нетерплячості, гніву тощо), моральних 
прагнень (справедливість по відношенню до інших людей, готовність 
поступитися, зробити послугу, надати користь своїми послугами можливо 
більшій кількості людей та ін.). Його інструментами є і повчання, і 
«приклади порядного життя», і вправи, головне ж – організація 
впорядкованої, різноманітної, морально спрямованої діяльності, достатньо 
тривалої, щоб закласти звички до праці, корисних занять, що протистояли 
б ліні та неробству. 

Скарбниця моральної мудрості і благочестя для вихователя і 
вихованця – святе письмо і роздуми великих людей. «Чому і як потрібно 
уникнути заздрощів? Якою зброєю захищати серце від печалей і людських 
нещасть? Як стримати радість? Яким чином стримувати гнів, стримати 
злочинну любов?» [3, с. 228]. Привівши цей перелік думок, 
Я. А. Коменський орієнтує вчителя на стимулювання напруженого, 
морально спрямованого, свідомого внутрішнього життя вихованців, де він 
намагається подолати слабкості й вади, протистояти руйнівній силі 
негативних почуттів, потягів, зберегти душевну рівновагу. 

При цьому виразно і чітко позначені і «пред’явлені» вимоги до 
вихованця як до духовно-моральної особистості. Для гуманіста 
Я. А. Коменського це аж ніяк не прояв авторитарності, насилля над 
особистістю. У його антрополого-педагогічної концепції, за людиною, 
«подібною до образу Божого» завжди залишається право вільного вибору 
між добром і злом. Водночас виховання покликане максимально 
допомогти визначитися з моральною позицією, «захистити молодь від усіх 
спокус до етичної зіпсованість», навчити «переборювати самих себе» тощо 
[1, с. 24]. 

У зв’язку з цим і у вченні про шкільну дисципліну педагог 
звертається до «мистецтва виявляти суворість», домінуванні установки на 
самодисципліну, на таку суворість, яка б користувалася ласкою і 
перетворювалася в любов, а головне – на створення в школі атмосфери 
«щирого і відкритого відношення», «панування бадьорості й уваги як у 
вчителів, так і в учнів», «любові і бадьорості», коли не потрібно було б 
робити щось проти волі, за примусу, а давалося б все самостійно і 
добровільно, коли учні любили і поважали б своїх вихователів, «охоче 
дозволяли вести себе туди, куди належить, ... і самі до того ж прагнули»  
[2, с. 81]. 
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Слід акцентувати увагу на тому, що педагог нового часу 
наголошував на необхідності залучення дітей до діяльності, створення 
таких умов, за яких вони могли б діяти, адже бездіяльність небезпечна для 
морального стану молодої людини, і, як вважав Я. А. Коменський, не може 
сприяти тому, що діти робитимуть погане. 

Доцільна організація діяльності учнів стане однією з 
найактуальніших проблем сучасності, адже дії необхідно вчитися дією, 
наголошував великий педагог. 

Надаючи певного значення належному повчанню, Я. А. Коменський 
нарікав на те, що освіта в його часи підтримувалася скоріше словами, ніж 
реально, часто заповнювалася «лушпинням пустих слів» [3]. Як бачимо, за 
часів Я. А. Коменського проблема словесного впливу стояла так же гостро, 
як і сьогодні. Не зменшуючи значення слова вчителя у формуванні 
особистості, ми повинні пам’ятати про те, що процес виховання ще в 
більшій мірі, ніж процес навчання, потребує постійного зворотного 
зв’язку, який ми можемо здійснити тільки у процесі діяльності. В однобоко 
словесному вихованні, яке захоплює школу сьогодення, не вистачає живої, 
захоплюючої дух справи, за словами педагога, «розумних емоцій». 
Словесне виховання на сучасному етапі втрачає своє значення ще і тому, 
що у практиці роботи школи воно часто не виконує в повній мірі 
пізнавальної функції. Відмова від користування пізнавальними 
можливостями виховного впливу є чи не основною з причин недоліків 
виховної роботи в школі, оскільки у такому вигляді вона не приводить до 
розвитку особистості. 

До основних засобів морального виховання відносить приклади 
порядного життя батьків, учителів, товаришів (основа моральності); 
моральні правила і настанови, взяті зі священного писання та 
висловлювань мудреців; вправи і привчання; дисципліна. 

Шкільну дисципліну Я. А. Коменський розглядає і як незмінний 
порядок шкільного життя, обов’язковий для всіх, і як умову для 
правильної постановки навчання і виховання, і як систему покарань, засіб 
впливу на школярів. «Школа без дисципліни є млин без води» [3, с. 274]. 

У поглядах на шляхи досягнення дисципліни Я. А. Коменський 
стоїть на гуманістичних позиціях. Він вважає, що «застосовувати 
дисципліну треба не для того, щоб покарати, а щоб той, хто провинився, не 
робив поганих вчинків». Це робити потрібно так, щоб сам учень, який 
провинився, зрозумів, що покарання призначається йому для його ж 
власного блага, і «відносився до покарання тільки як до прописаних 
лікарем гірких ліків» [1, с. 28]. 

Але, будучи гуманістом, Я. А. Коменський проявляє непослідовність 
щодо тілесних покарань. Він строго забороняє застосовувати їх як 
покарання за навчання. Я. А. Коменський виступає проти тілесних 
покарань і щодо виховання, але допускає їх як крайні заходи у трьох 
випадках: 
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– за богохульство, за все, що спрямоване проти Бога; 
– за вперту неслухняність і свідому непокору вчителеві; 
– за чванство, недоброзичливість, відмову допомогти товаришеві у 
навчанні. 

Головним засобом дисциплінування Я. А. Коменський називає 
авторитет учителя, який повинен бути таким, щоб учню було гріх його не 
послухати. Для цього учитель повинен завжди іти попереду і вести за 
собою учнів. До вчителя і до вчительської професії Я. А. Коменський 
ставить високі вимоги. 

У свою чергу, педагог повинен бути готовий морально, 
психологічно, теоретично і практично до встановлення стосунків зі своїми 
вихованцями на засадах співдружності. Для розв’язання цієї проблеми 
також необхідно створити умови діючої моделі у педагогічних навчальних 
закладах. Найважливішим з них вважаємо укладання такої системи 
підготовки майбутнього вчителя, коли він постійно має можливість 
актуалізувати набуті теоретичні та методичні знання у практичній 
діяльності з учнями і бачити при цьому результати своєї праці на 
позитивному емоційному фоні. 

Загалом, педагогічну систему Я. А. Коменського можливо 
представити як гуманістичну модель педагогічного процесу, мета якої є 
ціннісно-спрямований розвиток природних сил і здібностей підростаючого 
покоління. 

Мета реалізується в організації життєдіяльності вихованців у 
морально здоровому, духовно багатому, стимулюючому різнобічний 
розвиток середовищі: у системі різноманітних видів діяльності, що 
відповідають природовідповідності та розвитку сил і здібностей, 
людського в людині, в системі гуманних відносин між вихованцями, 
відносин взаємодії педагога і учнів як суб’єктів педагогічного процесу, в 
наростаючій суб’єктності вихованців, що переводить мета і завдання 
педагогічного процесу в їх власні цілі і завдання, а виховання «переростає» 
в самовиховання. 

Результат педагогічного процесу – досягнутий вихованцем рівень 
його особистісного індивідуального розвитку, включаючи самосвідомість, 
самовизначення, потреби і здатності до подальшого саморозвитку, 
самоосвіти, самовиховання. Свобода розвитку особистості вихованця 
забезпечується рівними для кожного можливостями саморозвитку, 
«ненасильницьким» педагогічним впливом. Ця модель чітко виявляється в 
зразкових, високоефективних виховних системах минулого, органічно 
вписується в сучасні пошуки гуманізації школи, що свідчить про 
універсальність педагогічних відкриттів Я. А. Коменського. 

Побудова сучасної системи освіти з використанням цих ідей 
Я. А. Коменського здається нам перспективною і може привести до того, 
щоб навчальні заклади дійсно стали «майстернями людей». 
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УДК 373.21 
Надія Рогальська  

 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  

В ЕТНОПЕДАГОГІЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

У сучасну епоху в нашому суспільстві набрали оберти оновлення 
змісту освіти, відбувається переосмислення ціннісної освіти виховання, 
перегляд моральних орієнтирів молоді. Зрозуміло, що в такий час 
обов’язковою, суб’єктивною умовою, критерієм різнобічного прогресивного 
розвитку суспільства стає високий ступінь суспільної та індивідуальної 
моральної свідомості. Низка нормативно-правових документів, зокрема 
Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Державна 
національна програма Освіта (Україна XXІ століття)», Базовий компонент 
дошкільної освіти, Державна програма розвитку дошкільної освіти на 
період до 2017 р. визначають нові цінності у вихованні. Тому необхідним є 
аналіз напрацювань з проблеми морального виховання молоді, значний 
внесок у теорію якого зробили видатні вчені української педагогіки 
Г. Ващенко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський. Їхні роботи 
стверджують необхідність морального виховання молоді на засадах 
використання народних засобів виховання дітей. У сучасних дослідженнях 
(І. Бех, А. Богуш, В. Кузь, Н. Побірченко, О. Сухомлинська, М. Стельмахович) 
розкриваються нові підходи до використання народної виховної спадщини 
та залучення вихованців до національної культури, рідної мови, історії, 
мистецтва. 

Відтак, метою статті є визначення напрямів морального виховання 
дітей і молоді в надбаннях українського народу в різні періоди розвитку 
України. Щоб цілеспрямовано і ефективно спроектувати зустріч молодого 
покоління з духовною спадщиною українського народу, необхідно на 
засадах історико-педагогічного пошуку і ретроспективного аналізу 
вивчити надбання української етнопедагогіки в галузі морального 
виховання дітей та узагальнити його для використання в період 
національного відродження освітніх інституцій. 

Зазначимо, що в основу морального виховання народна 
етнопедагогіка закладала завдання виховання гуманістичної спрямованості 
особистості, її моральних якостей та цінностей, стійкого характеру та волі, 
культури поведінки, що залишається надзвичайно важливим і сьогодні. 
Поруч з цим не менш актуальними є засоби, які застосовували для 
формування громадянськості й лицерства, милосердя й доброти, 
працелюбності і бережливості, умінь жити за законами краси. 

У словниках поняття «мораль» тлумачиться як: 1. »Доктрина або 
набір принципів дії, моральний кодекс». 2. »Така якість дії, завдяки якій ця 
дія, згідно з моральним кодексом, вважається правильною і відповідною 
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або не відповідною» [1, с. 461]. Мораль, оскільки вона виходить із 
соціальної кодифікації правильного і неправильного, може розумітися або 
як внутрішня, і відповідно є частиною особистого кодексу індивіда, або як 
зовнішня, яка нав’язується суспільством. «Мораль – суспільна інституція, 
яка виконує функцію регуляції поведінки» [9, с. 327]. 

Дослідники слов’янської старовини, історії Київської Русі і руських 
князівств доводять, що в народному виховному ідеалі завжди важливого 
значення надавалося формуванню моралі людини. Виховний ідеал людини 
вже в ті часи базувався на вірі в Бога, любові до ближнього, смиренності, 
працелюбності, правдивості, пошані до старших і батьків. Християнська 
педагогіка ставила за мету виховання у дітей доброти, милосердя, потреби 
турбуватися про хворих, убогих, сиріт; надавалася увага і вихованню 
правил культури поведінки. Дітей вчили слухати старших, шанувати їх, не 
перебивати, коритися їм, а до ровесників і менших любов мати, 
розмовляти без лукавств, більше думати, не займатися багатослів’ям [7]. 

У часи Київської Русі найвищим критерієм виховного ідеалу 
українців є любов до Батьківщини. За літописними даними – смерть за 
свободу рідної землі була почесною. Аналіз історичних і правових джерел 
свідчить, що важливим ідеалом народу залишається виховання моральних 
якостей молодого покоління і особливо акцентується увага на формуванні 
здатності боронити себе, свою родину, рідну землю від ворогів. 

Не втрачає своєї актуальності такий ідеал і у часи виникнення 
«країни козаків». Багатовіковий визвольний козацький рух сприяв 
зародженню козацької педагогіки, яка формувала у підростаючих 
поколіннях почуття патріотизму, вірності своїй Батьківщині, національні і 
загальнолюдські цінності, прищеплювала високі лицарські якості, пошану 
до старших людей, жінок, прагнення допомогти іншим, бути 
милосердними, виховувала фізично загартованих, з міцним здоров’ям 
захисників рідного народу. Після ліквідації Запорізької Січі – основного 
осередку, який стимулював формування почуття патріотизму у молоді, 
героїчні традиції народу продовжували оспівувати кобзарі. Переборюючи 
переслідування шляхетської Польщі та царської Росії, вони ходили по 
селах та сповідували нащадкам думи героїчного характеру, як живе 
джерело історії, яким виховували любов до рідного краю і народу. Ці думи 
мали виховний вплив навіть на дітей дошкільного віку. 

Із початком ХVІІІ століття на формування морального народного 
ідеалу значний вплив мала сільська громада. Вона регулювала всі сторони 
життя селянства, сприяла об’єднанню та боротьбі народу за свої права 
проти соціального поневолення. Тому в його усній народній творчості 
відобразилися погляди на принципи організації життя сільської громади: 
«Більший чоловік громада, як пан», «Що громада скаже, то й пан не 
поможе», «Копа переможе й попа», «Дружній череді вовк не страшний», 
«Що громаді, те і бабі». Сільська громада, разом з родиною, утверджувала 
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християнські норми морально-етичної поведінки молодого покоління. 
Насамперед, кожен мав пам’ятати про Бога, і відповідно до його заповідей 
поводитися у родині, у спілкуванні з людьми, у церкві. Зберігаючи рідну 
мову, традиції, звичаї, виховний досвід сільська громада формувала 
своєрідний світогляд народу як систему поглядів на релігійні, морально-
етичні і звичаєві норми поведінки і домагалася їхнього дотримання 
підростаючим поколінням. Таким чином, розвиток народної моралі 
обумовлюється соціально-економічними, політичними умовами життя 
народу, формується на основі наступності та трансформації поколінь. 
Духовно-моральними ідеями були пройняті фольклор, обрядовість, 
побутові традиції та звичаї, а також пісні, думи, перекази, різні види 
народного мистецтва. 

Проведений нами ретроспективний аналіз надбань української 
етнопедагогіки в галузі морального виховання дозволив визначити такі 
його складові частини: по-перше, це побутове виховання малої дитини 
засобами відповідної організації її побуту, раннім прилученням до 
моральних норм поведінки та спілкування. У процесі побутового 
виховання дорослі формували у дитини перші навички культури 
поведінки, ознайомлювали з навколишнім, членами своєї родини, вчили 
правилам спілкування з ровесниками та людьми старшого віку. По-друге, 
звичаєве виховання дітей, яке прилучало їх до звичаїв, обрядів і традицій 
як вияву високої духовної культури українського народу, тисячоліттями 
накопиченими досвідом наших предків. По-третє, особливу роль у 
народній виховній практиці приділяли формуванню громадянськості, 
лицарської честі, шляхетних якостей молоді, які дотепер не втрачають 
свого значного виховного потенціалу. 

Аналізуючи надбання народної етнопедагогіки щодо побутового 
виховання дітей, зазначимо, що головну роль у формуванні моральних 
почуттів відігравала мати: «Мати народжує тіло дитини, мати народжує й 
душу», – казали в народі. Мати є першою природною вихователькою своїх 
дітей, доглядає їх, пестить, вчить розмовляти, стежить за фізичним і 
духовним розвитком. Саме під дією матері у дитини в ранньому віці 
пробуджуються й формуються почуття доброти, любові, чуйності, 
милосердя до інших людей, прагнення спілкування з іншими. Пантелеймон 
Куліш вказував: «Не полюбив матери, отца или по крайней мере 
кормилицы, няньки и товарищей детства, мы не полюбим в позднейшем 
возрасте людей, нам посторонних; и если наше сердце не будет трепетать 
от звуков той поэзии, которая создала наши колыбельные песни – немы 
будут для него высокие звуки, устремляющие нас к благому и великому» 
[6]. Оскільки для дітей дошкільного віку характерні наслідування, 
емоційність, вразливість, народна педагогіка вимагала від матері 
відповідного способу поведінки в родині: вона повинна була бути 
спокійною, доброзичливою, веселою, лагідною, уникати сварок, гніву, 
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суму. Поведінка і вчинки матері були фактичним втіленням лагідності і 
щирості, емоційним вираженням схвалюваного і засуджуваного. Поведінка 
ж батька відзначалася проявами більш стриманих почуттів, а його слово 
було законом для дітей. Недарма в народі казали «Не навчив батько, не 
навчить і дядько», а характер батька, зокрема, його стриманість і 
мовчазність відображено в прислів’ї «Батькова лайка дужча за 
материнську бійку». Моральному вихованню дітей батько, який постійно 
турбувався про матеріальний добробут родини, як здавалося зовні, 
приділяв менше уваги: «Влітку у нього не було часу для занять з дітьми, а 
зимою тільки вечорами він сам заманює дітей до себе на руки, на коліна, 
дозволяє дітям трогати себе за ніс, вуса, вилазити на карк і ін., розповідає 
казки, тож діти раді, менш пустують і вважливі на тата» [7]. Цей опис 
свідчить про ніжну батьківську любов до своїх дітей, розуміння своєї 
відповідальності за їх виховання, прагнення з ними спілкуватися, турботу 
про щасливе дитинство своїх дітей. Батьків приклад для дітей, особливо 
хлопців, мав величезне значення. Спостерігаючи його відповідальне 
ставлення до праці, небагатослівність, стриманість у почуттях, але щиру 
любов до своєї сім’ї, до своїх дітей, прагнення забезпечити їм міцний 
добробут і статки, сини і дочки формували у своїй уяві ідеал господаря, 
голови роду. Хлопчики прагнули у всьому бути схожими на тата, 
переймали його погляди, моральні критерії, засвоювали від нього трудові 
навички і вміння господаря. Дівчатка ж у ідеалі доброго тата бачили риси 
свого судженого, батька своїх майбутніх дітей. Таким чином, роль батька у 
формуванні особистості дитини, особливо, коли йдеться про морально-
духовне виховання, неоціненна. Його слова, його приклад, його поведінка 
та трудовий спосіб життя були законом і обов’язком у сільській родині, а 
отже, важливим формувальним чинником у вихованні моральних почуттів, 
свідомості та переконань. Це підтверджують і народні прислів’я: «Який 
ясен, такий клин, який батько, такий і син»; «Який кущ; така й хворостина, 
який батько, така й дитина»; «По татку й дитятко»; «Батько рибалка, то й 
діти у воду дивляться». 

Реалізація другого напряму, окресленого нами, – звичаєвого 
виховання дітей в родині здійснювалася через їхнє прилучення до звичаїв, 
традицій і обрядів нашого народу протягом річного народного 
сільськогосподарського календаря. Саме завдяки звичаєвому вихованню 
моральний рівень молоді був досить високий. Як вказував видатний 
український педагог Григорій Ващенко, «...особливо велике значення у 
вихованні молоді мають святочні традиції. Урочиста вечеря перед Різдвом 
і Водохрещем, повні краси колядки і щедрівки, Великодні звичаї та інші – 
все це залишає свій благодатний слід навіть у душі немовляти» [2]. Цьому 
сприяло і устаткування селянської хати. У ній завжди на стінах, на 
почесному місці висіли образи, прикрашені традиційно вишитими 
рушниками. Перед образами висіла лампада, яку засвічували у святочні 
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дні. За українською традицією не можна було в хаті сидіти у шапці, 
лаятися, згадувати чорта. 

У селянській родині дітей вважали «спасенієм», тому коли молилися 
Богу, завжди просили на діточок глянути. У свою чергу дітей 
призвичаювали до молитви з півторарічного віку. Спочатку їх вчили 
хреститися, а опісля – проводити молитву. Церква ж завжди підтримувала 
родину і допомагала у таких її починаннях. Усе життя сільської громади та 
кожної родини, зокрема, – господарська діяльність, сімейні взаємини, 
народні свята, традиції, звичаї формували у дітей цілу систему уявлень про 
норми людського співжиття та моралі. Отже, сільська родина за 
допомогою звичаєвого виховання засобами народного календаря, традицій, 
звичаїв і обрядів прилучала дитину до морального життя, формувала у неї 
моральну свідомість, терплячість, стриманість, милосердя, вчила жити за 
християнськими заповідями. 

Про необхідність здійснення формування моральної свідомості у 
дітей змалку говорять народні прислів’я та приказки: «Малі діти – малий 
клопіт, великі діти – кий клопіт», «Добрі діти на ноги поставлять, а лихі з 
ніг звалять», «Мати винувата, що дівка черевата». У вихованні моральної 
свідомості у дітей важливу роль відігравала наявність понять про 
належність до своєї родини та її честь. У народі це завжди вважалося 
обов’язковою складовою частиною формування особистості. Відомий 
учений П. Житецький писав, що «родство в поэтических преданиях 
русского народа составляет своеобразньй культ, вся народная этика 
сводится главным образом к так называемой семейной морали, основанно 
на чувстве родства» [3]. Незнання ж дерева свого роду, – вважали наші 
предки, – великий гріх, що обертається в наступних поколіннях тяжкими 
випробуваннями. Тому в сільській родині змалечку дітей знайомили зі 
своїм родом та народом. У дні великих поминальних свят (на Різдво, 
Великдень, Проводи, Храмові свята) завжди згадували членів свого роду, 
розповідали, якими вони були, чим займалися, які у них були діти тощо. У 
цей час в оселі стояло символічне дерево роду, перший вижатий снопик 
жита – дідух. 

Відповідно до третього вказаного напряму, у виховній практиці 
знайшло відображення виховання дитини у дошкільні роки її життя як 
майбутнього громадянина. Так, громадянські мотиви у вихованні дітей 
звучать уже в колисковій пісні матері: «Рости, синочку, в забаву – 
Козацтву на славу. Вороженькам на розправу...». Етнографічні описи 
свідчать, що дітей у сільській громаді вважали за маленьких громадян, а 
тому ставленню дорослих до дітей і відповідно дітей до дорослих надавали 
важливого значення. Так, звичай наказував, щоб дитина, зустрівши 
старшого, віталася з ним перша. Коли ж хто проходить повз тих, що 
стоять, повинен з ними привітатися перший, незалежно від свого віку; 
коли дитина зайде до чужої хати, вітається з господарями, то, незалежно 
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від віку, її прохають сідати [4]. 
Народна етнопедагогіка у вихованні дітей як майбутніх громадян, 

диференційовано враховувала особливості хлопчаків і дівчаток. Так, у 
вихованні хлопчиків особлива увага надавалася формуванню шляхетних 
якостей. Зокрема, це виражалося у привчанні хлопчиків шляхетно-
шанобливо ставитися до жіночої статі та у формуванні у них якостей, які 
стануть їм у нагоді у майбутньому житті як захисникам Вітчизни. 
Загальновідомо, що вже дітей старшого дошкільного віку привчали 
скакати на коні, стріляти з лука, жити у степу («Степ та воли – козацька 
доля»). Дітям часто розповідали про рідну Україну, її захисників-лицарів, 
збуджуючи у дитячих душах вдячність, шану до них і прагнення 
продовжити їх свободолюбну боротьбу. 

Отже, у процесі аналізу філологічного і етнографічного матеріалу ми 
встановили, що народна етнопедагогіка на перше місце серед вихователів 
дитини ставить родину та сільську громаду. Спосіб побутового життя 
родини, її характер спілкування з дітьми є визначальними щодо 
формування у них моральних уявлень, почуттів і культури поведінки. Діти 
завжди були активними учасниками сімейної, аграрної, звичаєвої 
обрядовості, що становить основну історично-пізнавальну цінність підходу 
до морального виховання молодого покоління. Правомірність цього 
підтверджується сучасними науковими психолого-педагогічними 
дослідженнями. Українська сім’я постійно турбувалася про моральне 
виховання, прагнула, щоб сприятлива родинна атмосфера впливала на 
формування позитивної морально-емоційної сфери дитини. Також 
важливого значення в народі надавали формуванню у дітей моральних 
уявлень та привчанню до правил моральної поведінки. Здійснюючи 
активізацію морального досвіду дитини, родина домагалася пробудження у 
дітей моральної свідомості. Із позицій сьогодення, надзвичайно 
актуальним є відродити властиві українському народу уявлення молоді про 
свій рід, родовід, народ і Батьківщину. На наш погляд, усе ці напрями 
морального виховання дітей та молоді вимагають реалізації в сучасному 
сімейному та суспільному вихованні, що і становить зміст подальших 
наукових пошуків. 
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ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ ЯК 
ЗАСІБ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
У сучасних умовах розвитку української державності, відродження 

національної культури та освіти одним з головних завдань, що входять у 
програму реформування змісту навчання і виховання, є національно-мовне 
виховання особистості. 

Необхідність етнізації виховання зумовлена низкою об’єктивних 
причин. Державі потрібні національно свідомі громадяни, які міцно 
відчували б зв’язок з рідною землею, з народом, оскільки немає у світі 
держави позаетнічної, навіть новостворені національні конгломерати, 
наприклад, американці, ідентифікують себе як єдиний народ. Аналіз 
педагогічної ретроспективи дає можливість переконатися, що 
впровадження українознавчих цінностей у навчально-виховний процес і у 
відповідні освітні стандарти визначається не тільки політично-правовим, а 
й світоглядним рівнем народу. 

Отже, проблема національно-мовного виховання особистості 
синтезує ідеї і філософської, і педагогічної думки. Їх реалізація 
уможливлюється як діями державних інституцій, так і прагненням народу 
прилучатися до культурної національної спадщини. 

Українознавчі цінності через освітню сферу відіграють роль 
об’єднуючого, консолідуючого суспільного фактора, оскільки вони 
інтегрують зусилля всіх громадян України в її політичному, економічному 
і духовному прогресі. Функціонування української мови, володіння нею як 
найважливішим засобом національного та мовного виховання не лише 
забезпечує комфортне буття індивіда в суспільстві, а й дає змогу виробити 
систему загальнонародних, національно зумовлених цінностей, сформувати 
національний характер, мовну особистість [11]. 

Мова постає могутнім чинником відображення дійсності в її 
національному виявленні. В оволодінні національно-мовними категоріями, 
що відтворюють спосіб життя, світобачення українців, розвивається 
національна самосвідомість. Саме тому увага викладача до мовних 
компонентів з національною орієнтацією сприяє духовному, культурному 
збагаченню людини, забезпечує високий рівень міжетнічних відносин. 

Відомо, що у процесі продуктивного розвитку мови виникла та 
викристалізувалася усна нарона творчість. Цей процес тривав так довго, як 
довго існує мова. Зрозуміло, що багато чого здатний прояснювати сам 
фольклор, у якому можна знайти рудименти матріархату та родового 
суспільства, однак цей аспект фольклористичних студій розроблений ще 
недостатньо [12]. 
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Усна народна творчість протягом тисячоліть була чи не єдиним 
засобом узагальнення життєвого досвіду народу, втіленням народної 
мудрості, народного світогляду, народних ідеалів. У фольклорі знайшли 
відображення не лише естетичні й етичні ідеали народу, а й його історія, 
філософія, психологія, дидактика – тобто все, чим він жив, що хотів 
передати наступним поколінням. Навіть норми звичаєвого права, неписані 
закони фіксувалися в усній формі, запам’ятовувалися вибраними громадою 
людьми і за потреби відтворювалися у незмінному вигляді. 

Слово для наших предків мало й магічну силу. За його допомогою, 
вірили вони, можна домогтися щасливого полювання, викликати дощ, 
відвернути бурю і град, посуху, вберегти родину від зла і напасті, які 
підстерігали беззахисну перед силами природи людину на кожному кроці. 

Соками усної народної творчості живилася писемність. На її основі 
створювалися історія і література, зокрема староукраїнські літописи 
(Густинський, Грабянки, Величка, Самовидця, Острозький, Львівський та 
ін.), на її грунті будувалася діяльність братських шкіл, Києво-
Могилянської академії. Із цього погляду таємниці народної творчості 
необхідно особливо добре знати філологам та історикам. Без цього 
немислиме розуміння як давньоукраїнської історії та культури, так і 
витоків творчості І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, 
Л. Українки, М. Вовчка, І. Франка, ряду сучасних письменників. Зв’язок їх 
із творчістю народу – неминучий. Цей зв’язок розуміли видатні 
письменники кожної епохи, а найбільше ті, що черпали в народній 
творчості не лише творчу снагу, а й сюжети та образи, художні засоби [6]. 

Народ багатовіковою практикою створив таку систему художніх 
засобів у фольклорі, які йдуть до створення художнього образу 
найкоротшим шляхом. Виконавець фольклорного твору не просто описує 
факт чи подію, а зображує їх, він ніби все бачить перед собою. Тому його 
виконання емоційне, виразне, багате на жести і міміку. 

В даній статті ми хочемо звернути увагу на українську народну 
пісню як засіб художнього освоєння навколишньої дійсності, як засіб 
вивчення образності українського фольклору. 

Формування духовно багатої, соціально активної особистості 
підносить значення пісенності у національно-мовному вихованні молоді. 
Народна пісня справляє сильний вплив на емоційну сферу особистості, 
тому є одним з найефективніших засобів формування у молоді здатності 
переживати художні образи як психологічної основи музично-естетичної 
культури. Народно-пісенний фольклор впливає завдяки інтонаційно-
інформаційній насиченості на формування особистості, її національну 
самосвідомість як розуміння власної національної належності, 
ідентифікації. 

Народна пісенна культура, як художньо-комунікативна, освітня і 
така, що розвивається система, відображає уявлення про життєві цінності, 
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взаємини між людьми, людиною і суспільством, формах духовної 
життєдіяльності соціуму. 

Художній образ народних пісень – це діалектичний сплав загального 
і особистого. У його неповторній формі концентруються загальні, істотні 
риси, явища, характери, події. Художній образ, не дивлячись на свою 
конкретність, є віддзеркаленням дійсності у всіх її проявах, які 
накопичувалися, видозмінювалися, із покоління в покоління передавалися 
в інтонаціях, ритмах, речитативах. Художній образ народних пісень, який 
розкриває одне явище через інше, спирається на історично розвинуту 
здібність людської свідомості до образно-асоціативного сприйняття. 
Образно-асоціативна основа народної пісні безмежна, перш за все, завдяки 
багатющій розробці принципу уособлення людських переживань з 
природою, побутом, соціальною дійсністю тощо. Слід визнати, що 
художній образ народно-пісенного фольклору і його творче перетворення – 
це життєва потреба творити, проникнути своїм міркуванням в таємниці 
людського життя [4]. 

За своєю сутністю образність належить до психологічних категорій і 
є досить складною, вагомою та багатоаспектною проблемою. 

Досліджуючи та обґрунтовуючи основні положення про мову, 
Л. С. Виготський відзначав: «Усюди – у фонетиці, в морфології, в лексиці 
та семантиці, навіть у ритміці, метриці й музиці – за граматичними чи 
формальними категоріями постають психологічні» [1]. 

Образ – це суб’єктивний феномен, який виникає в результаті 
предметно-практичної, сенсорно-перцептивної, мисленнєвої діяльності, що 
становить цілісне інтегральне відображення дійсності, в якому водночас 
представлені основні перцептивні категорії (простір, рух, колір, форма, 
фактура тощо), це чуттєва форма психічного явища, яка містить в 
ідеальному плані просторову організацію та часову динаміку, це 
суб’єктивна картина світу чи його фрагментів, що включає самого суб’єкта, 
інших людей, просторове оточення і часову послідовність подій. 

Відтак, етимологічно термін «образ» тяжіє до наочності, наштовхує 
на думку про зовнішній вигляд предмета чи явища. Розглядаючи образ як 
насамперед багатоступеневе опосередковане відображення дійсності, варто 
акцентувати увагу на виявленні сутності самого відображення. Термін 
«відображення» становить змістовий результат, психічний образ, який 
відповідає сутності об’єкта і виступає у формі наукового поняття чи 
художньої інтуїції. 

Проблема відображення – це проблематика трьох членів: 
1) природа; 
2) пізнання людини, що поєднується з її мозком як вищим продуктом 
тієї ж природи; 

3) форма відображення природи в пізнанні людини, ця форма 
становить поняття, закони, категорії тощо, тобто суб’єктивні 
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образи об’єктивного світу. 
Образ має і свою об’єктивність, яка визначається за такими двома 

основними ознаками: 
1) подібність образу та об’єкта за структурою і сутністю; 
2) значення – наявність в образі такої цінності, яка відповідає 
об’єктивним потребам. 

Образи, що відображають у нашій свідомості дійсність, не є 
статичними, незмінними, мертвими речами; вони становлять динамічні 
утворення. Варто спробувати зафіксувати певний образ, щоб переконатися 
в тому, як він кожного разу на наших очах видозмінюється, зрушується, 
якоюсь мірою трансформується: то одні його сторони виступають на 
передній план, то інші; ті, що виступають, водночас і відступають, 
затінюються наступними. 

Образність мови – це здатність мовних одиниць викликати наочно-
чуттєві уявлення про щось, а образність мовлення – процес володіння 
засобами мовної образності, які в мовленні одержують своєрідне 
навантаження: відбір, повторення, розміщення, комбінування, 
трансформування тощо. Істотними ознаками образності є: яскравість, 
метафоричність, багатство (різноманітність) використовуваних засобів, 
точність, оригінальність (самостійність), цілеспрямованість тощо. У 
лінгвістичній науці розрізняють потенційну, евідентну (очевидну) і 
художню образність. Потенційна образність виступає як чуттєво-образний 
елемент слова, що перебуває в притаєній позиції та збуджується лише за 
певних умов. Потенційна образність виявляється безпосередньо не в 
самому слові, а в поєднанні слів. Учені (В. В. Виноградов, Е. М. Головін, 
О. І. Єфімов та ін.) вбачають в евідентній образності передусім первинну 
властивість слів. Художня образність визначається відповідно до уявлення 
про мову художнього твору як цілісну систему, кожний елемент якої 
естетично значущий, образно зумовлений, мотивований образним змістом 
цілого [3, с. 392]. 

Особливо значущим для розуміння образної сутності слова є вчення 
О. О. Потебні про «внутрішню форму». Якщо значення слова – це те, що 
відображається ним, то внутрішня форма – це те, як відображається та 
уявляється в слові той чи інший предмет дійсності. За визначенням 
ученого, образна сутність слова розкривається в художньому творі, де 
образне значення слова (його внутрішній зміст) набуває гнучкості, 
варіантності, починає жити особливим життям, поєднуючи старі й нові 
уявлення, наповнюючи їх новим смислом і завдяки цьому створюючи 
новий образ. Термін «внутрішня форма» в сучасному контексті передбачає 
такі якості слова: його гнучкість, здатність надавати різноманітні відтінки 
висловлюванню та змінювати цілі конструкції [8]. 

Внутрішня форма слова проявляється в художньому контексті, де 
актуалізується універсальна здатність слова створювати образи та 
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виражати поняття. Літературознавець Л. Я. Гінзбург визначає сутність 
контексту через природу самого слова: «Контекст – ключ до прочитання 
слова; він звужує слово, висуваючи, динамізуючи одні його ознаки за 
рахунок інших, і водночас розширює слово, накладаючи на нього 
асоціативні нашарування» [2]. Чим більше у слові різноманітних асоціацій, 
тим воно й образніше. Саме таке слово містить надзвичайно живу та 
яскраву внутрішню форму, яка, у свою чергу, становить основу словесного 
образу. 

Відтак, спираючись на результат досліджень означеної низки вчених-
психологів, варто відзначити, що образи складають основний зміст пам’яті, 
а мовлення грає важливу роль у збереженні, відтворенні та формуванні 
образу. Чим вдаліше підібране слово, тим точніше воно фіксує сутність 
предмета, тим повніше та яскравіше постає його образ. 

Одним з дієвих засобів для вивчення образності українського 
фольклору є народна пісня, де в повній мірі закладений фундамент 
художнього, образного типу світорозуміння. 

У традиційній ліричній пісні образний паралелізм має стійко-
символічний характер: перша паралель – символічна, її завжди 
супроводить друга, людська, паралель. Так, якщо в першій паралелі 
згадується біла лебідка і ясний сокіл, то в другій обов’язково будуть 
дівчина і хлопець, наречена і наречений. 

Такий стійкий символічний паралелізм ми можемо зустріти і в 
частушках. Проте найчастіше в них уживається паралелізм, який можна 
назвати паралелізмом логічним, вільно-поетичним. Дві образні картини в 
частушках, побудованих прийомом такого вільно-поетичного паралелізму, 
зіставляються один з одним не по їх символічному зв’язку, а по реальній, 
логічній аналогії. 

На відміну від пісенного стійко-символічного паралелізму, який 
об’єднував лише певні образи і, тим самим, обмежував творчість, 
частушковий вільно-поетичний паралелізм дозволяє втягувати в 
паралельні поетичні ряди рішуче всі образи реальної дійсності, що 
безумовно свідчить про новий, гнучкіший і досконаліший художній метод. 

Не менш яскрава жанрова специфіка фольклорних творів 
виявляється і в їх поетичному, мовному стилі, зокрема у використовуваних 
ними всіляких образних виразах – тропах. 

Кожен жанр має свої улюблені тропи. Але справа не тільки в цьому. 
Одні і ті ж тропи в різних жанрах фольклору вельми своєрідні по своєму 
характеру, виконують в них дуже специфічні функції. Проілюструємо це 
положення епітетами. У всіх пісенних жанрах українського фольклору 
можна зустріти епітети постійні (колективні) і рухомі (індивідуальні), які 
можуть виконувати функції і образотворчі і виразні. 

У народних піснях зустрічаємо образотворчі епітети. Проте слід 
зазначити, що у зв’язку з особливостями жанру найчастіше в ліричних 
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піснях уживаються епітети виразні: «рідний батечко», «рідна матінка», 
«дорогі подруженьки», «милий дружок», «сокіл ясний», «голубчик мій», 
«моя радість», «лапочка-голубчик» тощо. 

З традиційними ліричними піснями генетично пов’язаний жанр 
частушки. Тому цілком природно, що в частушках ми зустрічаємо багато 
епітетів традиційних ліричних пісень. Але разом з цими традиційними 
(колективними) епітетами в частушках уживається і велика кількість нових 
(індивідуальних) епітетів. Наприклад: «хлопчина міський», «відчайдушна 
голівонька», «милий забавник», «красуньчик, буйний вітер» і так далі. Ці і 
подібні їм епітети виражають жанрову специфіку частушок, додають їм 
неповторну оригінальність [10]. 

Головний зміст народних пісень складають не відбиті в них події і 
факти, а виражені ними всілякі думки, відчуття і переживання. Цими 
особливостями змісту і призначення традиційних пісень обумовлені 
особливості їх композиційних форм (монолог, діалог, пісні-оповідання, 
пісні-описи, пісні схеми «описово-оповідна частина + монолог або 
діалог»), різні композиційні прийоми і принципи (образний паралелізм, 
поступове звуження образів тощо). Їх головне призначення не зображати, а 
виражати. 

Цю ж роль в ліричних піснях виконують і різні стилістичні засоби 
(символи, епітети, порівняння, зменшувальні суфікси), і явища поетичного 
синтаксису (повтори, вигуки, риторичні питання і ін.). Вони, звичайно, 
мають і образотворче значення, але їх головна функція – емоційно-виразна. 

Особливість розвитку ліричного змісту в пісні виражається в тому, 
що її поетичний матеріал, різні образи, думки і відчуття розкриваються, 
йдуть в ній, як правило, по лінії все більшій і більшій. Пісня розвивається у 
напрямі максимального посилення її ідейно-емоційної виразності. Цим же 
цілям розвитку пісні, конкретизації її змісту і максимального посилення її 
емоційної виразності служать і її поетична мова, різні засоби і прийоми її 
мовного поетичного стилю. Особливо наочно це виявляється в характері 
вживання синонімів. Як правило, синоніми в пісні уживаються не окремо, 
не поодинці, а попарно або більше. При цьому спостерігається така 
закономірність. Синоніми слідують один за одним у напрямі до все 
більшої конкретизації вираженого ними змісту. Другий синонім, як 
правило, конкретизує значення першого синоніма, а якщо є третій синонім, 
то він уточнює зміст другого і так далі. Виражені емоції у такому разі від 
одного синоніма до іншого все більш і більш заглиблюються. Наприклад: 

Мав я раз дівчиноньку чепурненьку, 
Любу щебетушечку рум’яненьку. 
Гей, гей, га, уха-ха, 
Дівчино-рибчино молода [5]. 

Конкретизації вираженого змісту, виділенню якоїсь якості предмету і 
повідомлення про нього в самому кінці вірша служить в народних піснях і 
постпозитивне вживання прикметників, тобто постановка їх не перед 
іменниками, до яких вони відносяться, а після них. Наприклад: 
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Що на морі Чорному, 
На камені біленькому, 
Там стояла темниця кам’яная [9]. 

Взаємозв’язок між композицією і поетичним стилем в пісенній 
народній творчості настільки тісний, що одне і те ж явище одночасно може 
входити і в композицію, і в поетичний стиль. Це, наприклад, відноситься 
до паралелізму і звертань, які можуть виступати і як прийоми поетичного 
синтаксису, і як засоби, принципи композиційної організації пісні. 

Образна мова народних пісень – високорозвинена система художніх 
засобів, за допомогою яких розкривається зміст пісні. До них належать: 
паралелізми, епітети, порівняння, синонімія, гіпербола, символіка. 

Паралелізм – співставлення (за аналогією) явищ природи та 
людського життя, одна з найважливіших стилістичних фігур в поетиці 
фольклору. Частіше паралелізм складається з двох членів, кожен з них має 
однакову (або схожу) будову. Схожість буває синтаксична і образна, через 
це паралелізми бувають образними і синтаксичними. Але здебільшого 
обидві ці якості поєднуються: 

1. Да зелен явор, зелен явор да на воду схилився. 
Да на козака пригодонька, козак зажурився. 

2. Да не хилися, явороньку, ти ще зелененький. 
Да не журися, козаченьку, ти ще й молоденький. 

Кожне з цих двох строф побудоване на паралелізмі «явор – козак». 
Це його образна основа. Вона втілюється однаковими синтаксичними 
засобами (пор. перший рядок з другим в кожній строфі, особливо в другій, 
де синтаксичні засоби абсолютно аналогічні). Це і становить синтаксичну 
основу паралелізму. 

Паралелізм може обіймати одну строфу, тоді він називається 
нерозгорненим. Розгорнутий паралелізм обіймає кілька строф, а іноді ціла 
пісня будується на паралелізмі: 

 
Ой сивая зозуленька 
Усі сади облітала, 
Усі сади облітала, 
В жодному не кувала. 
Прилетіла у вишнев садок, 
Там сіла, закувала, 
Прилетіла у вишнев садок, 
Там сіла, закувала. 
«Ой саде ж мій, саде красний, 
Чим я тобі не вгодила? 
Чи я ж рано не кувала, 
Чи ж росиці не струшала?» 
 

Молоденька Марусенька 
Усі двори обходила, 
Усі двори обходила, 
В жодному не плакала. 
А як прийшла під батьків двір, 
Там стала, заплакала, 
А як прийшла під батьків двір, 
Там стала, заплакала. 
«Ой дворе ж мій, дворе, 
Чим я тобі не вгодила? 
Чи ж я рано не вставала, 
Чи ж я тебе не змітала?» 

Епітет – художнє означення, слово-характеристика, яке уточнює чи 
посилює основне поняття. Для фольклору особливо властиві постійні 
епітети, які утворюють своєрідні «пари» зі словами, при яких вони 
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постійно вживаються. Наприклад: «козак молоденький», «коник 
вороненький», «синє море», «темна нічка» тощо. 

Порівняння – прийом пояснення одного явища за допомогою іншого: 
Як ми кохались, як голубів пара, 
Тепер розійшлися, як чорная хмара. 

Синонімія – вживання слів, близьких за значенням, з метою 
посилити враження. Зустрічаються навіть синонімічні ряди, особливо в 
думах: 

На татарських полях 
Та на козацьких шляхах 
То ж не вовки-сіроманці 
Квилять та проквиляють, 
Не орли-чорнокрильці клекочуть… 

Гіпербола – перебільшення дій, предметів, явищ. Широко 
застосовується в героїчних та сатиричних піснях, в баладах з метою 
возвеличення позитивних вчинків або висміювання негативних, та задля 
посилення враження. 

Героїзація: Не вспів козак, та не вспів Нечай на коника впасти, 
Як став врагів, як став панків, як снопики класти! 

Символіка – традиційні умовні поняття, засновані на явищах 
відносної схожості. Цілий ряд фольклорних символів набрав сталого 
значення і викликає цілком певні асоціації. Наприклад, зозуля у весільних 
піснях символізує наречену; калина – дівочу честь; сокіл в думах – козак; 
дощ, вітер, чорні хмари в ліриці символізують лихо, невдачу і нещастя. 

Образність народної поезії формується за допомогою інших засобів 
вживання епічних чисел (3, 7, 700), здрібнених і пестливих форм лексики 
(дівчинонька, козаченько, водиченька), старослов’янізмів, діалектизмів, 
зорових образів (вогонь, золото, місяць, небо), запитальних та окличних 
інтонацій (конструкцій), діалогу, прямої мови, неповнозначної лексики 
(вигуків, часток, прийменників в образній та ритмотворчій ролі). 

Народнопісенний вірш ніколи не декламується, а тільки співається. 
Через це метрика вірша і композиція строфи щільно злиті з музичною 
ритмікою та формою. Рима та образна форма пісенних віршів 
безпосередньо на сам наспів не впливають, але паралельно з ним 
справляють емоційний вплив на слухачів і виконавців. Народна пісня 
звучить повноцінно тільки в єдності тексту і наспіву, лише у виконанні 
виразні засоби слова і музики досягають максимального впливу [7]. 

Отже, традиційна пісня як складова усної народної творчості є 
засобом узагальнення життєвого досвіду народу, втіленням народної 
мудрості та світогляду, а також, як джерело образної мови, засобом 
вивчення образності українського фольклору та виховання національно-
мовної особистості. Безумовно, матеріал статті не дозволяє висвітлити всі 
аспекти проблеми, що розглядається. 

Перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямі ми 
вбачаємо в розробці методичних матеріалів і навчальних посібників з даної 
проблематики. 
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
 

УДК 37(091) 
Юлія Бабак  

 
ВНЕСОК Б. МІТЮРОВА У ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ 

Я. А. КОМЕНСЬКОГО 
 

Розвиток національної системи освіти є одним із стратегічних 
завдань української держави, вирішення якого вимагає критичного 
вивчення вітчизняної історії освіти і виховання. Історико-педагогічні 
дослідження допомагають глибше зрозуміти витоки і сутність більшості 
проблем і явищ сучасної освіти завдяки їх вивченню в динаміці на різних 
етапах розвитку суспільства. 

Аналіз еволюції історико-педагогічної думки дає змогу виявити коло 
питань, які вивчали вчені минулого, окреслити проблеми, досі не 
досліджені або досліджені недостатньо вичерпно; об’єктивно простежити 
педагогічні процеси, які відбувалися в Україні і поза її межами у різні 
періоди. Так, аналіз історико-педагогічних праць засвідчує, що 
дослідження персоналій педагогів були завжди найчисельнішими, а однією 
з найбільш досліджуваних персоналій серед зарубіжних педагогів в 
Україні й світі є видатний чеський мислитель XVII ст. Я. А. Коменський. 

Науковці і педагоги у його багатій різноплановій спадщині шукали й 
шукають відповіді на актуальні потреби тогочасної і сучасної педагогічної 
науки та практики. 

Великий інтерес вітчизняних дослідників до творчості Я. А. Коменського 
підтверджує аналіз наукової коменіологічної літератури в різні історичні 
періоди. 

Нині існує велика кількість праць, у яких проаналізовано 
просвітницьку й суспільну діяльність чеського педагога (К. Грот, 
В. Григорович, А. Красновський, Б. Мітюров, Ф. Науменко, Т. Флоринський 
та інші) [5], філософсько-релігійні погляди (А. Вайсман, Б. Год, 
Н. Гончаров, М. Демков, Е. Івахненко, І. Каїров, В. Литвинов) [5]; 
визначено вплив ідей чеського педагога на розвиток шкільництва в Україні 
в різні історичні періоди (В. Гаджега, М. Даденков, М. Євтух, 
Б. Єржабкова, Я. Ісаєвич, В. Любащенко, Є. Мединський, А. Піскунов, 
А. Чума та інші) [5]. 

Однак проблема внеску українських дослідників історії педагогіки у 
вивчення спадщини Я. А. Коменського проаналізована фрагментарно. 
Зокрема, існує лише наукова розвідка дрогобицького педагога 
В. Лучкевич, яким проаналізовано основні коменіологічні праці 
Д. Чижевського, розкрито педагогічні і філософські погляди 
Я. А. Коменського згідно із знахідками українського славіста, виявлено 
його внесок у розвиток вітчизняної коменіани [4]. 

Постать і творчість доктора педагогічних наук, професора, дійсного 
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члена Академії педагогічних і соціальних наук, автора багатьох наукових 
праць з історії педагогіки, колишнього завідувача кафедри педагогіки 
Рівненського державного гуманітарного університету Бориса 
Никифоровича Мітюрова (1910–2007 рр.), чиї праці (зокрема щодо 
спадщини Я. А. Коменського) справедливо займають почесне місце в 
скарбниці радянської та української педагогічної думки, є нині практично 
не дослідженим. Тому мета пропонованої статті полягає в аналізі й 
осмисленні внеску українського педагога у цілісне вивчення спадщини 
Я. А. Коменського. 

Борис Никифорович Мітюров досліджував проблеми розвитку 
освіти, школи, педагогічної думки в Україні в ХVІ–ХVІІ ст.; йому 
належить ґрунтовне дослідження діяльності Львівської братської школи, 
яка здійснила величезний вплив на розвиток педагогічної думки в Україні; 
він уперше системно проаналізував педагогічні погляди учителів 
братських шкіл, викладачів Київської колегії, а також відомих громадських 
діячів України ХVІ–ХVІІ ст. І. Вишенського, К. Ставровецького, 
С. Зизанія, С. Яворського, І. Краковського, Й. Горбацького, І. Гізеля та ін. 
Б. Мітюров зосередив свою увагу на малодосліджених в історико-
педагогічній літературі питаннях з проблем впливу ідей гуманізму та 
Реформації на діяльність шкіл України, впливу досвіду братських шкіл на 
педагогічні погляди Я. А. Коменського. 

Мітюров систематично досліджував діяльність та педагогічні 
погляди Я. А. Коменського та їхнє значення для розбудови національної 
системи освіти, розкрив суспільно-політичну, просвітницьку й релігійну 
діяльність педагога. 

Так, історіографічний аналіз праць вченого свідчить, що Мітюров 
надрукував більше десяти праць різними мовами (українською, 
російською, білоруською, чеською) про діяльність і творчу спадщину Яна 
Амоса Коменського [6; 8–11]. Перша праця «Ян Амос Коменський і 
Полоцький» була надрукована у Празі ще у 1964 р. [18]; остання – «Ян 
Амос Коменский и Украина» – у 2004 в Москві [19]. Необхідно зазначити, 
що у всіх названих публікаціях Б. Мітюров не лише висвітлював життя, 
діяльність, педагогічні погляди Яна Амоса Коменського, але (що є 
особливо цінним) й вивчав уплив досвіду братських шкіл України і 
Білорусії на формування педагогічного вчення чеського педагога, 
з’ясовував роль його ідей у розвитку школи і педагогічної думки України. 

Упродовж сорока років Мітюров послідовно вивчав погляди і 
педагогічну систему Яна Амоса Коменського, віднаходив нові й 
маловідомі факти з його життя, інтерпретував відомі і невідомі ідеї 
чеського педагога. Так, вчений виокремив основні складники педагогічної 
системи Я. А. Коменського: 

– протестантське християнське вчення, спрямоване на освіту 
дітей у християнському дусі, а в подальшому – через відповідно вихованих 
дітей та відновлення авторитету церкви; 

– сенсуалізм, на якому ґрунтуються найважливіші педагогічні ідеї 
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Я. А. Коменського, особливо його дидактичні погляди; 
– принцип природовідповідності, згідно з яким людина – частина 

природи. Цей принцип став методологічною засадою трактування 
педагогом процесу навчання і виховання та побудови шкільної системи. 
Він першим у світі піднявся до усвідомлення особливих законів у 
вихованні й навчанні; 

– загальна мета виховання – підготовка людини до майбутнього 
життя на небі, а також до справжнього життя на землі; 

– вчення про школи, головними компонентами якого є вікова 
періодизація розвитку дітей, система шкіл, зміст освіти та вимоги до 
організації роботи навчальних закладів. Я. А. Коменський запровадив 
вікову періодизацію розвитку дітей і, згідно з нею, систему шкільної освіти 
та її зміст. Він запропонував таку періодизацію в системі народної освіти: 
дитинство, отроцтво, юність, змужніння. Кожний період триває 6 років. 
Кожному віковому періоду Я. А. Коменський визначив відповідну школу: 
материнська школа (материнське опікунство у кожній сім’ї); школа рідної 
мови (елементарна народна школа, створюється у кожній общині, селі, 
містечку); латинська школа або гімназія (створюється у кожному місті); 
академія (створюється у кожній державі або великій провінції). Перші дві 
школи відвідують усі без винятку діти обох статей; гімназію – ті хлопчики, 
у кого прагнення вищі, ніж бути ремісниками; академія готує вчених і 
майбутніх керівників інших [1]; 

– принцип доступності початкової освіти для всіх. Всі люди, був 
переконаний чеський педагог, і багаті й бідні, і знатні й незнатні, хлопчики 
й дівчатка, у містах і селах повинні навчатися в школах, щоб стати 
людьми; без освіти люди подібні до диких звірів, нерозумних тварин або 
брутальних бовдурів [1]; 

– принцип єдності і наступності: «При всій відмінності цих шкіл 
ми бажаємо, щоб у них викладали не різний матеріал, а один і той самий, 
тільки різними способами», – писав педагог [1]; 

– новації у галузі дидактики, ідеї, принципи і правила організації 
навчальної роботи (навчальний рік, канікули, розподіл навчального року 
на навчальні чверті, одночасний прийом учнів восени, класно-урочна 
система, облік знань учнів, тривалість навчального дня тощо); 

– принцип наочності, принцип свідомості і активності навчання, 
принцип послідовності і систематичності, принцип вправ і міцності 
засвоєння знань. Вивів «золоте правило дидактики»: «Нехай буде золотим 
правилом для тих, хто навчає: все, що тільки можна, надавати для 
сприймання чуттями: видиме – зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, 
доступне смакові – смаком, доступне дотикові – дотиком. Якщо якісь 
предмети можна сприйняти одразу кількома чуттями, нехай вони зразу ж і 
відчуваються кількома чуттями» [1]; 

– визначив і обґрунтував вимоги до підручників (для кожного класу 
повинен бути окремий підручник, який відповідає віковим особливостям 
дітей; написані зрозумілою і доступною мовою, всі складні терміни 
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повинні бути подані рідною мовою; невеликі за обсягом. Виклад повинен 
бути повним і ґрунтовним, але подавати основні речі в небагатьох чітко 
сформульованих і легких для запам’ятовування правилах; ілюстровані і 
привабливі; слова подавалися б у поєднанні з речами і навпаки) [1]; 

– цілісне вчення про моральне виховання та шкільну дисципліну. 
Суть моралі за Я. А. Коменським: мудрість, моральність і благочестя. Він 
виокремив чотири кардинальні моральні якості, які треба сформувати в 
людини: мудрість, помірність, мужність, справедливість. Як різновид 
мужності пропонував розглядати витривалість у праці та благородну 
щиросердечність. Шкільну дисципліну педагог розглядав і як незмінний 
порядок шкільного життя, обов’язковий для всіх, і як умову для 
правильної постановки навчання і виховання, і як систему покарань, засіб 
впливу на школярів. «Школа без дисципліни є млин без води» [1]; 

– визначив триєдине завдання вчителю: щоб він умів, міг і хотів 
навчати. Педагог не лише вчитель, а й вихователь. Учитель повинен бути 
чесним, наполегливим, працьовитим, релігійним, бути зразком 
доброчесностей. Найбільша турбота вчителя – захоплювати дітей своїм 
прикладом. Він повинен любити учнів і ставитися до них по-батьківськи. 
Бути для них не тільки керівником, але й другом і охоронцем у всьому 
доброму [1]. 

У процесі вивчення педагогічних ідей Яна Амоса Коменського увагу 
Б. Мітюрова привернула думка відомих російських істориків педагогіки 
М. Константинова і Б. Струминського (1949) про те, що педагогічні 
положення шкільних братських статутів (Київського і Львівського) та 
погляди Я. А. Коменського стосовно організації викладання в братських 
школах співзвучні в багатьох питаннях: «Від педагогічних документів віє 
тією ж новизною, що й від творів великого чеського педагога» [2]. 

Зацікавила Бориса Никифоровича і думка історика педагогіки 
Д. Лордкіпанідзе (1949) про спільність у поглядах Я. А. Коменського та в 
організації педагогічної практики братських шкіл, який писав: «Основною 
організаційною формою навчання для Я. А. Коменського є урок. Він 
обгрунтував класно-урочну систему навчання, яку впровадили в російській 
школі в Росії в 1624 р. Правильне розуміння Я. А. Коменським уроку як 
організаційної форми навчання є дуже цінним вкладом у дидактику»  
[3, с. 121]. 

Водночас, і відомий педагог Є. Мединський (1958р.) писав про 
існування тісних зв’язків між досвідом роботи братських шкіл і рядом 
положень педагогічної системи Я. А. Коменського. Є. Мединський 
зазначав, що Я. А. Коменський «жив і творив у межах тієї самої польсько-
литовської держави, де розвинули свою діяльність братські українські та 
білоруські школи, причому в той самий час (початок ХVІІ ст.), коли 
особливо активну діяльність розгорнули українські та білоруські 
братства», тому «навіть організаційні форми боротьби чеського 
(богемського) братства, яким керував Коменський, та українських, 
білоруських братств були дуже подібні» [7, с. 102]. 
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Здійснивши ґрунтовний хронологічно-проблемний аналіз діяльності 
братських шкіл і Яна Амоса Коменського, Б. Мітюров дійшов 
революційного на той час висновку, що на формування педагогічних 
поглядів Я. А. Коменського значний вплив мав досвід братських шкіл, а не 
навпаки, як стверджувалося раніше. Борис Никифорович довів, що існуюча 
«помилкова думка про те, що розроблена Яна Амоса Коменським класно-
урочна система навчання була вперше застосована на практиці в Луцьку», 
спростовується «тим, що «Велика дидактика» Я. А. Коменського була 
надрукована тільки в 1632 р., тобто на 42 роки пізніше статуту Львівської і 
8 років Луцької шкіл» [10, с. 20]. 

Б. Мітюров стверджував, що саме «на Україні було підготовлено 
ґрунт для передових ідей Яна Амоса Коменського» [10, с. 21], і було 
природним, що досвід братських шкіл використав великий слов’янський 
педагог у своїй педагогічній системі. Вчений провів текстове порівняння 
«Львівського статуту», «Великої дидактики» (1632 р.) і «Законів добре 
організованої школи» (1653), яке підтвердило його висновок. Борис 
Никифорович виокремив факти педагогічної та історичної літератури, що 
свідчать про наявність тісних і регулярних зв’язків, які існували між 
чеськими братствами, кальвіністами, українськими і білоруськими 
братствами [10, с. 27–30]. 

Так, у книзі «Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні» 
(1971 р.) Б. Мітюров поставив за мету розкрити витоки поглядів чеського 
педагога [10]. Науковець довів: Я. А. Коменський приділяв велику увагу 
подіям, що відбувалися в Україні: він особисто брав участь у зборах, які 
проходили в Орлі на Німані, Владові над Західним Бугом, в Шарошпатаку, 
що дало йому можливість безпосередньо познайомитися з важким 
становищем українського та білоруського населення [10, с. 24]. 

Водночас велике значення для розуміння внеску науковця у 
вивчення спадщини Яна Амоса Коменського та розвитку вітчизняної 
історії педагогіки має докторська дисертація Б. Н. Мітюрова «Розвиток 
школи та педагогічної думки на Україні та в Білорусії XVI–XVІІ ст.», яку 
Борис Никифорович захистив у 1970 р. у Ленінграді [8]. Дисертація 
написана у двох томах, складається з 13 розділів. 

У контексті теми пропонованого дослідження особливо цінним є 
розділ тринадцятий: «Історичні зв’язки чеських, українських і білоруських 
братств. Ян Амос Коменський», у якому Б. Мітюров розкрив питання 
впливу досвіду роботи шкіл України і Білорусії на формування 
педагогічних поглядів Я. А. Коменського. Цінними є зібрані вченим дані 
про перебування Яна Амоса Коменського у Литві і Закарпатті, про 
розповсюдження його педагогічних ідей в Україні і Білорусії, про те, що 
Я. А. Коменський покладав великі надії на те, що звільнення українського 
народу від іноземних загарбників зможе здійснити позитивний вплив і на 
долю чеського народу. Активний борець проти католицизму уважно 
ставився і до діяльності братств і організованих ними шкіл. 
Я. А. Коменський не був самотнім, замкнутим у собі мислителем, 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 192 

наголошував автор, а був глибоким теоретиком, пов’язаним з народом. Він 
був дійсно загальнослов’янським педагогом, який узагальнив все найкраще 
зі слов’янської педагогіки і вказав шлях до майбутнього [8]. Професор 
Б. Мітюров зазначав: твердження про те, що Я. А. Коменський створив 
класно-урочну систему тільки на основі досвіду братських шкіл України і 
Білорусії, не відповідає історичній дійсності, тому що веде до переоцінки 
досвіду братських шкіл і недооцінюється досвід, набутий у різних школах 
Європи і, насамперед, в братських школах Чехії, вихованцем яких був сам 
Я. А. Коменський. 

Отже, Б. Мітюров довів, що А. Я. Коменський став осново-
положником педагогіки, яка належить не лише минулому, а й зберігає 
свою актуальність і для сучасної школи, педагогічної теорії і практики. 

Аналіз праць Бориса Никифоровича Мітюрова, присвячених 
спадщині Яна Амоса Коменського: статей, монографій, анотацій, дає 
підстави стверджувати, що Б. Мітюров був одним із найбільш послідовних 
дослідників спадщини чеського педагога в Україні. Тому перспективою 
подальших розвідок вважаємо вивчення поглядів Бориса Никифоровича на 
слов’янські витоки спадщини Яна Амоса Коменського. 
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УДК 37(477)(09) 
Анастасія Баранова  

 
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ 

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ 
ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 

 
Проблема формування і розвитку інтересу до навчання завжди 

привертала увагу психологів, педагогів, методистів, учителів-практиків. В 
Україні ці питання, прямо чи опосередковано, розглядали А. Алексюк, 
І. Бех, Н. Бібік, В. Вербицький, С. Гончаренко, О. Киричук, Б. Кобзар, 
Г. Костюк, В. Мадзігон, Р. Науменко, В. Онищук, В. Оржеховська, 
В. Паламарчук, І. Підласий, О. Савченко, О. Синиця, В. Сухомлинський, 
Т. Сущенко та інші. 

Значний внесок у розвиток вказаної проблеми внесли російські 
психологи і педагоги: А. Ананьєв, Ю. Бабанський, Л. Божович, 
Л. Виготський, М. Данилов, Б. Єсіпов, В. Загвязинський, О. Ковальов, 
А. Леонтьєв, І. Лернер, М. Махмутов, Н. Морозова, С. Рубінштейн, 
М. Скаткін, Г. Щукіна та інші. 

Пропагуючи формування інтересу до навчання, дидактика водночас 
критично переосмислює і уточнює теоретичні положення видатних 
педагогів минулого з цього питання. У період розбудови української 
національної школи висунуто ряд принципових положень, які свідчать, що 
педагогічна теорія і практика підходять до загальної ідеї необхідності 
активізації процесу пізнання задля формування інтересу до навчання не з 
вузькодидактичних позицій, а з погляду можливостей системи шкільної 
освіти для всебічного розвитку особистості, а також подолання 
суперечностей між інтересами дитини і цілями суспільства. Пошуки 
теоретиків і практиків минулих років спрямовані на створення 
сприятливих умов для навчання, мають на меті викликати у дітей бажання 
до активної розумової та практичної діяльності. 

Вивчаючи проблему нашого дослідження в історичному контексті, 
маємо зазначити, що нерозривний зв’язок історії з сьогоденням виступає 
необхідною умовою пізнання об’єктивної історичної реальності, в тому 
числі педагогічних явищ і процесів. У зазначеному аспекті особливий 
інтерес для нашого дослідження становить вивчення та аналіз історичного 
розвитку педагогічної науки початку ХХ століття, що є основною 
передумовою формування інтересу школярів до навчання у вітчизняній 
педагогічній науці початку ХХ століття. Саме цей період характеризується 
глобальними перетвореннями, передусім соціально-економічного 
характеру, а також суспільно-політичними суперечностями в Україні. 
Тому, у своєму аналізі ми зосереджувалися на тому аспекті, що науково-
педагогічне життя тогочасного суспільства на певних етапах його розвитку 
відображувало своєрідність історичної, соціально-політичної та 
економічної ситуації країни, що склалася, і була тісно пов’язана із 
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загальними тенденціями розвитку вітчизняної науки та освіти. 
Розглядаючи історію проблеми нашого дослідження, ми вважаємо, 

що її здобутки варто розглядати, дотримуючись єдності історичного та 
логічного розвитку педагогічної науки та практики, взаємообумовленості 
загального та національного історичних контекстів, це обумовлено тим, що 
тогочасний соціально-економічний устрій та освітньо-культурний простір, 
а також закономірності організації процесу навчання потребують розгляду 
дидактичних феноменів без поділу їх на такі, що були характерними суто 
російським або суто українським умовам, без суб’єктивного виокремлення 
національних надбань із загального історичного контексту даної галузі 
знань, який був досить широким та багатовимірним. Отже, розвиток 
проблеми формування інтересу до навчання в історичному контексті ми 
намагалися показати як об’єктивно існуючий, складний і досить 
протирічний процес, що набував якісного характеру під впливом багатьох 
взаємопов’язаних чинників. 

Розкриваючи результати історико-педагогічного аналізу, ми були 
змушені вийти за хронологічні межі обраної нами теми, внаслідок того, 
що: по-перше, у предметно-змістовому та історичному плані така позиція 
може бути виправданою тим фактом, що основні проблеми навчання 
розвивалися в історичному контексті закладання теоретичних та 
методологічних основ педагогічної науки, бо загалом вона зорієнтована на 
оптимальну реалізацію культурних та соціальних функцій. По-друге, 
педагогічна думка, особливо на початку ХХ століття, спиралася на базові 
цінності, які в більшості своїй репрезентовано у дореволюційних працях 
лідерів вітчизняної педагогічної науки. Тому, наступною передумовою 
розвитку формування інтересу до навчання ми вважаємо концептуальне 
багатство педагогічного знання попередніх років, своєрідні погляди і 
дидактичні системи у творчому доробку вітчизняної педагогічної думки на 
початку ХХ століття. 

Тож, зупинимося більш детально на ретроспективному аналізі 
вітчизняної педагогічної думки з огляду на досліджувану нами проблему. 

Ретроспективний аналіз історичної та історико-педагогічної 
джерельної бази дає змогу говорити про те, що розвиток педагогічної 
науки взагалі відбувався у складних суспільно-економічних умовах. 
Соціально-політичне та економічне становлення країни характеризувалося 
інтенсивним розвитком капіталістичних відносин, залученням до системи 
світової економіки, поступовим набуттям контурів цивілізованої держави; 
загостренням політичних, соціальних і національних суперечностей; 
впливом національно-визвольного руху на розвиток національної школи і 
навчання рідною мовою; мінливою і консервативною освітньою політикою 
уряду. Представники пануючої влади не могли не брати до уваги реальні 
потреби промислового виробництва у висококваліфікованих робочих 
кадрах. Але з іншого боку, ідеї формування всебічно розвиненої 
особистості, розвиток її творчого потенціалу та інтересу до навчання 
суперечили офіційним класовим і самодержавним інтересам. Отже, 
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офіційна урядова педагогіка намагалася гальмувати будь-які прогресивні 
педагогічні ідеї того часу, блокувати процес природного 
взаємовідповідного співробітництва педагогічної науки і практики, 
реформування народної і створення національної школи. Тогочасна 
педагогіка за умови розмаїття освітніх концепцій, теорій, ідей відрізнялася 
достатньо стійким протистоянням до офіційної освітньої політики. Їй були 
властиві жорстка критика державної освітньої системи; настанови на 
пріоритет у педагогічному процесі інтелектуальних цілей та ідеалів, 
духовно-моральних, національних та загальнолюдських цінностей, 
всебічний розвиток особистості; утвердження загальноосвітніх 
гуманістичних цінностей; реформаторська, практико-зорієнтована 
спрямованість теоретичних пошуків. 

Отже, процес розвитку вітчизняної педагогічної науки та практики 
зазначеного періоду у багатоаспектному плані і з різних методологічних 
позицій представлено у радянській та сучасній історико-педагогічній 
літературі. Особливості, динаміку і закономірності розвитку історичних та 
теоретико-методологічних основ процесу навчання можна розглядати як 
науково-педагогічний контекст і теоретичну основу дослідження обраної 
нами проблеми. 

В даному дослідженні ми зосередили увагу на результатах 
ретроспективного аналізу педагогічної думки початку ХХ століття, тому 
що проблема формування інтересу до навчання почала більш ґрунтовно 
досліджуватися саме в зазначений період. 

Становлення та розвиток проблеми формування інтересу до 
навчання в освіті і педагогічній думці на Україні розпочалося після 
лютневої революції в Росії (1917 р.). 3–4 березня в Києві було утворено 
Центральну Раду як представницький орган київських громадських 
організацій. Почалася ліквідація царської влади в Україні. Генеральним 
секретарем народної освіти призначено відомого історика, 
літературознавця, письменника й громадського діяча – Івана Матвійовича 
Стешенка. З цього періоду почалася активна реорганізація навчально-
виховного процесу школи. Виходячи із загальних концепцій всебічно 
розвиненої особистості людини соціалістичного суспільства, було 
сформульовано цілі навчання, які визначили як зміст освіти, так і 
організацію процесу навчання в тогочасній школі. 

Проте Центральна Рада протрималася недовго. З 30 квітня 1917 р. 
розпочалася доба Гетьманщини. В уряді гетьмана П. Скоропадського на 
посаду Міністра освіти було призначено Миколу Прокоповича Василенка. 
На двох педагогічних і вчительському з’їздах, які відбулися у квітні й 
серпні 1917 р., фактично було завершено роботу щодо створення плану 
розбудови національної освіти й організації українського вчительства, 
окреслені напрями розвитку педагогічної науки, а також окреслені питання 
модернізації методів та засобів навчання, що поступово призвело до 
суттєвих змін у розвитку проблеми формування інтересу до навчання. 

4. Після лютневої революції 1917 р. в Україні знову почала 
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підноситися національна свідомість. Організовувалися українські 
товариства, школа переходила на викладання українською мовою, 
розгортали діяльність «Просвіти», розвивалися українські видавництва, 
з’являлися нові газети і журнали. Почала свій активний розвиток 
українська література. Це, на думку тогочасної влади, мало досить 
ефективно сприяти підвищенню інтересу до отримання знань в 
українських школярів. У якості домінуючої постала задача зв’язку школи з 
життям, теорії з практикою, що мало підвищити якість педагогічного 
процесу. Усе це передбачало приведення у відповідність тогочасним цілям 
структури організаційних форм і методів навчання, спрямованості процесу 
пізнавальної діяльності учнів. Наскрізною проблемою було радикальне 
змінення навчальних планів і програм, перебудова змісту освіти на 
принципах активізації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності. 

5. З 15 грудня 1918 р. почалася доба Директорії. Міністром освіти 
призначено І. Огієнка (1882–1972), який доклав багато зусиль для 
реформування освітньої галузі. Огієнко-міністр активно сприяв уведенню 
української літературної мови у практику освітніх закладів і державних 
установ. Тому у його спадщині знаходимо цікаві підходи до формування 
інтересу до навчання молодших школярів, зокрема у вивченні української 
мови. 

6. Зважаючи на емоційність, як одну із найважливіших ознак 
дитячої психіки, Огієнко зауважував, що суттєву роль при формуванні 
лінгвістичних понять у дитини відіграє правильне використання 
педагогічно-емоційних стимулів, що викликають позитивні інтереси та 
мотиви навчальної діяльності. Педагогічно-емоційний стимул І. Огієнко 
визначає як комплекс спеціально створених, педагогічних, емоційно 
насичених ситуацій, пройнятих навчально-виховною метою, що впливають 
на емоційну сферу учнів, викликають у них емоційний відгук, 
співпереживання, інтерес і сприяють швидкому, ґрунтовному та свідомому 
засвоєнню навчального матеріалу [10, с. 8] 

Отже, педагогічно-емоційним стимулом можуть бути невеличкі 
казки або цікаві ігрові завдання, які вчитель може використовувати для 
формування інтересу до навчання на різних заняттях та з будь-якої теми. 
Але вчителю обов’язково слід пам’ятати про оптимальну кількість 
інформації, бо нова інформація може значною мірою втрачати свою 
новизну й пізнавальну привабливість, якщо вона вкладається в ті рамки 
вже звичних для школярів методів і форм роботи, якими постійно 
користується вчитель. За таких умов не відбудеться актуалізації 
когнітивної сфери діяльності учнів, тому що багаторазове подразнення 
одних і тих же центрів нервової діяльності призводить до гальмування 
уваги дитини [8]. 

Взагалі, роботу з формування інтересу до навчання І. Огієнко вважав 
за необхідне проводити на підставі принципу природовідповідності. 
Вчений поділяв думки К. Ушинського про те, що дитина дошкільного та 
молодшого шкільного віку мислить образами, звуками, відчуттями, 
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кольорами. Усе, що торкається почуттів дитини, її захоплює. Тому при 
викладанні слід використовувати наочні засоби – малюнки, таблиці, 
моделі. Розміщення в підручниках малюнків, схем, додаткове 
використання ілюстративних таблиць, як зауважував педагог, має 
виконувати стимулюючу функцію розвитку образного мислення, 
мовлення, інтересу дітей до навчання [9, с. 39–40]. 

З 1918 до середини 30-х рр. в умовах суспільного оновлення 
відбувався розвиток системи освіти та педагогічної думки, відродження 
національної школи, перехід до комплексних програм навчання. Цей 
період характеризується соціальним оновленням внаслідок української 
революції, розбудовою української держави, що призвело до якісних змін у 
меті, змісті й організації навчально-виховного процесу. Найактуальнішою 
проблемою для педагогів-гуманістів тих часів ставала необхідність захисту 
цінностей освіти та культури у вихованні всебічно розвиненої, творчої, 
допитливої особистості. Тоді стає зрозумілим і досить стійкий інтерес 
педагогічної думки до проблеми формування інтересу до навчання. 

Незважаючи на соціально-економічні та політичні складнощі, 
відбувалося пожвавлення процесу побудови національної системи освіти. 
Школа мала стати не тільки освітнім центром, а й осередком розвитку 
громадської свідомості всього населення. Педагоги-науковці радили 
перебудувати освітній процес так, щоб створити умови для навчання та 
виховання талановитих, усебічно розвинених та допитливих школярів. 

На ситуацію педагогічної науки в Україні суттєво впливав той факт, 
що її короткочасна незалежність (1917–1920 рр.) започаткувала нову 
національну систему освіти, що базувалася на гуманістичних та 
демократичних засадах. Саме цей факт відіграв велику роль у подальшому 
розвитку педагогічної науки та школи з огляду на зазначену проблему. 
Отже, тогочасна освіта повинна була забезпечити активізацію та 
вдосконалення пізнавальних здібностей, на який би предмет вони не були 
спрямовані. 

7. У період відбудови національної школи України творча спадщина 
М. Грушевського (1866–1934) займає провідне місце у відновленні 
національної самосвідомості української молоді, підвищенні рівня 
педагогічної культури батьків учнівської молоді, відновленні джерел 
української етнопедагогіки. 

8. Головною умовою існування національної школи вчений вважав 
навчання рідною мовою. Він, як і І. Огієнко, наголошував на тому, що 
дитина, яка навчається рідною мовою, більше зрозуміє, зможе самостійно 
знайти відповіді на запитання вчителя, відкрити для себе нові грані основ 
наук, а відтак зацікавиться у здобуванні нових знань [6, с. 31–35]. Тісно 
пов’язана з цією проблематикою праця вченого «Про українську мову і 
українську школу» (1912), в якій він зібрав свої статті, що друкувалися в 
1909–1910 рр. У цій праці автор палко закликає українців здобувати й 
відстоювати право навчання дітей в народних школах українською мовою, 
агітує за поширення рідномовної видавничої продукції, що, завдяки своїй 
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простоті та доступності, на думку автора, має підвищувати інтерес до 
пізнання. Так, у статті «Шкільна мова» М. Грушевський пише, що «вчити 
добре можна тільки такою мовою, котру учні добре знають і розуміють» 
[2]. Рідномовне навчання більш зрозуміле, більш емоційно-забарвлене, 
учні мають змогу вільно міркувати, звідси – зростає спектр їх зацікавлень. 
Отже, це свідчить про те, що М. Грушевський замислювався над 
проблемами ефективності та активізації навчання, проблемою формування 
інтересу до навчання, яка є найважливішою проблемою становлення 
української національної школи. Він часто акцентував увагу на важливому 
значенні проблем розвитку інтелекту самопізнання і, особливо, самоосвіти, 
і взагалі прищепленні бажаня пізнання навколишньої дійсності, інтересу 
до навчання [1]. 

У 20-ті – на початку 30-х років постає період радянського 
будівництва в Україні, створення української системи освіти, побудованої 
на врахуванні специфіки соціально-економічного становища, здійснення 
політики українізації у вітчизняній освіті, розвитком національної школи, 
розроблення фундаментальних, принципово нових освітньо-виховних 
концепцій, співіснування у педагогіці різних моделей освіти, парадигм 
виховання й навчання. Усе це припускало приведення у відповідність 
сучасним цілям структури, організаційних форм і методів навчання, 
спрямованості процесу пізнавальної діяльності учнів. Насущною 
проблемою була радикальна зміна навчальних планів і програм, 
перебудова змісту освіти на принципах реальних знань. Стан масової 
школи, зміст освіти, методи і засоби навчання в ній не відповідали новим 
вимогам життя. Об’єктивно виникла потреба в творчому пошуку шляхів 
ліквідації розриву між системою освіти і новими завданнями, що 
висуваються розвитком країни, що вимагало здійснення радикальної 
шкільної реформи. В цей час вчені шукали філософські і психологічні 
основи для педагогічного знання, прагнули привести зміст загальної 
середньої освіти у відповідність з новими громадськими потребами, 
сучасними досягненнями науки. 

Основним завданням загальноосвітньої тогочасної школи ставала 
підготовка ініціативного, мислячого і винахідливого працівника, тобто 
людини, що має морально-інтелектуальні якості, які є результатом 
тривалого і цілеспрямованого розвитку, починаючи з молодшого 
шкільного віку. Тому потрібна була перебудова системи методів навчання 
у напрямі стимулювання творчої активності і формування інтересу учнів 
до навчання, посилення частини самостійних робіт, пріоритету 
дослідницьких, наочно-екскурсійних методів у навчально-виховному 
процесі. Організація навчально-пізнавальної діяльності мала забезпечити 
формування всебічно розвиненої, творчої та допитливої особистості через 
формування внутрішнього світу дитини, а також її почуттів, та 
ознайомлення із предметами зовнішнього світу (живого й неживого), 
творами мистецтва, оповіданнями із життя цікавих особистостей і про 
певні події та ін. за умови налагодження внутрішнього зв’язку між 
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відчуттям, думкою і серцем, між спрямованістю життя і знаннями, між 
душевним настроєм і успішністю навчання. 

9. До середини 30-х рр. розвиток системи освіти взагалі та 
початкової освіти зокрема в Україні характеризувався активною 
українізацією школи, зміною методів та засобів навчання, побудовою 
нових освітніх парадигм, що мали сприяти формуванню активної, творчо 
мислячої та допитливої особистості, але не виходячи за рамки політичних 
устроїв влади. Швидкими темпами розвивалася державна видавнича 
діяльність, особливо для початкової школи. Все це сприяло подальшому 
розвитку освітньої галузі й педагогічної думки. 

10. Зміни, що в ці роки відбулися в системі освіти, обумовили 
формування нової освітньої парадигми. Була зроблена спроба забезпечити 
більшу гармонійність інтересів молодших школярів із подальшим 
соціальним попитом суспільства, підвищена доступність змісту початкової 
освіти, зроблені певні кроки для підготовки молодших школярів до їх 
перетворення на суб’єкт діяльності, бо ж, як відомо, перші соціальні 
прагнення зароджуються саме у молодшому шкільному віці. Тому зміни в 
системі початкової освіти мали враховувати та забезпечувати гармонійне 
формування особистості молодшого школяра, а головне – формування в 
нього стійкого інтересу до навчання, як одного з найважливіших інтересів 
молодших школярів. 

11. Отже, період з 20-х до середини 30-х рр. загалом був станом 
бурхливого розвитку педагогічної думки взагалі та початкової освіти 
зокрема. Її носії – освітяни (учителі, працівники органів управління 
освітою) та науково-педагогічні працівники – розробляли питання 
початкової освіти, шкільної педагогіки та взагалі педагогічної освіти. 
Початкова освіта на той час робила спроби поєднати ідеї С. Шацького та 
П. Блонського, а саме ідеї теорії «вільного виховання « та «школи 
навчання». Задля цього потрібна була переорієнтація системи методів 
навчання у напрямку стимулювання творчої активності та формування 
інтересу до навчання засобами посилення частки самостійної роботи, 
пріоритету наочно-екскурсійних методів у навчально-виховному процесі. 
Тому, важливими принципами зазначених парадигм виступали: активне 
відношення дитини до життя, природи та навчально-пізнавальної 
діяльності, збудження в неї потреби у систематичній самоосвіті; виділення 
серед стимулів отримання освіти в якості ведучих таких, як інтерес до 
навчання та життєво-практичне значення знань; формування творчого 
відношення дитини до самої себе, до суспільного життя, яке її оточує. 

12. Із середини 30-х рр. приймалися постанови радянського уряду про 
школу, які сприяли її реформуванню: «Про початкову та середню школу», 
«Про педологічні перекручування в системі наркомосу» та інші. Наслідки 
такого реформування виявилися досить суперечливими: фактичне 
згортання українізації; уніфікація форм і методів навчання; зростання 
ідеологічного догматизму, утилітаризму в розв’язанні як теоретичних, так і 
технологічних проблем, пов’язаних із розвитком системи освіти в Україні, 
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що спричинило вирішення низки завдань у наступні роки. 
13. У 40–50-ті роки ХХ ст. від усіх типів навчальних закладів згідно з 

наказом Наркомоса (1943 р.) вимагають вирішення нових завдань, які 
випливали з вимог до навчання дітей на завершальному етапі війни: 
посилення навчально-виховного впливу на дітей, вдосконалення змісту 
роботи з ними, урахування їхніх індивідуальних особливостей і здібностей, 
інтересів і потреб, індивідуальний підхід до дитини, виховання в колективі 
й через колектив. 

14. Нові завдання та вимоги навчання зумовили докорінні зміни не 
тільки в системі початкової освіти, але і в особливостях педагогічної 
думки взагалі. На довгий час педагогічна наука була підпорядкована 
вирішенню завдань переважно ідеологічної спрямованості. Педагогічна 
думка початкової ланки набула властивості опису досвіду роботи. Аналіз 
історико-педагогічної літератури того часу в контексті проблеми 
формування інтересу до навчання показує різноманітність і 
багатогранність педагогічних пошуків. Водночас, у поглядах 
представників педагогічної думки XX століття на мету освіти є багато 
спільного: це націлення навчально-виховного процесу на підготовку 
виховання «нової людини» – всебічно розвиненої, гармонійної, яка, з 
одного боку, має бути розумною, здібною, діяльною, охочою до 
подальшого навчання та пізнання нового, корисною суспільству і 
спрямувати свої зусилля на зміну суспільних умов, поліпшення становища 
народних мас, позбавлення їх гніту і злиднів, насильства і грубості, з 
іншого боку, залишитися великодушною, дружелюбною і людяною – 
істинною людиною. Погляди цих педагогів на необхідність формування 
інтересу до навчання у дітей, врахування вікових, фізичних і психічних 
можливостей учнів, розвитку активності і самостійності у навчанні 
залишилися актуальними й на наступні роки. 

Таким чином, виходячи із вищесказаного, можемо зробити висновок, 
що до історичних, суспільно-економічних та педагогічних передумов 
зародження і становлення проблеми формування інтересу до навчання 
молодших школярів можна віднести: 

– вплив гуманістичних цінностей дореволюційної педагогічної 
думки: ідея людини як провідної цінності, освіта (навчання) як шлях та 
засіб розкриття сутнісних творчих сил особистості; 

– становлення прогресивного гуманістичного суспільно-
педагогічного мислення, концептуальне багатство педагогічного знання 
попередніх років, своєрідні погляди і дидактичні системи у творчому 
доробку вітчизняної педагогічної думки на початку ХХ століття; 

– вивчення та аналіз історичного розвитку педагогічної думки 
початку ХХ століття: традиції навчання та виховання творчої особистості, 
зорієнтовані на розвиток самостійного мислення, творчості й пізнавальної 
активності особистості дитини; 

– творча діяльність вчених, методистів, вчителів-практиків у 
розв’язанні дидактичних проблем, осмислення та узагальнення 
вітчизняного досвіду шкільного навчання та його потреб. 
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УДК 37(09)(477)«1919/1922» 
Ольга Бойко 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП ЛІКВІДАЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТІ  

(1919–1922 РОКИ ХХ СТ.) 
 

Завдання ліквідації неписьменності довелося розв’язувати державі, 
освітянам і педагогічній науці. 

Особливий інтерес для нас становить процес ліквідації 
неписьменності в Україні з погляду педагогічної науки, адже саме 
упродовж 20–30-х років XX століття склалася своєрідна система, 
дотримання якої забезпечило успіх. 

Елементарною основою і показником розвитку культури будь-якого 
народу є його загальна письменність. До кінця XIX століття 
неписьменність була практично ліквідована в багатьох європейських 
країнах [4, с. 69]. Водночас в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. загальна 
письменність населення була низькою, у зв’язку з державною політикою, 
яку проводила Російська імперія. 

Загальна неписьменність гальмувала економічний і культурний 
розвиток усієї країни. Тому після жовтневого перевороту 1917 року, поряд 
з військовим фронтом і фронтом боротьби з господарською розрухою, 
з’явився третій – культурний, першочерговим завданням якого постала 
боротьба за грамотність населення. 

Загалом історико-педагогічному аналізу освітнього процесу в 
Україні періоду 20–30-х років ХХ ст. присвятили свої праці Л. Березівська, 
Н. Баловсяк, Л. Гаєвська, Н. Кротік, М. Кузьменко, Л. Потапова, 
Н. Побірченко, О. Сухомлинська, С. Цвірова та ін. 

Проблема ліквідації неписьменності в досліджуваний період 
висвітлена у наукових розвідках А. Воронця, В. Гололобова, О. Іванової, 
В. Оніщук та ін. 

Прийнято вважати, що навчання грамоти дорослого населення в 
країні почалося після ухвалення відомого Декрету «Про ліквідацію 
неписьменності серед населення РРФСР» (1919) [4, с. 50]. Проте вивчення 
джерел свідчать що ця проблема була предметом обговорення педагогічної 
громадськості набагато раніше. Навіть вживалися деякі заходи, однак вони 
не набули планомірного, організованого характеру. 

Так, у жовтні 1917 року Нарком освіти А. Луначарський у зверненні 
до громадян окреслив загальну стратегію діяльності в галузі освіти. Він 
зазначав: «Дорослі теж захочуть врятуватися з принизливого стану 
людини, що не уміє читати і писати. Школа для дорослих повинна зайняти 
широке місце на загальному плані народної освіти» [5, с. 10]. 

Це питання порушувалося і на I Всеросійському з’їзді з освіти 
(серпень 1918), де з доповіддю «Позашкільна освіта в новому ладі» 
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виступила Н. Крупська (1869–1939) – політичний і державний діяч, 
теоретик радянської педагогіки, почесний член АН СРСР (з 1931). «Від 
старого ладу, – говорила вона, – маси одержали сумну спадщину – ...брак 
навіть елементарних знань. На кожному кроці ...вони відчували тепер, як 
знесилює їх відсутність знань. Потрібно відкрити в країні мережу 
елементарних шкіл для неписьменних і малописьменних» [7, с. 13]. Отже, 
на з’їзді провідною була думка про необхідність створення потрібного 
числа шкіл для дорослих як початкового (лікпункти), так і підвищеного 
типу (школи для малописьменних). Учасниками з’їзду було прийнято 
рішення про створення умов для навчання в лікнепах. 

У грудні 1918 року Наркомат освіти видав декрет «Про мобілізацію 
грамотних і організацію пропаганди радянського ладу». На основі декрету 
був проведений перепис усього грамотного населення «з виділенням добре 
грамотних і здібних до ясного і тямущого читання вголос» [7, с. 37]. Цей 
декрет відіграв важливу роль у просуванні справи організації лікнепу, а 
саме: після його ухвалення по всій країні широко розгорнулася кампанія з 
обліку і мобілізації грамотних громадян з метою залучення їх до читання 
населенню декретів радянської влади і газет. Були використані всі можливі 
форми агітації і пропаганди: мітинги для ознайомлення населення з 
поточною політикою і основами законодавства [6, с. 43]. 

У березні 1919 року відбувся VIII з’їзд РКП(б) [Російська 
Комуністична партія (більшовиків)], на якому також була приділена увага 
питанням народної освіти і встановлено, що «…для безграмотних повинні 
бути влаштовані періодичні читання в школах, приміщеннях волосного 
совдепу, хатах-читальнях та ін.» [6, с. 419–420]. 

Ліквідація неписьменності дорослого населення була основним 
питанням і на I Всеросійському з’їзді з позашкільної освіти (травень 
1919 р.), на якому прийняли спеціальну резолюцію «Про ліквідацію 
неписьменності», визначили типи шкіл для неграмотних підлітків і 
дорослих. Саме на цьому з’їзді учасники звернулися до Наркомату освіти з 
проханням видати спеціальний декрет про ліквідацію неписьменності. 
Означені питання порушувалися і на з’їздах з позашкільної освіти на 
місцях. 

Проект декрету про ліквідацію неписьменності був готовий уже 
восени того ж року. Для втілення в життя рішень з’їзду було вирішено 
мобілізувати все грамотне населення. 

Про цей підготовчий період ліквідації неписьменності 
А. Луначарський пізніше напише: «Протягом 1917–1919 років ми у 
напрямі ліквідації неписьменності працювали примітивно. Ми проробляли 
і підсилювали ту роботу, яку знайшли в містах, земських установах. Потім 
постав Декрет про ліквідацію неписьменності» [4, с. 233]. Тому треба 
розуміти, що почалися пошуки нових організаційних форм і методів 
роботи. 
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Отже, в один з найбільш важких періодів громадянської війни, 
блокади, інтервенції, голодних пайків, паливної і транспортної криз – 26 
грудня 1919 року був підписаний довгоочікуваний Декрет «Про ліквідацію 
неписьменності серед населення Радянського Союзу» [4, с. 50]. Декрет 
зобов’язував усіх жителів віком від 8 до 50 років, що не вміють читати і 
писати, навчатися грамоти рідною або російською мовою за бажанням. 

На засіданні колегії народного комісаріату освіти 21 січня 1920 року 
була затверджена Інструкція, в якій роз’яснювалися окремі положення 
Декрету. Згідно з цією Інструкцією, кожен населений пункт, у якому 
налічувалося не менше 15 неписьменних, повинен мати свій ліквідаційний 
пункт (лікпункт). Згодом Декрет, а також Інструкція про ліквідацію 
неписьменності були видані в перекладі багатьма мовами народів, що 
населяли державу [5, с. 56]. 

Для залучення неписьменних громадян до лікпунктів використовували 
різні форми агітації за писемність. Серед найпоширеніших з-поміж таких 
були: 

• доповіді на зборах, присвячені обґрунтуванню значення 
писемності з наведенням прикладів її практичного використання. На цих 
зборах часто приймалися ухвали про обов’язкову ліквідацію 
неписьменності на окремих підприємствах, організаціях та установах. 
Іноді вносилася пропозиція про змагання серед підприємств, організацій та 
установ [2, с. 15]; 

• вечори агітації за освіченість. Вони складалися зазвичай з трьох 
частин: урочистої, художньої і завершальної. У першій частині вечора 
виголошувалася доповідь, відбувався запис в школу грамоти. У другій 
частині показували інсценізації, побудовані на місцевому матеріалі. 
Влаштовувалися агітсуди над безграмотними. 

На основі Декрету Раднаркому освіти від 19 липня 1920 року при 
народному комісаріаті з освіти був створений спеціальний орган – 
Всеросійська Надзвичайна Комісія з ліквідації неписьменності (ВНК л/н). 
Потім подібні комісії почали створюватися на місцях у губерніях, повітах, 
волостях. 

Як відомо, однією з форм боротьби з неписьменністю було 
створення ВНК л/н (Всеросійська надзвичайна комісія з ліквідації 
неписьменності) (1920–1930) – спеціальної організації при Наркомосі 
РСФСР, яка керувала навчанням неписьменних і малописьменних та 
вибудовувала свою роботу на вже накопиченому досвіді, у тому числі і в 
питаннях формування кадрів ліквідаторів. Недаремно одним з відділів 
ВНК л/н був редакційно-методичний, завдання якого безпосередньо 
полягали в організації системи підготовки ліквідаторів. У програмі ВНК 
л/н зазначалося, що редакційно-методичний відділ повинен займатися 
підготовкою кадрів, випуском методичних посібників та букварів, оскільки 
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неможливо розгорнути масове навчання грамоти, не забезпечивши 
лікпункти необхідною кількістю букварів для дорослих. 

Для вирішення комплексу проблем, пов’язаних з ліквідацією 
неписьменності, в межах народної освіти була створена ціла система 
спеціальних навчальних закладів – лікнепів. Формування її відбулося на 
початку 20-х років. Система лікнепу мала досить складну структуру і 
активно взаємодіяла з різними галузями народного господарства, її 
складовими були: органи управління, навчальні заклади та допоміжні 
структури [3, с. 41]. 

Формування системи управління ліквідацією неписьменності 
тривало з 1921 до кінця 1924 р. Вона охоплювала ряд надзвичайних 
комісій по боротьбі з неписьменністю, від центральної (ВУНКЛН) – при 
Наркоматі освіти, до місцевих у селах та селищах рад робітничо-
селянських та червоноармійських депутатів. Аналогічні комісії 
створювалися при виконкомах усіх рівнів (губернських – «Губграмчк», 
повітових – «Уграмчк», волосних – «Волграмчк», а з 1923 р. при окружних 
та районних радах – «Окррамчк» та «Райграмчк»). Надзвичайні комісії по 
боротьбі з неписьменністю забезпечували роботу всієї системи лікнепу. На 
них покладалося виконання адміністративно-організаційних, кошторисно-
фінансових, матеріально-постачальних та навчально-методичних функцій. 
Наприклад, в навчально-методичній роботі необхідним було вивчення 
матеріалів (протоколів, звітів, пропозицій) з місць, їх аналіз та розробка 
висновків, інструктування підлеглих структур, складання програм 
методнарадам, підготовка та перепідготовка вчительських кадрів та ін.  
[3, с. 41–42]. 

На І Всеросійському з’їзді з ліквідації неписьменності, що відбувся у 
лютому 1922 року, був визначений термін навчання в мережі лікнепу: для 
неписьменних – 7 місяців, для малописьменних – 6 місяців, 6–8 годин 
занять на тиждень. На з’їзді було розглянуто ряд методичних питань. Так, 
було вирішено під час навчання дорослих відмовитися від методів і 
підходів, які використовувалися в дитячій школі; рекомендувати 
«комплексний метод навчання», тобто, навчально-виховний процес 
поєднати з навколишнім середовищем; застосовувати методи навчання 
грамоті, видати книги для читання після букваря та ін. [5, с. 29–30]. 
Пізніше всі ці побажання стали втілюватися в життя: було видано безліч 
книг для читання після букваря як російською, так і мовами народів 
РРФСР; впроваджено нові методи навчання. 

Початковий період ліквідації неписьменності характеризувався 
бурхливим розвитком мережі спеціальних пунктів. Одним з 
недопрацьованих питань залишався брак шкіл для малописьменних. 

Мережу навчальних закладів системи лікнепу становили установи, в 
яких безпосередньо здійснювався навчальний процес: школи грамоти або 
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лікнепи, школи для малописьменних, гуртки поодиноко-групового 
навчання та недільні школи [3, с. 42]. 

Спонукою до ліквідації неписьменності стала необхідність 
збільшення кількості освіченого, грамотного населення. У цілому, 
зважаючи на серйозне ставлення до справи ліквідації неписьменності з 
боку держави, громадських організацій, викладацьких кадрів, їхній 
ентузіазм, можна з упевненістю сказати, що у перший рік реалізація 
Декрету з ліквідації неписьменності проводилася досить успішно. 

Первісно заклади лікнепу поділялися на 3 типи установ. Найбільш 
поширеними були державні школи лікнепу 2-х ступенів. Вони 
організовувалися в містах та великих селах. У школах 1-го ступеня 
навчали читання та рахунку (дорослих – упродовж 6 місяців; підлітків – 
7,5 місяця). У школах 2-го ступеня малописьменні розширювали свої 
знання за програмою початкового навчання (термін відвідування складав 
від 6 до 9 місяців). Паралельно існували пункти лікнепу різних 
громадських організацій та товариства «Геть неписьменність!». Вони діяли 
при клубах, хатах-читальнях і червоних кутках. Третім типом були гуртки, 
в яких письменні навчали неписьменних. Вони створювалися у віддалених 
селах і хуторах, де не було культурно-освітніх закладів [8]. 

Дослідник В. Гололобов у своєму дослідженні схематично зображає 
частини системи лікнепу, які охоплювали навчальні заклади, що 
працювали з неграмотним та малописьменним населенням таким чином: 

 

 

[3, с. 43].  
 
Фінансове забезпечення лікнепівської роботи було перекладене на 

громадські організації та населення. Школи лікнепу передали на 
утримання профспілок, кооперативів, товариств «Геть неписьменність!». 
Увели спеціальний податок і штрафи на користь лікнепу. Посилили тиск 
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на громадські організації. Завдяки цим заходам було отримано 91,1 % 
коштів на лікнепівську роботу (у т. ч. від громадських організацій – майже 
половину), решта надійшла з державного бюджету [8]. 

Забезпечення навчальними посібниками, педагогічною літературою 
та агітаційною літературою здійснювалося за рахунок державного 
бюджету, а забезпечення канцтоварами та оплата персоналу – за рахунок 
місцевого бюджету [1, с. 18]. 

Проте за роботу з неписьменними активістами чи просто бажаючими 
(крім професійних учителів) будь-яка винагорода у вигляді грошей не 
нараховувалася. Про це в той час, як правило і мови не вели навіть учителі-
фахівці. Маючи велике навантаження в лікпунктах, вони по 6 місяців не 
отримували платню. Їм нічим було годувати сім’ї. Вони скаржилися, але, 
як правило, роботу, важливість якої добре розуміли, не залишали [3, с. 25]. 

Розвиток освіти в Україні завжди супроводжувався змінами, 
перетвореннями і нововведеннями, що в перспективі впливали на розвиток 
суспільства. 

Основна мета шкіл з ліквідації неписьменності полягала в навчанні 
дорослого населення елементарної грамоти. Зокрема випускник пункту з 
ліквідації неписьменності повинен був уміти читати буквар. 

Букварі, розроблені за комплексними програмами (як відомо, 
протягом багатьох років школи лікнепу працювали саме за ними), містили 
в собі матеріали для читання, письма та рахунку одночасно, замінюючи 
таким чином підручники з окремих предметів. Тому їх неможливо назвати 
букварями в сучасному сенсі слова, вірніше було б говорити про них як 
про початковий підручник для шкіл лікнепу. Але з метою дотримання 
принципу історизму в дослідженні ми визнали доречним називати їх саме 
так, як вони іменувалися в той період. 

Для боротьби з неписьменністю (це була не лише освітня, а й 
політична кампанія) не вистачало букварів з новим політичним змістом. 
Швидкому вирішенню цієї проблеми завадила тогочасна паперова криза. У 
зв’язку з цим навчання здійснювалося з використанням текстів газет «Геть 
неписьменність!» Перші нові абетки побачили світ у 1923–1924 рр. 
російською мовою. Невдовзі їх переклали українською, проте тиражувати 
в належній кількості не змогли. Видання букварів для національних 
меншин розпочалося 1926. Читанки для німецьких, єврейських і польських 
лікнепів до кінця 1920-х років, в обмеженій кількості закуповували в 
Москві [8]. 

Отже, за результатами проведеного дослідження вдалося з’ясувати, 
що у процесі ліквідації неписьменності основна увага приділялася 
навчанню дорослого малограмотного населення, першим і основним 
підручником в системі лікнепів на початковому етапі (20-ті роки ХХ 
століття), навчання неписьменного дорослого населення став буквар. 
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УДК 373.51:94:«196/199»(477) 
Світлана Драновська  

 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ У ЗМІСТІ ШКІЛЬНИХ ПРОГРАМ З ІСТОРІЇ  

(кінець 50–70-х рр. ХХ ст.) 
 
Вивчення історії своєї країни є одним із важливих чинників 

формування національної свідомості народу. В кожній союзній республіці, 
в тому числі і УРСР, проводилися дослідження не тільки специфічних для 
неї аспектів вивчення місцевої історії, але і загальних проблем, які 
направлені на розроблення системи викладання історії союзної республіки 
в єдиному курсі історії СРСР. Заходи, які проводилися методистами та 
вчителями-істориками сприяли підвищенню рівня викладання історії 
Української РСР в курсі загальної історії в школі. 

Наприкінці 50-х – в першій половині 60-х рр. ХХ ст. вагомого 
значення для загальноосвітньої школи набувало оновлення її змісту 
навчання відповідно до прийнятих державних документів про школу. 
Деякі вимоги повністю відповідали тогочасним принципам і критеріям 
відбору змісту освіти, які були визначені видатними педагогами – 
Ю. К. Бабанським, Л. П. Бущиком, Ф. П. Коровкіним, І. Я. Лернером, 
М. Н. Скаткіним, О. І. Стражевим. 

У визначений період основну увагу методисти-історики приділяли 
проблемам удосконалення змісту історії УРСР у шкільних програмах – 
В. М. Галузинський, Н. П. Гузик, В. А. Дядиченко В. Заруба, М. М. Лисенко, 
Ф. Є. Лось, Г. Підлуцький, В. Є. Спицький, П. Л. Уховська. 

Проте, у вітчизняній педагогіці не було достатньо висвітлено 
питання розвитку національного компоненту у шкільних програмах з 
історії. 

Мета статті – здійснити аналіз змісту історії України у шкільних 
програмах з історії кінця 50–70 рр. ХХ ст. 

Верховна Рада СРСР з 1959 р. запровадила загальну обов’язкову 
восьмирічну освіту [2, с. 561]. Водночас відбулася перебудова викладання 
історії на основі принципу концентризму. Тому у відповідності з 
постановами ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР та ЦК КП України і Ради 
Міністрів Української РСР про зміни у шкільному викладанні історії у 
VІІ–Х класах шкіл нашої республіки вивчався єдиний курс історії СРСР і 
УРСР. В цьому курсі історії частково висвітлювалася історія Української 
РСР. Завдання вчителя полягало в тому, щоб на конкретному фактичному 
матеріалі, викладеному в суворій хронологічній послідовності, учні 
опанували як спільні для всіх народів СРСР закономірності історичного 
розвитку, так і специфічні особливості історії України [4, с. 120]. 

Характерною особливістю курсу вітчизняної історії було те, що в 
ньому творчо поєднувалися викладання матеріалу історії СРСР з 
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конкретним матеріалом історії Української РСР. Зазвичай, матеріал з 
історії України подавався в хронологічній послідовності і вивчався після 
засвоєння відповідного періоду з історії СРСР. Оскільки матеріал з історії 
Української РСР розглядався як невід’ємна складова єдиного курсу історії 
СРСР [10, с. 24]. 

На сприйняття історії України негативно впливала заідеологізованість 
шкільних програм. Усе, що безпосередньо не сприяло досягненню 
окресленої мети вважалося зайвим. Звичайно, таке ставлення до змісту 
історичної освіти дуже мало сприяло загальному глибокому розумінню 
суті предмету історії. Але позитивні зрушення у змісті шкільних програм з 
історії УРСР все ж таки мали місце. 

У першу чергу, було прописано кількість годин. Враховуючи 
концентричну систему викладання, на вивчення історії України у курсі 
вітчизняної історії відводилося 35 годин в VІІ–VІІІ класах [8, с. 6]. Таким 
розподілом користувалися до 1965 року. Після введення лінійної системи 
викладання відбулися значні зміни в структурі викладання з історії 
України. За передбаченим планом, який було складено методистами-
істориками, на вивчення історії Української РСР в курсі історії СРСР 
щорічно виділялося по 17 навчальних годин в VІІ–Х класах (разом 68 год.) 
[4, с. 121]. Це позитивно позначилося на вивченні теоретичного і 
фактичного матеріалу. Вчителі мали змогу поступово і детально 
пояснювати історичні події без зайвого дублювання у старших класах. 

Із введенням лінійної системи викладання історії дещо змінилася 
структура програми. На змісті курсу УРСР це відбилося наступним чином 
– матеріал курсу історії України тільки доповнював загальні теми з історії 
СРСР. Наприклад, тема: «Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу» 
вивчалася в курсі СРСР, а такі питання як «Героїчна оборона Одеси, Києва, 
Севастополя», «Партизанський рух на Україні», «Визволення України від 
окупантів», розглядалися як допоміжні. При плануванні занять з 
об’єднаної теми вчитель керувався змістом програми з обох курсів, 
забезпечуючи розгорнуте висвітлення всього матеріалу з історії Великої 
Вітчизняної війни Радянського Союзу [10, с. 27]. 

Розширювався зміст історії України у шкільних програмах також і за 
рахунок введення до них краєзнавчих тем. На уроках «Наш край» 
передбачалося вивчення яскравих фактів про героїчне минуле окремих 
регіонів України, їх бойове та трудове минуле [10, с. 28]. Таке планування 
давало можливість вчителю більше уваги звертати на вивчення історії 
України й виховувати почуття патріотизму до малої батьківщини. Зокрема, 
у програмі про це говорилося наступним чином: передбачався відповідний 
час на вивчення необхідного краєзнавчого матеріалу. Питання про 
доцільність використання цього матеріалу до тієї чи іншої теми, вирішував 
сам вчитель, виходячи із конкретного змісту краєзнавчого матеріалу  
[10, с. 26–27]. 
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Позитивно впливало на становище історії України у шкільних 
програмах посилення уваги до міжпредметних зв’язків. Це давало 
можливість вчителям залучати до вирішення завдань навчально-виховного 
процесу значно більший обсяг матеріалу, пов’язаного з історією своєї 
батьківщини [7, с. 13]. На уроках історії в 4 та 7 класах розглядали питання 
розвитку Київської Русі. В свою чергу, на уроках літератури учні також 
мали можливість вивчати історичні події у творах видатних письменників. 
Наприклад, Нестор Літописець – «Повість минулих літ», О. Олесь – 
«Ярослав Мудрий», О. С. Пушкін – «Легенда про смерть Олега». У 8 класі 
на уроках історії України вивчали козацьку епоху, паралельно під час 
ознайомлення із творчістю П. Куліша, учні працювали над твором «Чорна 
рада». При вивченні найбільшої теми з історії української революції у 10 
класі вчитель міг звернутися до твору Миколи Виговського «На 
українському святі свободи». Такі зв’язки між предметами позитивно 
впливали на більш глибоке розуміння учнями змісту історії України. 

В основній частині програми матеріал з історії УРСР був 
представлений і окремими уроками з історії України, і в якості 
додаткового матеріалу при вивченні загальних тем з історії СРСР. 
Наприклад, окремим уроком розглядалася тема: «Українські землі ХІV–
ХV ст.». А в темі «Книгодрукування. Іван Федоров на Україні» матеріал 
пов’язаний з нашою державою, виступав лише як додатковий до цієї теми 
[9, с. 43–44]. У цьому випадку, можна сказати, що історія України 
вивчалася, але її вивчення не забезпечувало цілісного уявлення учнів про 
історичні процеси, які відбувалися на Україні. 

Починаючи із 60 років ХХ ст. йшов процес збагачення змісту історії 
України. Наприклад, більш змістовно розкривалися теми: «Боротьба 
народних мас України проти феодально-кріпосницького і національного 
гніту в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.», «Визвольна війна українського 
народу. Возз’єднання України з Росією», «Посилення феодально-
кріпосницького гніту та визвольна війна українського народу в ХVІІІ ст.» 
та інші [9, с. 44, 47]. 

Значно більше уваги почали приділяти у програмі темам розвитку 
культури України. Наприклад, у 1959 навчальному році у VІІ класі урок: 
«Розвиток культури України в ХІХ ст.» був представлений однією темою, 
а вже у 1962 році програма ділить цю тему на дві: «Розвиток української 
культури в першій половині ХІХ ст.» та «Розвиток української культури 
другій половині ХІХ ст.». Це давало можливість систематично і 
цілеспрямовано знайомити школярів із розвитком наукової думки, техніки, 
мистецтва на Україні [3, с. 58]. 

Події ХХ ст. у програмі були представлені з позиції більшовицької 
історії та не передбачали вивчення яких-небудь окремих питань з історії 
Україні. Наприклад, тема «Лютнева буржуазно-демократична революція в 
Росії» розкривала лише одне питання з історії нашої республіки: 
«Утворення буржуазно-націоналістичної Центральної ради на Україні»  
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[9, с. 55]. На тему з історії СРСР «Вступ СРСР в період розгорнутого 
будівництва комуністичного суспільства» програма виділяла 8 годин, а на 
історію УРСР – виділялося лише два питання: «Перспективи розвитку 
господарства і культури в Українській РСР і в рідному краї (області, 
районі) у семирічці» та «Успіхи у розвитку економіки, науки, техніки і 
культури в Українській РСР» [9, с. 55, 66–67]. Весь зміст програми 
складали події загальної історії для всіх народів. Така ситуація 
заперечувала необхідність національного виховання, національної 
духовності і культури. Політика держави принципово замінювала їх на 
«радянський патріотизм» та «пролетарський інтернаціоналізм», які були 
необхідні для повної ліквідації національної культури [5, с. 126]. 

Разом з тим, у шкільних програмах до другої половини 60-х років не 
спостерігалося достатньо продуманого відбору змісту викладання історії 
України. Чергові зміни у змісті даного предмету були пов’язані із 
постановою Центрального комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
14 травня 1965 року «Про зміни порядку викладання історії в школі». Цим 
документом було визначено, що у загальноосвітніх школах елементарний 
курс історії СРСР в VІІ–VІІІ класах і систематичний курс історії в ІХ–ХІ 
класах замінено на історію СРСР, яка вивчалася один раз, послідовно з VІІ 
по Х клас [2, с. 218]. 

На забезпечення цієї постанови міністерство освіти УРСР розробило 
і надіслало на місця план переходу на нові навчальні програми з історії 
УРСР [12, арк. 57]. Цей план повинен був почати впроваджуватися в 
1966/1967 навчальному році. Закінчити ж виконання плану необхідно було 
до початку 1971/1972 навчального року. До роботи по створенню нових 
програм були залучені вчені, наукові співробітники, методисти і досвідчені 
вчителі з історії. 

Зміни у програмах щодо викладання історії в школі детально 
обговорювалися на педагогічних шкільних нарадах. Вчителі отримували 
необхідну інформацію щодо запровадження змін стосовного лінійності у 
викладанні предмету. Такі нововведення вимагали від вчителів особливої 
підготовки в методиці викладання історії та ґрунтовних знань з предмету 
[1, арк. 116]. 

Таким чином, була ліквідована концентрична система і відбувся 
перехід до лінійної системи викладання. Матеріал був представлений 
переважно з точки зору марксистсько-ленінського трактування історії та 
єдності українського і російського народів [7, с. 8]. 

Зміст програми з історії України спрямовувався на підвищення 
ідейно-теоретичного рівня викладання історії, посиленню виховання учнів 
в дусі радянського патріотизму. Лінійна побудова шкільного курсу 
дозволяла давати більш повну характеристику основних етапів 
поступового розвитку людського суспільства [11, с. 56]. 

Протягом 1967 року необхідно було завершити роботу по розробці 
нових програм з історії УРСР. Під час розробки нових навчальних планів і 
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програм привести зміст шкільної історичної освіти у відповідність з 
вимогами розвитку науки, техніки, культури; забезпечити наступність у 
вивченні історії України, більш раціональний розподіл навчальних 
матеріалів по роках, початок систематичного викладання історії з 
четвертого року навчання, а також забезпечення подолання 
перевантаження учнів шляхом вивільнення навчальних програм від зайвої 
деталізації і другорядного матеріалу [6, с. 4]. 

В результаті, зміст історії України в програмах другої половини 60–
70-х років було розширено. Зокрема, значно повніше розкривалася роль 
Галицько-Волинського князівства в історії України, проблеми завоювання 
українських земель Литвою і Польщею, історія західноукраїнських земель 
в ХІХ ст. Також з’явилися у програмі і конкретні діячі української історії і 
культури: О. Довбуш, С. Палій, Г. Сковорода, Л. Кобилиця та ін. 
Збільшився об’єм історико-культурного матеріалу, і при цьому питання 
української культури вже розглядалися як самостійні історичні явища, а не 
тільки в плані взаємовпливу культур братських слов’янських народів  
[5, с. 136–137]. Крім того, в програму були введені нові розділи історії 
України. Як окремі теми розглядалися питання культури України в ХІV–
ХV ст., ХVІІ ст., посилення національно-релігійного гніту, суспільний 
устрій і військове мистецтво Запорізької Січі [7, с. 28]. 

Велике місце у програмі надавалося вивченню радянського періоду 
історії Української РСР. Були включені теми «Українська РСР в роки 
завершення будівництва соціалізму», «УРСР в період розвернутого 
комуністичного будівництва», хоча зміст даних тем майже повністю 
повторював відповідні розділи з історії СРСР. В цьому випадку, завдання 
вчителя полягало в тому, щоб показати, як Українська РСР успішно 
здійснювала плани для розвитку своєї держави у майбутньому. Таким 
чином, програма представляла собою розбитий на фрагменти, але вже 
цілісний курс історії України. 

Продовжувала збільшуватися кількість тем, присвячених культурі 
України. Окрім освітнього значення, зміст історії України мав сприяти 
вихованню в учнів загальноосвітніх закладів естетичного напрямку на 
прикладах великих зрушень у сфері культури. З цією метою збільшилася 
кількість тем з питань культури [7, с. 7]. Наприклад, у шкільних програмах 
виокремлено теми, які раніше не розглядалися як самостійні: «Розвиток 
української культури на початку ХХ ст.» та «Культурна революція в 
Українській РСР в 1933–1937 рр.». 

Всі теми з історії України обов’язково вивчалися після засвоєння 
учнями відповідного періоду з історії СРСР. Наприклад, «Конституція 
СРСР» – «Конституція України»; «Культурна революція в СРСР» – 
«Культурна революція на Україні». Така структура давала можливість 
з’ясувати історичні процеси в Україні у порівнянні з історичними 
процесами на території СРСР. 

Важливим було і те, що у програмі за Х клас передбачалося 
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проведення підсумкового уроку за темою «Українська РСР за 50 років 
Радянської влади». Це мало великий позитивний вплив, оскільки давало 
змогу ще раз повторити навчальний матеріал з історії України. 

Позитивні зміни відбувалися також завдяки активній позиції 
українських учителів. Вони брали участь у обговоренні питань змісту 
шкільного курсу історії України на сторінках таких педагогічних видань 
як: «Український історичний журнал», «Преподавание истории в школах», 
«Советская педагогика», «Радянська школа», «Рідна школа». Завдяки 
глибокій полеміці методистів і вчителів були з’ясовані недоліки і 
досягнення у змісті шкільного курсу історії України. 

Отже, програми з історії СРСР в кінці 50-х – 70-х роках ХХ ст. були 
складені на основі партійних постанов, чітко визначали обсяг конкретних 
знань учнів. Історія України включалася у ці програми з метою ілюстрації 
та конкретизації навчального матеріалу з вітчизняної історії. 

Відповідно до нових програм, вивчення історії України 
здійснювалося в органічному зв’язку з історією СРСР в VІІ–VІІІ класах в 
кінці 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. та безпосередньо після вивчення 
загальної теми з історії СРСР. В цьому курсі історії частково 
висвітлювалася історія Української РСР та події, що сталися в рідному 
краї. Але вже після змін, які відбулися в 1965 році, повністю змінилася вся 
система викладання історії. Якщо до 1965 року в шкільній історичній 
освіті переважала концентрична структура викладання, то з 1966 року було 
закладено основу лінійної побудови шкільного історичного курсу. 

Було чітко визначено обсяг навчальних годин з історії України у VІІ–
Х класах. На вивчення даного предмету відводилося по 17 годин на 
кожний курс (всього 68 год.). 

Також, в основному курсі історії збільшилася кількість тем, які 
глибше та детальніше розкривали історію України. Збагачено зміст курсу 
за рахунок введення у програму краєзнавчих уроків та міжпредметних 
зв’язків. В програмі посилено увагу до питань культури, соціального та 
політичного життя – їх кількість значно виросла. Це мало важливе 
значення для патріотичного і естетичного виховання молоді. 

Крім того, у програмі з історії України з’явилися теми, які раніше не 
вивчалися як самостійні. Це давало змогу вчителеві розширити зміст 
предмету. 

Велику роль у розвитку змісту історії України в школі зіграли 
педагогічні видання, на сторінках яких широко обговорювалися недоліки і 
досягнення у викладанні за новими програмами. 

Перспективи подальших наукових розвідок полягають у тому, що на 
підставі досліджень змісту історії України у шкільних програмах 80–90-х 
років ХХ ст. необхідно проаналізувати процес становлення фактичного та 
теоретичного матеріалу. 
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Валентина Коваль  

 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  

МОВНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Процес глобальних змін у сучасному суспільстві і освітньому 
просторі на рубежі XX–XXI ст. пов’язаний зі складним і суперечливим 
рухом реформ, втратою моральних орієнтирів, падінням престижу професії 
педагога. Як ніколи актуально звучать сьогодні слова Г. Сковороди, що 
визначив її інституціональну роль: «Лише той Учитель, хто живе так, як 
навчає» [8]. Усвідомлюючи значущість культурного і історичного сенсу 
професії, науково-педагогічне співтовариство веде активний пошук 
оптимальних умов, які сприяли б досягненню нової якості професійного 
становлення педагога. 

Мета статті полягає у висвітленні історичного аспекту становлення 
професійної підготовки вчителя-словесника. 

Важливість ретроспективного аналізу становлення освіти дозволяє 
точніше зрозуміти особливості вітчизняної просвітницької традиції і 
створює передумови для оцінки перспектив будівництва сучасної школи. 

Освітлюючи професійні якості учителя рідної мови, ми вживаємо 
різні номінації: «першоучитель» – учитель рідної мови – учитель 
української мови – учитель словесності – словесник учитель української 
мови і літератури – учитель-словесник, що пояснюється традицією тієї або 
іншої епохи. Сьогодні усі ці назви синонімічні. 

Початковий етап розвитку професійної педагогічної освіти веде 
відлік з ХVІІІ ст., епохи зародження перших державних освітніх установ. 
Проте «начало начал» для словесника – Київська Русь. Саме словесник 
став першим учителем. 

Якщо початком становлення методики викладання української мови 
як науки вважають 1844 р. – рік, коли побачила світло видатна книга 
Федора Івановича Буслаєва «Про викладання вітчизняної мови» [1], то 
витоки професійного портрета учителя-словесника виявляються ще у 
Київській Русі. 

Історично склалося так, що саме мовна спільність була 
«об’єднуючою силою слов’янства. Навчання мові було одним з головних 
способів усвідомлення етнічної єдності слов’янського середньовічного 
світу. Проявом такої спільності стало створення в VII–IX ст. нової 
письмової мови – слов’янської» [3, с. 131]. Роль перших учителів 
словесності у слов’янському світі по праву належить братам Кирилу і 
Мефодію. На загальну думку істориків педагогіки, «важливу роль в 
особливостях слов’янської, у тому числі староруської освіти, зіграло 
використання і для богослужінь, і для літератури, і для навчання єдиної 
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старослов’янської мови» [3, с. 134]. «Своїм виникненням, – пише професор 
Н. Шанский, – старослов’янська мова зобов’язана просвітницькій 
діяльності Кирила і Мефодія, що створили чудову слов’янську писемність 
і залучили тим самим братські слов’янські народи до християнської віри» 
[7, с. 40–45]. 

Ще в епоху становлення Древньої Русі українці усвідомлювали 
значущість мови, яка об’єднує, скріплює державу. Сучасні учителі-
словесники пам’ятають своїх першоучителів, прищеплюють любов до 
слова як самоцінного явища культури. Сьогодні у школах України в кінці 
травня проводиться приурочений до дня слов’янської писемності 
«Тиждень української словесності», що вже став традиційним у незалежній 
українській державі. 

Існування писемності на Русі в язичницький період, очевидно, 
підтримувалося як індивідуальним, так і груповим навчанням грамоти. 
Групове навчання було зародковою формою шкіл, які з’являються з 
винайденням буквенно-звукової системи письма. До прийняття 
християнства перші школи були двох типів: 

– язичницькі школи, які задовольняють потреби язичницької 
верхівки; 

– християнські школи. Відомо, що християнство проникає на Русь 
задовго до його офіційного запровадження [10]. 

Розвиткові освіти і шкільництва на Русі сприяло запровадження 
християнства. Воно прилучило Русь до античної культури і науки, 
зблизило її з багатьма країнами Європи. 

Першими учителями рідної мови на Русі були майстри грамоти. При 
церквах і монастирях відкривалися школи, які спочатку називалися 
училищами. Майстри грамоти навчали читанню, листу і рахунку дітей усіх 
станів, керуючись, як сказано в літописі, методами «Учити не яростю, не 
жестокостю, не гнівом, але різновидним страхом до любовних звичаїв, 
солодким повчанням і ласкавим міркуванням» [3, с. 136]. 

Після церковної реформи Володимира Великого виникла потреба у 
навчанні та вихованні освічених людей. Вони потрібні були не тільки для 
впровадження нового християнського культу, але і для функціонування 
органів державного управління, розвитку торгівлі тощо. Тому шкільна 
освіта за князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого набула 
державної ваги. Утворилися три типи шкіл: палацова школа підвищеного 
типу, школа «книжного вчення» для підготовки священників та світська 
(приватна) школа домашнього навчання, переважно для купецького і 
ремісничого населення. 

Освітнім і художнім центром був також і Печерський монастир, у 
якому знаходилися художня і книгописна майстерні. У його стінах була 
створена визначна пам’ятка історії Київської Русі «Повість минулих літ» 
та ін. 
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Треба виділити основні принципи цієї доби, які успадкувала 
вітчизняна освіта. Це відкритість до світу, активне запозичення і 
використання набутків інших народів, що виражалося у вживанні грецької 
та латинської мов, широкій перекладацькій діяльності освітніх центрів. 
Чітко простежується європейська орієнтація, прив’язка до християнських 
цінностей. 

Багато ідей успадкувала вітчизняна педагогічна освіта з доби 
Київської Русі, адже у монастирях та школах грамоти «використовувались 
такі прийоми роботи, як читання і коментування тексту, «слово», що було 
прообразом викладу матеріалу, бесіда, показ конкретних дій (написання 
букв «писало», послідовність трудових операцій), інструкція, показ, 
коментування тощо та інші методи орієнтували на заучування тексту 
напам’ять, засвоєння елементарних трудових навичок учіння» [10]. Так, ще 
на зорі української держави були закладені основи найголовніших 
принципів української педагогічної думки – принципів історизму і 
народності. У XIX ст. про це натхненно напише Д. Ушинський: «Мова 
народу – краща, ніколи нев’януча і вічно колір усього його духовного 
життя, що починається далеко за межами історії, що знову розпускається. 
У скарбницю рідного слова складає одно покоління за іншим плоди 
глибоких сердечних рухів, плоди історичних подій, вірування, 
переконання, сліди прожитого горя і прожитої радості, – словом увесь слід 
свого духовного життя народ дбайливо зберігає в народному слові. Мова є 
найживіший, найщедріший і міцніший зв’язок, що сполучає віджилі 
покоління народу, що живуть, і майбутні, в одно велике історичне живе 
ціле» [6, с. 242–243]. 

У міру пожвавлення просвітницької діяльності в українській державі 
зароджуються різні напрями у книжковому вченні. Якщо майстри грамоти 
використовували натаскування – заучування текстів божественного 
писання без знання грамоти, то освічене духовенство ратувало за 
«осмислену» грамоту, що полягало в умінні не лише копіювати Писання, 
але і засвоювати його сенс, інтерпретувати, – це сприяло б подальшому 
поширенню православ’я. 

Розмежування педагогічних переконань серед книжників, 
проникнення ідей західної культури і освіти, неуцтво, що усе більш 
поширювалося, привели до необхідності залучення в Київську Русь 
іноземних учителів. Педагогічний досвід України, Білорусії, Польщі, ідеї 
Яна Амоса Коменского поступово стають надбанням і української освіти. 

Ніхто до Яна Амоса Коменського не підносив так високо професії 
вчителя. Великий педагог називає її «найпочеснішою під сонцем» [5]. 
Населення, на його думку, повинно з повагою ставитися до учителів. 
Я. Коменський ставить до них надзвичайно високі вимоги. Він 
сформулював новий погляд на вчителя: «А найкращі з-поміж людей нехай 
будуть учителями...» [9]. 
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Педагог повинен любити свою справу, бути працьовитим, сповненим 
життя, діяльним і чуйним, любити учнів, прагнути до збагачення своїх 
знань і досвіду. Всі успіхи у роботі школи, навчанні та вихованні залежать 
від учителя, його освіти, знання і вміння. У всіх недоліках винен 
насамперед учитель. Він не може вважатися добрим педагогом, якщо не 
здатен привертати до себе учнів своєю ласкою, не ставиться до них, як 
рідний батько, не залучає всіх вихованців до навчальної праці, не вміє 
пробуджувати у них інтерес до знань. «Музикант, – писав Коменський, – 
не б’є кулаком або палицею по струнах, не вдаряє інструментом об стіну, 
коли струни ліри, цитри або арфи дають дисонанси, а терпеливо настроює 
їх, докладаючи все своє мистецтво доти, доки не приведе струни до 
гармонії. Так само повинні ми пристосовуватися до властивостей розуму, 
приводячи уми до гармонії і любові до наук, коли ми не хочемо з лінивих 
зробити упертих, а з в’ялих – зовсім дурнів» [9]. 

Учитель повинен бути чесним, наполегливим, працьовитим, 
релігійним, бути зразком доброчесностей. Найбільша турбота вчителя – 
захоплювати дітей своїм прикладом. Він повинен любити учнів і ставитися 
до них по-батьківськи. Бути для них не тільки керівником, але й другом і 
охоронцем у всьому доброму. 

Я. А. Коменський висуває високі вимоги до освіти вчителя. Для 
учнів він повинен бути живою бібліотекою. «Малознаючий учитель – 
хмара без дощу, лампа без світла, джерело без води, тіло без душі» [9]. 

Великий педагог ставить перед учителем триєдине завдання: щоб він 
умів, міг і хотів навчати, тобто 1) щоб сам знав, чому він повинен вчити; 
2) щоб міг інших навчати тому, що сам знає (тобто був дидактом і вмів 
бути терпеливим); 3) щоб він тому, що знає і може також хотів навчати 
інших, щоб мріяв підняти інших до світла. 

У одному з своїх творів Я. А. Коменський писав: «Людська природа 
вільна і любить добру волю. Буркотливі вчителі, владні і такі, що 
використовують побої, є ворогами людської природи, вони ніби створені 
для того, щоб заглушувати і знищувати здібності, а не возвеличувати і 
облагороджувати. Сюди ж відносяться нудні і безплідні догматики, що 
навчають одними сухими настановами, не розважуючи учнів заради 
залучення їх до справи; вони з них роблять або буркотливих зануд, або 
людей інертних, подібних до них самих» [9]. 

В епоху просвітництва, як і в Київській Русі, грамота є основою 
навчання, але тепер рідна мова виступає предметом вивчення. Ідеальний 
учитель української мови з’являється перед нами як носій вищих 
доброчесностей, провідник моральних цінностей, прекрасно обізнаний в 
своєму предметі і що володіє методикою викладання, всіляко сприяючий 
розвитку учня. Як бачимо, найважливіші професійні якості учителя-
словесника, що характеризують сьогодні його професійну компетенцію, 
почали проявлятися ще два століття тому. 
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У історії педагогіки України XVIII століття – століття чималих 
звершень у сфері освіти, епоха створення мережі державних 
загальноосвітніх шкіл різних типів, Київської колегії (з 1701 – Академія), 
на базі якої були створені колегіуми у Ніжині, Білгороді, Переяславі; 
Полтавської слов’янської семінарії, Харківської колегії тощо. Проте 
упродовж майже усього XVIII століття українська мова не була предметом 
вивчення у школі, а викладання часто велося іноземними мовами, це було 
спричинено наступними подіями: 

«1721 р. Наказ про цензурування українських книжок. 
1729 р. Наказ Петра II переписати з української мови на російську всі 

державні постанови і розпорядження. 
1748 р. Наказ Петербурзького Синоду Київському митрополитові 

Самуїлу Мило-славському запровадити в Києво-Могилянській академії та 
в усіх школах України викладання російської мови, в результаті чого на 
Лівобережжі зникло 866 українських шкіл. У 1804 р. було видано царський 
указ, яким заборонялося навчання українською мовою. Результати 
національного гніту одразу позначились на стані освіти в Україні: уже 
перепис 1897 р. показував, що на 100 осіб було лише 13 письменних. 

1759 р. Синод видав розпорядження вилучити з шкіл українські 
букварі. 

1763 р. Указ Катерини II про заборону викладати українською мовою 
в Києво-Могилянській академії. 

1780 р. Спалення книгозбірні Києво-Могилянської академії, що 
збиралася понад 150 років і була однією з найбагатших бібліотек Руси-
України. 

1784 р. За розпорядженням Синоду митрополит Київський наказав, 
аби в усіх церквах дяки та священики читали молитви та правили службу 
Божу «голосом, свойственным российскому наречию». Синод наказує 
митрополитові Київському та Галицькому Самуїлу карати студентів та 
звільняти з роботи викладачів Києво-Могилянської академії за вживання 
неросійської мови. 

1784 р. Наказ Катерини II по всіх церквах імперії правити службу 
Божу російською мовою. Російську мову запроваджено в усіх школах 
України. 

1789 р. Розпорядження Едукаційної комісії Польського Сейму про 
закриття всіх українських навчальних закладів. 

У Петербурзі з ініціативи Катерини II видано «Порівняльний 
словник усіх мов», у якому українська мова значиться як російська, 
спотворена польською» [2]. 

Незважаючи на всі перешкоди російського уряду, освітні традиції в 
Україні продовжувалися. Усебічний розвиток особистості як основа 
виховання – ідея, втілена в творах просвітників XVIII ст.: Ф. Прокоповича, 
Г. Сковороди, Т. Шевченка, О. Духновича, Л. Глібова, П. Грабовського, 
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М. Коцюбинського, С. Васильченка та ін., – знаходить віддзеркалення у 
цілях вітчизняної педагогіки у XIX–XXI ст. Педагогічні погляди видатних 
просвітителів про професійне становлення вчителя-філолога лягли в 
основу сучасної освітньої традиції. Тому є доцільним проаналізувати 
основні положення діяльності українських педагогів XVIII–ХІХ ст. 

Видатний український освітянин, філософ і педагог Г. Сковорода 
доклав багато сил щодо демократизації освіти і виховання. Він обстоював 
ідеї трудового виховання, розумового і всебічного розвитку дітей 
незалежно від їхнього становища і заслуг батьків. Педагогічні погляди 
Г. Сковороди зросли на традиціях національної етнопедагогіки. Він 
обстоював рідну мову в школах, вирішальну роль у вихованні відводив 
учителям, для яких розробив низку дидактичних і методичних положень. 

Т. Шевченко – великий син українського народу, автор «Букваря 
южнорусского». Вважав, що педагогіка повинна бути демократизованою. 
У своїх творах він мріяв про таку народну школу, яка б давала учням 
досить глибокі знання. Повернувшись із заслання, він виношував плани 
створення доступних підручників для учнів з арифметики, історії та 
географії України. 

Особливо важливу роль у зростанні громадянина надавав народному 
вчителеві О. Духнович. Учитель повинен усебічно знати і розвивати 
особистість учня. Для цього він має добре знати анатомію і фізіологію 
дитини, її вікові особливості й можливості, закономірності їхнього 
розвитку. О. Духнович вважав вчителя тією особою, яка ростить і формує 
патріота свого народу і краю. Тому вчитель, на його думку, має у дітях 
«народолюбіє возбудити» і в серцях їхніх закріпляти любов до своєї 
народності [9]. Для цього треба використовувати всі засоби: поетичне 
слово, історичні твори і бувальщину, народну пісню, що збуджує любов до 
рідного краю, тощо. 

Учителів О.В. Духнович називає просвітителями народу, його сіллю. 
Діяльністю вчителя має бути знищено зло і процвітати доброчинність. На 
думку педагога, не кожна людина може бути наставником. Ним є той, хто 
має природні нахили, добре знання предметів та навчання дітей. У 
«Народной педагогии в пользу училищ й учителей сельских» О. Духнович 
виставляє такі вимоги до вчителя: 

«Наставник повинен бути обдарованим особливими якостями, і між 
ними такими: 

1. Той, хто бажає вчити, повинен мати справжнє покликання до цієї 
служби. 

2. Повинен мати добрі і правильні знання і відомості з того 
предмета, який хоче викладати іншим. 

3. Повинен мати чистий і непорочний норов і процвітати 
доброчесностями. 

4. Повинен бути від природи лагідним, поважним, з повним 
характером муж. 
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5. Повинен учнів своїх любити і їхню любов також для себе 
заслужити. 

6. Від природи треба йому володіти легким, зрозумілим способом 
викладання. 

7. Повинен мати потрібні засоби для навчання і наставляння. 
8. Повинен добрий порядок поважати. Людина без виховання, на 
думку О. Духновича, подібна до землі, на якій зростає бур’ян. 
Отже, людині треба надати освіту, повноцінне виховання, тільки 
тоді вона буде корисною собі та суспільству. Виходячи з цих 
позицій, О. Духнович все життя дбав про створення нових шкіл, 
розширення їх мережі, залучення до навчання в них усіх дітей»  
[4, с. 59]. 

У зв’язку з тим, що діти не однакові за природою, вони потребують 
індивідуального підходу, «адже від натури деякі діти схильні суттю на 
деякі витівки». У такому разі педагог зобов’язаний вживати засобів, якими 
б розвивалися бажані й гальмувалися негативні якості. При цьому 
Духнович застерігає вихователя від того, «щоб пристрастями тими не 
нашкодив, але ще примножив і збільшив в учневі такому. Хто цих 
властивостей, від природи дарованих, не має, той не принесе у 
педагогічній сфері ніякої користі, і краще йому відмовитися від цієї 
служби, ніж коли-небудь жахливо відповідати за недоліки і бути навіки 
покараним» [4, с. 68]. 

Важливе значення у професійній підготовці майбутнього вчителя 
української мови мають його світоглядні позиції. Словесник повинен 
викладати українську мову в контексті розвитку сучасної культури. 
Професійність особистості вчителя найбільшою мірою реалізується в його 
діяльності, індивідуальному стилі діяльності: досить важливими є і тон 
мовлення, і манера спілкування з учнями, і міміка руху, жестів, і здатність 
розуміти ситуацію, оцінювати її, орієнтуватися в ній, керувати нею. Усе це 
важливі компоненти професійної культури, саме від розвитку якої, та від 
професійної майстерності також, багато важить, щоб молода людина не 
стала глухою до краси життя, багатої музики живого мовлення. 

Отже, ми намагалися висвітлити особливості професійного 
становлення учителя-філолога в епоху Київської Русі та у період 
українського просвітництва, які знаходять своє продовження у розвитку 
освіти у ХІХ–ХХ ст. Вітчизняна освітня система успадкувала і розширила 
вимоги до особистості вчителя-філолога як професіонала. Педагог-
словесник нового тисячоліття має бути добре обізнаним із таємницями 
філології, добре володіти навичками ораторського й ділового стилів 
спілкування, усвідомлювати власні національні корені, пропагувати 
духовну культуру українського народу та шанувати виховні цінності інших 
народів, а головне – вміти формувати в учнів національний ідеал. Метою 
навчання українській мові є не просто засвоєння української мови як 
предмета, а розширення й ускладнення індивідуальних інтелектуальних 
ресурсів особистості засобами рідної мови. 
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Ольга Кочерга 

 
ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  

У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Я. А. КОМЕНСЬКОГО 
 

У сучасних умовах реформування усіх сфер життя людини, в тому 
числі й освітньої, актуалізується проблема осмислення педагогічної 
спадщини як з погляду історичної ретроспективи, так і в контексті 
сучасних інноваційних настанов. Цілком закономірним є інтерес до 
прогресивних здобутків зарубіжної та вітчизняної історико-педагогічної 
думки.  

У плеяді видатних педагогів минулого одне із чільних місць 
належить великому чеському педагогу, вченому зі світовим ім’ям Яну 
Амосу Коменському, творча спадщина якого понад три століття 
приваблює увагу дослідників.  

Особливе місце в педагогічній спадщині педагога-класика займає 
вчення про роль учителя у вихованні особистості. 

У своєму дослідженні ми виходимо з того, що процес виховання є 
складним, діалектичним: обставини, члени суспільства впливають на 
формування конкретної людини, вона своєю діяльністю зміцнює 
навколишнє середовище, впливає певним чином на його суб’єкти, а ті, у 
свою чергу, уже на вищому рівні зворотно впливають на особистість. 
Помітну роль у цьому процесі відіграють конкретні люди, які займаються 
вихованням професійно. Від їх підготовки, постійного фахового 
удосконалення залежить як доля кожної особистості, її майбутнє, так і 
майбутнє всього суспільства.  

Безумовно, що нові підходи до освіти та виховання може 
реалізовувати лише компетентний вчитель, якому притаманні безліч 
професійно-особистісних якостей, серед яких важливе місце посідає 
відповідальне ставлення до своїх суспільних обов’язків. 

Соціальна значущість особистості вчителя, його професійні якості, 
його ставлення до питань виховання та навчання підростаючих поколінь, 
до свідомого виконання свого обов’язку із прадавніх часів хвилювали 
філософів, педагогів, психологів. Ця проблема привертала до себе увагу як 
у світовій (А. Дістервег, Я. А. Коменський, Дж. Локк, Й. Песталоцці, Ж.-
Ж. Руссо), так і у вітчизняній (П. Блонський, С. Васильченко, Б. Грінченко, 
А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький, 
та ін.) педагогічній теорії та практиці. 

Мета статті: проаналізувати концептуальні засади дослідження 
проблеми особистості вчителя та його відповідальності як важливої 
професійної якості у педагогічній спадщині Я. А. Коменського через 
призму вимог сучасного динамічного суспільства.  
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Будучи засновником педагогіки Нового часу, великий чеський 
мислитель-гуманіст Ян Амос Коменський важливого значення приділяв 
посаді вчителя, який своєю творчою і сумлінною працею повинен володіти 
універсальним мистецтвом «учити всіх і всьому». 

Я. А. Коменський зазначав, що успіх школи і навчання залежить від 
учителя, від його знань і вміння організувати процес їх засвоєння учнями. 
Учитель – це скульптор, який виховує з різних за своїми властивостями і 
здібностями учнів, людей, здатних вірно служити батьківщині. У недоліках 
роботи школи винен, насамперед, учитель: «Кожен учитель повинен 
особливо бачити мету і завдання свого класу, щоб добре знати, чого він 
повинен досягти, все скеровувати відповідно до цього; він доб’ється 
похвали, якщо всіх своїх учнів доведе до цієї мети, заслужить ганьби, якщо 
допустить, що хто-небудь не досягне її» [3, с. 603].  

Слід зазначити, що Я. А. Коменський не розглядав проблеми 
відповідальності вчителя в якомусь окремому творі, але яку б працю 
педагога ми не аналізували, у кожній з них автор торкається цієї проблеми.  

Уже в першому творі, яким розпочинається його самостійна 
літературно-філософська творчість, – «Лабіринт світу і рай серця» – 
Я. А. Коменський приділяє важливу увагу моральній відповідальності. 
Автора турбує пошук такої професії у світі, яка б цілком захоплювала його 
серце, а чиста совість знайшла б задоволення від обраного шляху. Саме 
такою професією, говорить класик, і є професія педагога, «вище якої 
нічого не може бути під сонцем» [2]. 

Вказуючи на важливість професії вчителя у житті суспільства, 
педагог-гуманіст у своїх творах порівнює її з іншими професіями та 
людськими видами діяльності. Так, порівнюючи вчителя із садівником, 
який, «доглядаючи за всіма рослинами під небом, які доручено йому 
виростити в садку його, щоб вони протягом усього часу свого росту були 
доглянуті, оживлювались і зміцнювалися поливанням і удобрюванням…», 
Я. А. Коменський підкреслює особливу місію педагога-наставника, адже 
саме від нього, від умілого застосування ним методів та прийомів залежать 
успіхи його вихованців [3, с. 542–543]. Досить влучним є виділення 
педагогом-класиком спільних ознак у діяльності вчителя та архітектора: 
«усюди рубає він ліс знань, звозить його в одне місце, доставляє, куди слід, 
розмірює, вирівнює і обрізує його так, щоб, приладивши і підігнавши його 
з усіх боків, забудувати потім усі куточки людського єства» [3, c. 542].  

Я. А. Коменський підкреслював, що педагог повинен бути тонким 
знавцем дитячої психології, що дозволяє йому вміло залучати всіх учнів до 
навчальної роботи. Він писав про майстерність вчителя, порівнюючи його 
з музикантом: «Музикант не б’є кулаком або палицею по струнах, не 
вдаряє інструментом об стіну, коли струни ліри, цитри або арфи дають 
дисонанси, а терпеливо настроює їх, прикладаючи все своє мистецтво 
доти, поки не приведе струни до гармонії. Так само повинні ми 
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пристосовуватись до властивостей розуму, приводячи уми до гармонії і 
любові до наук, коли ми не хочемо з лінивих зробити упертих, а із в’ялих – 
зовсім дурнів» [3]. 

Я. А. Коменський зазначав, що вчитель повинен мати глибокі і 
ґрунтовні знання, бути взірцем доброчесності, любити свою справу, а до 
учнів – ставитися по-батьківському. На думку видатного педагога, саме від 
учителя, його освіти, знань та вмінь залежать усі успіхи в роботі школи, у 
навчанні та вихованні учнів. У процесі своєї роботи вчитель має 
виховувати в учнях поміркованість, мужність, справедливість. Якщо 
робота школи є незадовільною, то провина в цьому лежить на тих 
вчителях, які не зуміли привернути до себе учнів такими рисами, як 
доброзичливість, уважність. «Ти не можеш діяти як учитель, якщо ти не 
ставитимешся як батько» [3]. 

Велика заслуга Я. А. Коменського полягає в тому, що він пов’язував 
педагогічну професію із соціальними явищами. Наголошуючи на тому, що 
діяльність педагога зумовлюється вимогами, які суспільство ставить до 
школи, педагог-класик вимагав, щоб, з одного боку, населення ставилося з 
повагою до вчителя, а з іншого – сам учитель розумів, яку важливу 
благородну державну функцію він виконує, і був сповнений почуттям 
власної гідності. Проте, вказував Я. А. Коменський, не кожен педагог 
знаходиться на рівні відповідальності, необхідної для навчання і 
виховання. Багато з тих, хто повчає, вміє артистично й гарно говорити з 
кафедри про добро, справедливість, гідність, здаються учням ангелами 
небесними, а за межами аудиторії, у буденному житті є невитриманими, 
грубіянами, заздрісними, слово у них розходиться з ділом [1, с. 124]. Такі 
педагоги притримуються лише зовнішнього, всюди «шукають закону і на 
папері написаних правил, як чинити», тоді як совість повинна підказувати, 
що нам належить робити для вихованця те, чого і собі бажаємо. Зовнішня 
відповідальність педагога, діяльність не за власною совістю і призводить 
до того, що немає у світі порядку і панує ненависть, злість, крадіжка, 
вбивство. Педагог-класик вважає, що справжній вчитель підкоряється 
лише власному сумлінню совісті: чого вона не дозволяє, того він і не 
робить, не зважаючи на будь-які обставини [1, c. 178]. Лише на такій 
основі формується належна єдність у стосунках між педагогом і дітьми, 
між самими педагогами, вони виступають однодумцями. Із єдності думки 
виникає єдність почуття відповідальності. Такий стан речей, на думку 
Я. А. Коменського, є цілком природним. Він усуває надзвичайно негативне 
явище у педагогічному колективі, коли помилка або невдача одного 
педагога викликає радість, глузування іншого. Навпаки, всі переживають 
невдачі колеги і радіють успіху кожного. Утворюється справжня 
педагогічна спільність – основа колективної відповідальності 
перспективного спрямування. Любов до справи, до дітей, загальна мета 
повертають педагогів у один і той же бік, ніби намагнічена стрілка: у 
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щасті – до радості, у нещасті – до суму [1, c. 179]. 
Про велику суспільну роль учителя свідчать слова: «Наступне 

століття буде саме таким, якими будуть виховані для нього майбутні 
громадяни». Ця вихідна позиція, викладена в праці «Об изгнании из школы 
косности», визначає все його ставлення до наставника дітей: «Що таке 
неосвічений вчитель, пасивний керівник інших, як не тінь без тіла, хмара 
без дощу, джерело без води, лампа без світла, отже, пусте місце. Хай буде 
йому соромно! Ти ж, якщо ти дозволив поставити себе на те чи інше місце, 
відповідно з цим і дій. Ти отримуєш солдатську платню – то ж будь 
солдатом. Ти зображаєш із себе вчителя – то ж учи або зніми з себе цю 
машкару» [2, с. 125]. Саме ці мудрі думки педагога розкривають зміст 
поняття «відповідальний вчитель», «відповідальність педагога». 

Хороший учитель, на думку чеського педагога, – це вчитель 
неодмінно відповідальний. Він за спонуканням серця не може уникати 
тяжкої педагогічної праці, а сам її шукає: виконує свій професійний 
обов’язок не заради форми, а задля користі учнів, загальної справи освіти, 
держави і всього людства. 

Роль учителя Я. А. Коменський підносить до рівня високих 
патріотичних завдань визволення своєї батьківщини і сприяння розквіту 
чеського народу. «Чи може бути для вас, – звертається Я. А. Коменський 
до вчителів, – що-небудь приємніше, ніж те, щоб бачити найрясніші плоди 
вашої праці? Хай запаляться ваші серця, невідступно спонукаючи вас, а 
через вас і інших, турбуватися про це доти, доки вогнем цього світла не 
загориться і не буде щасливо осяяна вся наша батьківщина» [2]. 

У своєму творі «Закони добре організованої школи» 
Я. А. Коменський виклав головні вимоги до педагога як відповідальної 
особистості. На його думку, вчителями повинні бути люди набожні, чесні, 
діяльні та працьовиті не лише ззовні, але насправді повинні бути живими 
взірцями чеснот, які мають прищеплювати іншим [2]. Він ставить перед 
учителем триєдине завдання: щоб педагог умів, міг і хотів навчати, тобто 
1) щоб сам знав, чому він повинен вчити; 2) щоб міг інших навчати тому, 
що сам знає (тобто був дидактом і вмів бути терпеливим); 3) щоб він тому, 
що знає і може також хотів навчати інших, щоб мріяв підняти інших до 
світла. Вчитель повинен бути відданим справі навчання й виховання дітей, 
любити свою професію, не бути заробітчанином, а прагнення покинути цю 
професію в погоні за грошима веде до того, що він не може бути «живим 
зразком» для учнів. 

У одному зі своїх творів Я. А. Коменський писав: «Людська природа 
вільна і любить добру волю. Буркотливі вчителі, владні і такі, що 
використовують побої, є ворогами людської природи, вони ніби створені 
для того, щоб заглушувати і знищувати здібності, а не возвеличувати і 
облагороджувати. Сюди ж відносяться нудні і безплідні догматики, що 
навчають одними сухими настановами, не розважуючи учнів заради 
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залучення їх до справи; вони з них роблять або буркотливих зануд або 
людей інертних, подібних до них самих» [2]. 

Я. А. Коменський розкрив не лише вимоги, але й умови та форми 
вияву відповідальності педагога. Так, духовними умовами вияву є 
внутрішня свобода педагога, усвідомлення того, що він стоїть на 
почесному місці, що йому належить найкраща посада, вище від якої немає 
під сонцем [2, с. 154]. До матеріальних умов Я. А. Коменський відносив 
справедливе і достатнє матеріальне та соціальне забезпечення педагога, 
при якому б він не був змушений залишити свою посаду і тим самим 
свідомо уникнути відповідальності за навчання і виховання підростаючого 
покоління. 

Формами вияву відповідальності вчителя, на думку 
Я. А. Коменського, є: свідоме служіння народу і всьому людству, 
самопізнання сущого з метою активної життєдіяльності, висока честь і 
гідність у стосунках із людьми, дисциплінованість, власний приклад 
благої, моральної поведінки. «Вчителі повинні потурбуватися про те, щоб 
бути для учнів у їжі та одязі взірцем простоти, у діяльності – прикладом 
бадьорості і працьовитості, у поведінці – скромності та доброзвичайності, 
у бесіді – мистецтва красномовності та мовчазності, словом, бути взірцем 
розсудливості в особистому та громадському житті», – писав 
Я. А. Коменський [2, с. 155]. Важливого значення приділяв освіті вчителя, 
його систематичному професійному удосконаленню, адже, на думку 
вченого, успішне виховання й навчання визначається в першу чергу 
всебічністю освіти вчителя, його широкою ерудицією і високим 
авторитетом. Вчителі – це люди, які добре знають свою справу і вміють 
використовувати всі свої знання на практиці.  

Я. А. Коменський вказував, що педагог несе особисту 
відповідальність за виховання в учнів мужності, розвиток природних 
обдарувань, творчого мислення, утвердження ідеалів добра, любові, 
гуманізму, благочестя, дотримання суворої дисципліни і навчання 
працьовитості, навчання рідної мови і прищеплення загальнолюдської 
культури. Він підкреслював, що педагоги несуть повну відповідальність за 
те, щоб у вищих навчальних закладах не було місця лжестудентам, які 
своїми лінощами і розбещеністю негативно впливають на інших. Він 
писав: «Треба постійно стежити за тим, щоб академії виховували лише 
працелюбних, чесних і здібних людей. Вони не повинні терпіти 
лжестудентів, котрі, подаючи іншим недобрий приклад бездіяльності й 
розкоші, розтринькують батьківське майно і гублять свої роки. Таким 
чином, де не буде ніякої болячки, не буде і ніякої зарази, – всі будуть 
спрямовувати свою увагу на те, чим слід займатися» [1, с. 461]. 

Я. А. Коменський закликав учителів розвивати пізнавальні здібності 
учнів, особливо турбуватися про вироблення в учнів прагнення до 
самостійної активної роботи по набуттю знань і застосуванню їх у житті. 
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«У своїх учнів я завжди розвивав самостійність у спостереженні, в мові, в 
практиці і в застосуванні як єдину основу для досягнення міцного 
знання», – писав він у роботі «Вихід із схоластичних лабіринтів» [2]. 

Великого значення надавав педагог-гуманіст естетичному вигляду й 
поведінці вчителя, який повинен володіти не тільки почуттям прекрасного, 
але й бути прикладом у створенні всього прекрасного в житті. У зв’язку з 
цим він вказував на необхідність залучення вихованців до читання 
художньої літератури, занять музикою і співами, навчання колективному 
декламуванню. 

Сучасний етап реформування освіти, всіх ланок суспільного життя 
ставить нові вимоги до вирішення проблем професійного становлення 
особистості вчителя, в тому числі і до формування відповідальності 
педагога, від якого великою мірою залежить майбутнє суспільства. 
Проведене теоретичне дослідження дозволяє констатувати, що ця 
проблема була актуальною в усі часи, вона не обійшла увагою і мудре 
серце та палкий розум Я. А. Коменського. 

Я. А. Коменський належить до видатних людей минулого, імена яких 
із вдячністю і глибокою пошаною зберігає в пам’яті все прогресивне 
людство. Він – мислитель і засновник нової прогресивної педагогічної 
системи – є славою і гордістю не тільки чеського народу, але й великої 
сім’ї слов’янських народів і всього людства. У своїх наукових працях 
Великий дидакт розкрив роль педагога у житті суспільства, в долі 
конкретної особистості. Ніхто до Я. А. Коменського не підносив так 
високо професії вчителя. Педагог-класик здійснив аналіз найсуттєвіших 
обов’язків учителя, які полягають у високому покликанні служити 
батьківщині і рідному народові, розкрив шляхи формування 
відповідальності педагога. Зрозуміло, що його науково-педагогічні ідеї 
залишаються актуальними та разом з тим основоположними у системі 
професійної підготовки сучасного педагога. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ  

ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО ТА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

Великі педагоги Ян Амос Коменський та Василь Сухомлинський 
жили і працювали в різні історичні епохи (Коменський – в період переходу 
від Середньовіччя до Нового часу, Сухомлинський – в радянський 
комуністичний час), проте їхні педагогічні ідеї залишилися майже 
незмінними, так як обоє мріяли про школу мудрості та гуманності, про 
школу радості, яка б формувала людей, що жили б достойно і приносили 
користь вітчизні.  

Василь Олександрович Сухомлинський (1918–1970) – видатний 
український педагог, публіцист, письменник, засновник гуманістичної, 
новаторської педагогіки. Найбільш відомі книги В. О. Сухомлинського: 
«Серце віддаю дітям» (перекладена 32 мовами світу, має 55 видань); 
«Народження громадянина»; «Павлиська середня школа»; «Як виховати 
справжню людину»; «Сто порад вчителеві»; «Розмова з молодим 
директором школи»; «Книга про любов» та інші. У працях 
Сухомлинського знаходять розвиток прогресивні педагогічні ідеї корифеїв 
вітчизняної і зарубіжної педагогіки – Коменського і Руссо, Дістервега і 
Песталоцці, Толстого і Ушинського, Крупської і Макаренка. 

Учений-педагог ставить у своїх творах найрізноманітніші проблеми 
виховання. Це передусім проблеми морального і естетичного виховання, 
розумового розвитку, формування світогляду, проблеми всебічного 
гармонійного розвитку і громадянського виховання. 

Описуючи ідею материнської школи тобто ідею дошкільного 
виховання дітей у сім’ї, Ян Амос Коменський писав: «Батьки не повинні 
відкладати виховання до навчання своїх дітей вчителями, адже неможливо 
криве дерево, що вже виросло, зробити прямим» [1], отже вже у цьому віці 
потрібно здійснювати моральне, естетичне, трудове і релігійне виховання. 

Все життя Сухомлинський переймався проблемою сімейного 
виховання і батьківською педагогікою, так як вважав сім’ю тією 
найменшою клітинкою, де формується характер, закладаються основи 
особистості, моральні почуття та основи поведінки [2, с. 86]. На яскравих 
прикладах з сімейного виховання показував закладання і зміцнення основ 
моралі в дітей у випадку врахування батьками цих особливостей під час 
виховання дітей дошкільного віку, і те, як незакріплені і несформовані в 
такому віці елементарні моральні правила ускладнювали дальший процес 
виховання дитини на наступних віковий етапах («Моральні цінності сім’ї», 
«Бережіть душу дитини»). 

Василь Сухомлинський рекомендував створити «батьківські школи» 
у зв’язку з тим, що свої батьківські обов’язки були готові виконувати не 
всі батьки. В таких школах він проводив освітню і виховну роботу з 
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батьками й дорослими і навчав їх громадського та сімейного виховання. 
Також до таких шкіл запрошував молодь, де готував майбутніх батьків до 
їх громадської місії [2, с. 501]. 

Для полегшення реалізації більшості вимог Коменський 
сформулював кілька дидактичних вказівок і правил для вчителів. 
Найголовніші з них ті, котрі стали класичним положенням дидактики, а 
саме: «Один предмет слід викладати до тих пір, поки він від початку до 
кінця не буде засвоєний» та «Навчання повинно йти від більш загального 
до більш конкретного, від більш легкого до більш складного, від 
відомого – до невідомого, від більш близького – до більш віддаленого» [3]. 

Подібні, але також і значно розширені ідеї можна бачити і у Василя 
Сухомлинського. У книзі «Сто порад учителеві» він пише: « учительська 
професія – це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний 
світ людини, яке ніколи не припиняється» [4, с. 85] так, як головним 
змістом педагогіки Сухомлинського було ростити та виховати справжню 
людину, а у справжньому вчителю він вбачав людину, котра повинна 
розвивати у своїх вихованців насамперед любов: любов до високих ідеалів 
та прагнень, до інших людей та до мети. Також був переконаний, що 
першим кроком до думки учня є слово вчителя і що вчитель має бути 
викладачем словесності не залежно від предмету, котрий викладає 
[5, с. 165]. Також у своїх творах приділяв велику увагу особистісним 
якостям учителя. 

Ян Амос Коменський передбачав три основні види виховання 
дитини: розумове, коли в процесі виховання людина вчиться пізнавати 
навколишнє середовище і себе; моральне, коли вчиться володіти собою та 
релігійне, де вчиться вірити в Бога. В загальному у своїх працях він має 
багато вказівок до різних видів виховання, але не розробляє їх детально і 
надає цим проблемам менше уваги, аніж Василь Сухомлинський. 
Український педагог теж виділяє розумове та моральне виховання, але не 
відзначає релігійного. Це пов’язано з умовами того часу, а саме 
домінуванням комуністичних ідей та забороною релігії.  

В. О. Сухомлинський був директором Павлиської школи, де 
проводив педагогічний експеримент 22 роки і в результаті цього створив 
оригінальну систему виховання. Так само як Коменський, український 
педагог відзначав важливість розумового виховання: «Уміти творчо 
мислити, бути розумним повинен і майбутній математик, і майбутній 
тракторист…» [6, с. 67]. 

Особливу увагу приділяв вихованню потреб, так як вважав це 
особливою проблемою для практики і теорії виховання. Найбільшу 
складність вбачав в гармонійному співвідношенні всіх без виключення 
видів потреб і вважав: «Виховання культури бажань – один із найбільш 
яскравих відтінків тієї складної речі, що ми називаємо моральним змістом 
шкільного життя» [7, с. 374–375]. Він був переконаний, що людина, котра 
вміє бажати, завжди відчуває і розуміє, що дозволене, а що ні.  

Досить важлива річ також у тому, що В. Сухомлинський як могутній 
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засіб виховання розглядав колектив. З практики з дітьми зазначав, що: 
«Дитячий колектив – найсильніший засіб виховання, такий могутній, що 
ним потрібно користуватись з відомою обережністю» [8, с. 190]. 
Справедливо побоювався сили суспільної думки, так як під впливом 
загального осуду легко ранима психіка дитини може «зламатися», а це в 
подальшому може озлобити особистість і зробити її лицемірною [8, с. 199]. 
Для нього поняття «особистість» і «колектив» були рівнозначні, так як це 
дві грані людського буття, не може бути повноцінного виховання 
особистості без колективу, і так само колективу без особистостей [8, с. 202]. 

Обидва педагоги дотримувалися вікової періодизації учнів. Як 
знаємо, Коменський запровадив періодизацію і згідно з нею систему освіти 
в школі та її зміст. Він пропонував такі періоди: дитинство, отроцтво, 
юність, змужніння. Кожен з періодів триває 6 років. Діти виховувалися 
вдома, де разом з матір’ю розвивали мову, збагачувався їх запас уявлення 
про навколишнє життя. Діти також привчалися до самообслуговування, 
охайності, поміркованості, пошани до старших, справедливості, 
слухняності та правдивості.  

Сухомлинський визнавав цей період найважливішим і виявив 
важливу особливість дитячої психіки – чим вона молодша, тим 
сприятливіша до впливу виховання і тим легше виховати в ній благородні 
почуття чи перевиховати. Цей вік був названий Сухомлинським віком 
становлення громадянина. Запорукою успіху у вихованні дитини вважав 
своєчасність впливу виховання. 

З активністю та творчістю учнів Ян Амос Коменський нерозривно 
пов’язував свідомість у навчанні і вважав, що ворогом будь-якого 
свідомого навчання є бездіяльність і лінощі [9]. 

Такі самі погляди мав і Сухомлинський, котрий згідно з цим визнав 
необхідним перетворити освіту у важливу цінність життя. У своїх працях 
писав про певний парадокс, коли для деяких учнів освіта – це тортури, 
важкий тягар – це учіння. Визнаючи це, закликав перетворити школу в 
місце, де б процвітали знання та бажання вчитися. Тому, так як і 
Коменський, організовував діяльність учнів за законами природи [10, с. 108]. 

Роздуми обох педагогів про людину також взаємно доповнюють 
одне одного. Коменський тогочасне суспільство вважав недосконалим і 
несправедливим, єдиним засобом для зміни вважав зразкове та правильне 
виховання підростаючого покоління. На школи покладав справу їх 
виховання: «Людина робиться людиною тільки завдяки вихованню». Справу 
виховання молоді покладаю на школи» [11]. З тогочасних релігійних позицій 
чеський педагог і просвітитель розглядав існування і походження людини, 
але згодом, під впливом епохи Відродження, його погляди змінюються. На 
його думку, людина – найдосконаліше і останнє творіння Бога і одним з її 
призначень було жити справжнім земним життям.  

Ці погляди ніби доповнює у своїй праці Сухомлинський, кажучи, що: 
«кожна людина вже в роки дитинства й особливо в отроцтві й ранній 
юності повинна осягти щастя повноти свого духовного життя, радість 
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праці та творчості» [7, с. 373]. Саме такими поглядами великий педагог, 
як один з перших у радянській педагогіці свого часу, став розробляти 
гуманістичні традиції педагогічної думки. 

Питання про методи навчання в дидактиці Коменського займають 
центральну позицію. Коли йдеться про успішність, то особливе значення, 
згідно його переконань, займають ті методи, котрі забезпечать свідоме, 
легке та ґрунтовне засвоєння учнями нового матеріалу [9]. 

Сухомлинський в свою чергу, має досить подібну думку. Він вважав, 
що від творчого застосування методів залежить успіх в навчанні. 
Доповнював цю думку і тим, що треба також враховувати різноманітні 
деталі, зумовлені обстановкою і не передбачувані теорією навчання. 
Маючи великий досвід дійшов, до певного висновку і поділив ці методи на 
дві групи. До першої входили методи, котрі забезпечували первинне 
сприйняття учнями знань і вмінь, а до другої ввійшли методи поглиблення, 
розвитку і осмислення [12, с. 17]. 

Обидва педагоги досить багато уваги приділяли моральному 
вихованню та дисципліні. Коменський, як основні засоби морального 
виховання, показував приклади порядності з життя батьків, учителів та 
товаришів, а також моральні настанови та правила зі святого письма та 
висловлювання мудреців. Він був переконаний, що формуванню головних 
моральних якостей людини сприяє саме освіта [13]. Незмінним порядком 
вважав також шкільну дисципліну, на яку звертав особливу увагу. Засобом 
впливу на школярів вважав покарання, а авторитет учителя вважав 
головним засобом підтримання дисципліни. 

Сухомлинський на практиці дещо більше розширив подібні погляди. 
У своїй школі для формування високих моральних цінностей створив 
прекрасні звичаї і традиції, котрі додавали позитивної психологічної 
атмосфери та гуртували колектив. Під час порівняння саме цих поглядів 
двох педагогів можна звернути увагу на невелику різницю, котра була 
створена часом. Ця різниця полягала в тому, що формування гармонійно 
розвиненої особистості Коменський вбачав в благочесті, мудрості і 
моральності, а Сухомлинський в комуністичній моральності, котра 
пронизувала на той час всі сторони особистості. 

Особливої уваги в теорії навчання Коменського заслуговує те, щоб в 
навчальному процесі враховувалася обдарованість учня, а методи навчання 
повністю спрямовувалися на розвиток обдарованості і правильному напрямку. 

Василь Сухомлинський, вказуючи на те, що можливості і сила 
виховання невичерпні, закликав вірити в творчі сили і талант кожного 
учня, хоча на специфіку роботи з дітьми зі зниженою здатністю до 
навчання звертав особливу увагу. Шляхом дослідження неуспішності у 
відстаючих дітей виявив, що 85 % таких невдач залежить від поганого 
стану здоров’я несправних учнів. Також зазначав, що саме такі діти 
найбільше страждають на шкільні неврози і головну причину цього в 
більшості випадків убачав несправедливій оцінці вчителя [7]. 

Коменський допускав навчання великих груп дітей в класах (до 300), а 
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Сухомлинський віддавав перевагу індивідуальному підходу до кожного учня. 
В суті і завданні освіти Коменський виокремлював значущість 

фізичної праці. У «Великій дидактиці» він писав: «А наукова освіта нехай 
служить людині для удосконалення одночасно її розуму, мови і рук, щоб 
вона могла все потрібне розумно споглядати, висловлювати словами і 
здійснювати в дії» [9]. 

Український педагог наголошував на важливості трудового виховання 
не тільки в школі, але і в сім’ї. В Павлиській школі такі традиції ще з самого 
початку навчання учня в школі входили в життя. Василь Сухомлинський 
був переконаний, що інтелектуальні і моральні сили та здібності 
розкриваються саме в праці. Тож через усі твори педагога проходить ідея 
становлення і самоутвердження особистості у творчій праці [14]. 

Коменський мріяв про «школу мудрості та майстерної гуманності», 
про «школу радості», котра б формувала справжніх людей, котрі б жили 
достойно і приносили б користь вітчизні [15]. 

Такі ж погляди мав і Сухомлинський, але на відміну від Коменського 
він створив свою власну «школу радості» в Павлиші. Він завжди був 
переконаний, що якщо обмежувати учнів тільки уроками, то їх 
перебування в школі стане для них мукою. Дати дитині щастя – ось у чому 
передбачав свою місію великий педагог. В багатьох своїх роботах він 
розглядає навчання як радість пізнання нового. Переконливо показує, що 
саме в навчанні зосереджена геніальність людства та краса життя, а 
запорукою успіху в навчанні вважає активізацію розумової діяльності, 
заохочення вольових зусиль та сприяння усвідомлення потреби в знаннях. 
Саме через це називає свою авторську школу «школою радості». 
Сухомлинський показував, що діти постійно повинні переживати радість 
успіху в подоланні труднощів, а вчителів закликав підтримувати дитину, 
не ставити жодних оцінок, тим паче поганих, до того часу, поки вона не 
досягне успіху [16, с. 167]. 

Обидва педагоги відзначали важливість фізичного виховання.  
Коменський вважав, що одним з завдань материнській школі, тобто 

під час дошкільного виховання дітей у сім’ї, було забезпечення фізичного 
розвитку дітей. Зазначав, що фізичний розвиток в такому віці був на 
першому місці [17]. 

На думку Сухомлинського, елементарною умовою повноцінності 
духовного життя, інтелектуальності та облагородження всіх інших сфер 
особистості є фізична культура. У його авторській школі фізичне виховання 
спрямовувалося на зміцнення здоров’я і досягнення гармонії тіла і духу.  

У своїх працях Коменський часто зазначав, що навчання передбачає 
спільну діяльність учителя і учнів. При цьому відрізняв навчання як форму 
діяльності учителя від учіння як форми діяльності учня [9]. 

Цим відносинам значущої ролі надавав також Сухомлинський. 
Зазначав, враховуючи їх важливість у процесі виховання, що такі взаємини 
повинні бути доброзичливими та зацікавленими [18, с. 355]. 

Будучи на посаді священика та ректора школи у Фульнеку, 
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Коменський почав реалізовувати одну із своїх педагогічних ідей, а саме 
«навчання необхідно здійснювати так, щоб в учнів підсвідомо проявлялося 
прагнення пізнати навколишній світ. А це можна зробити під час 
екскурсій-прогулянок на природу» [19, с. 47]. 

Подібне, але з більшою реалізацією на практиці бачимо у 
Сухомлинського, котрий великого значення надавав вихованню дітей, 
використовуючи засоби природи, так як в його переконаннях природа – 
могутній фактор виховання. Саме спілкуючись з природою діти не тільки 
пізнають світ, але й вчаться мислити та розуміти прекрасне. 
Сухомлинський писав, що тільки активна взаємодія з природою здатна 
виховати найкращі людські якості [4]. 

Щодо покарання, то тут погляди педагогів розходяться. 
Коменський допускав тілесні покарання у крайніх випадках, а саме: 

за богохульство, за вперту неслухняність і свідому непокору вчителеві, за 
пиху, недоброзичливість, відмову допомогти товаришеві в навчанні.  

На відміну від Коменського, Сухомлинський вважав, що розвиток 
навчальних і пізнавальних інтересів немислимий при застосуванні 
покарань, примусу або якихось вимог. Він пише: «Діти, на яких часто 
кричать, втрачають здатність сприймати найтонші відтінки почуттів 
інших людей і – це особливо тривожить – втрачають чутливість до 
правди, справедливості» [2]. У своїй школі педагогічним примусом було 
виховання без покарань. Хоча теж варто зазначити, що на початку 
український педагог визнавав доцільність покарань і вважав, що вони у 
певних випадках можуть бути ефективним методом виховного впливу, але 
в останні роки діяльності відстоював тезу: виховання несумісне з 
покараннями учнів. 

Говорячи про такий інструмент покарання як оцінка, Сухомлинський 
вважав припустимим застосування її тільки для школярів старших класів. 
На його думку, в початкових класах покарання оцінкою особливо боляче 
ображає, ранить і принижує гідність дитини [4]. 

Можна ще знайти багато подібностей в поглядах та працях цих двох 
великих педагогів. Підсумовуючи все вище сказане варто насамперед 
зазначити, що Коменський переважно був теоретиком, а Сухомлинський 
всі свої ідеї одразу впроваджував в практику у власній авторській школі. 

Подібність ідей Сухомлинського та Коменського полягає у їх величі, 
майстерності та неперевершеності. Відмінності, що виявилися при 
порівнянні, були зумовлені, на мою думку, лише часом, тому що жили і 
творили два педагоги у епохи європейського Відродження та 
комуністичної думки в СРСР. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ  
У РАДЯНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ 70-Х РР. 

 
Для сучасного шкільного навчання типовим є протиріччя між 

масовістю школи й потребами окремих індивідів. У суспільстві поширена 
думка, що зменшення кількості учнів у класі покращує можливості 
індивідуального підходу до кожного учня. Однак і відносно мала кількість 
учнів сама по собі автоматично не забезпечує врахування індивідуальних 
особливостей учнів [1]. 

Диференціація навчання школярів як ідея і відповідний педагогічний 
підхід до організації навчання у своєму розвиткові пройшла довгий і 
складний шлях. Зрозуміло, що звернення до історії дозволить 
переосмислити накопичений досвід диференційованого навчання із 
сучасних позицій та виділити його найбільш суттєві риси. 

В останні роки в Україні захищена низка докторських і 
кандидатських дисертацій з педагогіки і психології, в яких досліджені різні 
аспекти диференціації навчання (Т. Дейніченко, Н. Завацька, Н. Ковчин, 
Т. Коджа, О. Королюк, О. Кузьміна, М. Піддячий, Н. Шиян та ін.). 

Відомо, що індивідуалізація і диференціація – два тісно 
взаємопов’язані процеси, причому під час групового навчання без 
диференціації важко досягти відповідного рівня індивідуалізації. В 
сукупності психолого-педагогічних досліджень більша увага приділяється 
проблемам індивідуалізації навчання (І. Чередов, Є. Рабунський, 
І. Дубровіна, А. Кірсанов, З. Калмикова, В. Володько, І. Унт, О. Гребенюк 
та ін.), причому переважно дослідження проектуються на окремий 
навчальний предмет, початковий або основний ступінь навчання. 

Нині активно досліджуються інтегративні тенденції в освіті 
(С. Гончаренко, О. Дятлова, В. Ільченко, А. Степанюк, І. Козловська, 
Р. Гуревич, Я. Собко, Ю. Жидецький, Я. Кміт та ін.), які повинні 
врівноважуватися не менш активними дослідженнями і протилежної 
складової дидактичної суперечності – диференціації. 

Метою нашої статті є висвітлення підходу до осмислення психолого-
педагогічних засад диференційованого навчання старшокласників у 
радянській педагогічній науці 70-х рр. 

Радянські педагоги і психологи констатували, що з певного віку стає 
педагогічно недоцільним навчання всіх дітей однаково без врахування їх 
індивідуальних особливостей. Виникає важлива і виключно складна 
проблема пошуку таких умов, при дотриманні яких навчання і розвиток 
учнів здійснювалися б у найбільш сприятливих умовах. Навчально-



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 238 

виховний процес, для якого характерно врахування типових 
індивідуальних відмінностей учнів, прийнято називати диференційованим, 
а навчання в умовах цього процесу – диференційованим навчанням [4]. 

Головною метою диференціації навчання визначалося подолання, 
згладжування протиріччя між єдиним усередненим підходом до всіх учнів 
й індивідуальністю кожної дитини. 

На практиці використовувалося кілька варіантів диференціації 
навчання. Всі вони могли бути узагальнені так: 

− зовнішня диференціація навчання (елективна, селективна) для 
створення відносно гомогенних груп (класів, шкіл); 

− внутрішня диференціація навчання; 
− індивідуальне навчання учнів – засвоєння навчального курсу в 
індивідуально різному темпі: або прискорення (акселерація), або 
уповільнення (ретардація). 

У Концепції диференціації навчання в середній загальноосвітній 
школі від 11 квітня 1990 р., розробленої співробітниками НДІ ЗіМН АПН 
СРСР, були сформульовані основні цілі диференціації освіти [4]. 

З психолого-педагогічних позицій метою диференціації визнавалася 
індивідуалізація навчання, заснована на створенні оптимальних умов для 
виявлення та обліку в навчанні схильностей, розвитку інтересів, потреб і 
здібностей кожного школяра. У процесі такого навчання має 
здійснюватися урахування індивідуальних відмінностей для кращої 
реалізації загальних, єдиних для всіх цілей навчання. Також стає 
можливим виховання індивідуальності з метою протидії нівелювання 
особистості [4]. 

Поняття «диференціація навчання», на думку І. Журавльова, містить 
три підстави, з яких треба виходити при організації будь-якого навчання. 
До них належать: 1) уявлення про об’єктивно різні можливості учнів у 
навчальному пізнанні; 2) уявлення про межі необхідного, що визначається 
суспільно-державним мінімумом змісту освіти; 3) уявлення про невід’ємне 
право індивіда використовувати свої особливі можливості, інтереси, 
схильності на власний розсуд [3]. 

Педагогічна доцільність диференціації навчання в старших класах 
середньої школи випливає з таких засад: 

− наявності у більшості учнів старших класів стійкого інтересу до 
певних видів діяльності; 

− необхідності використання стійких інтересів учнів для цілей 
навчання і виховання; 

− необхідності створити сприятливі умови для максимального 
розвитку задатків і здібностей обдарованих учнів; 

− прагнення ліквідувати перевантаження учнів; 
− необхідності професійної орієнтації учнів. 
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Психолого-педагогічна необхідність диференціації навчання в 
старших класах середньої школи радянськими педагогами і психологами 
обґрунтовувалася низкою міркувань. Розглянемо найголовніші з них. 

Відомо, що успішний розвиток науки призводить до безперервного 
збільшення обсягу наукових знань, до появи нових фундаментальних 
понять, до виникнення нових галузей знань. Найбільш суттєві з відкриттів 
надходять у сферу навчання. Це призводить до того, що обсяг навчального 
матеріалу в шкільних програмах безупинно зростає. Причому темпи цього 
зростання весь час збільшуються. 

Спроби зменшення обсягу навчальних знань в 70–80-х рр. ХХ ст. 
виявилися безуспішними. Обсяг навчального матеріалу, яким мав 
оволодіти учень за період навчання в середній школі, зріс настільки, що 
нестача часу на його вивчення, а отже, і перевантаження учнів стали 
очевидними. Тому радянська школа на 80-і рр. отримала ситуацію, за якої 
існувала явна невідповідність між обсягом нормативно-програмових вимог 
до навчання і кількістю часу, відведеного на його вивчення. Без вжиття 
необхідних заходів перевантаження учнів могло лише збільшуватися. 

Як зазначали провідні вчені, особливо значне перевантаження лягло 
на сумлінних учнів із середніми здібностями. Оскільки такі учні складали 
більшість, то вчителі, бачачи їх утруднення у навчальній роботі, 
знижували темп і глибину викладу матеріалу. Це полегшувало становище 
учнів із середніми здібностями, наближало для них хід навчального 
процесу до оптимального, але водночас ставило у дуже невигідне 
становище учнів з високими здібностями. Учні з високими здібностями 
починали працювати без потрібної для успіху напруги, часто 
обмежувалися за низкою предметів виключно роботою в класі, їх не 
задовольняв рівень і темп викладу навчального матеріалу, розвиток їх 
здібностей загальмовувався. Крім того, темп і рівень викладу, 
розрахований на середнього учня, не відповідав пізнавальним 
можливостям учнів зі слабкими здібностями до вивчення того чи іншого 
предмета. 

Отже, невідповідність між обсягом навчального матеріалу і часом на 
його вивчення, в поєднанні з неоднорідним складом учнів в кінцевому 
підсумку призвела до такої організації навчального процесу, за якої не 
досягалися оптимально можливі результати. 

Радянська психолого-педагогічна наука необхідність диференціації 
навчання школярів у 70-х рр. пояснювала так: психічний розвиток 
особистості притаманний кожному індивіду від природи. Спадкові 
механізми запускають фізичний ріст і розвиток організму і тим самим 
готують фізіологічні передумови для психічного розвитку. Ці передумови 
(задатки) обумовлюють особливості будови мозку і нервової системи, 
індивідуальні для кожної людини. 

На основі задатків у особистості розвиваються здібності – якості, що 
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забезпечують успішність і продуктивність тієї чи іншої діяльності. На 
формування здібностей істотний вплив здійснює все навколишнє для 
дитини середовище та цілеспрямовані дії – навчання і виховання. Задатки і 
здібності особистості не є чимось незмінним: ті й інші розвиваються. Цей 
розвиток йде нерівномірно і не жорстко пов’язаний із віком, окремі 
здібності виявляються в різні вікові періоди і часто відносяться до якоїсь 
однієї обмеженої області. 

Для шкільної практики дуже важливі здібності дитини, які 
виявляються в навчальній діяльності та визначають особливу 
характеристику особистості – рівень розумового розвитку. 

Рівень розумового розвитку дитини в педагогічній практиці 
пов’язували насамперед із її навчальними успіхами. В рівні розумового 
розвитку розрізняли: 

− здатність до навчання і навченість; 
− загальні та спеціальні розумові здібності. 
Здатність до навчання визначає можливості дитини досягати у більш 

короткі строки більш високого рівня і якості знань і умінь. 
Навченість включає весь обсяг засвоєних знань, умінь і навичок 

(ЗУН), визначає культурний рівень, світогляд, ерудованість індивіда і 
значно залежить від минулого досвіду навчання і від соціальних умов, в 
яких відбувалася його життєдіяльність. Свою роль відіграють особливості 
морально-вольових якостей особистості (працьовитість, наполегливість, 
самостійність). Шкільні оцінки, бали успішності з предметів 
представляють оцінку насамперед навченості дитини. 

Здатність до навчання і навченість пов’язані, залежать одне від 
одного, частіше за все розвиваються паралельно. Здатність до навчання 
представляє потенційні можливості, передумови для навчання (зону 
ближнього розвитку), навченість же є результатом навчання та змістовною 
базою для реалізації здібностей (зона актуального розвитку). Ось чому 
визначення рівня розумових здібностей (навченості) дітей є досить 
складною науковою проблемою і ніяк не може бути зведено до шкільного 
балу успішності. 

Часто зустрічаються випадки, коли один і той же учень засвоює різні 
предмети з різним успіхом (за інших рівних умов). Психологічними 
дослідженнями було встановлено існування різних типів структур 
навченості стосовно різних предметів. Так, в структуру навченості 
російської мови психолог С. Жуйков включав такі компоненти, як 
особливості дограматичних мовних асоціацій, фонематичний слух та ін. [2]. 

Ці особливості не є обов’язковими компонентами навченості історії, 
географії або математики. Разом з тим є учні, які однаково успішно 
засвоюють різні предмети, що свідчить про наявність загальної здатності 
до навчання. 

За рівнем загального розумового розвитку (здатності до навчання 
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плюс навченості) психолого-педагогічна наука виділяла такі групи дітей 
шкільного віку: 

− малоздібні діти з аномаліями розвитку задатків, із затримкою 
психічного розвитку (здатність до навчання і навченість значно нижче 
норми). Такі діти не в змозі досягти заздалегідь наміченого рівня ЗУН 
навіть за тривалий час (становлять до 5 % учнів, їх треба навчати за 
особливою програмою, з особливими цілями); 

− педагогічно запущені діти (настільки слабка навченість, що навіть 
наявність гарної здатності до навчання не виводить їх на вікову норму 
досягнень, проте при достатньому часі і засобах ці діти здатні засвоїти 
заданий матеріал; їх кількість за різними оцінками коливається в межах 
10–40 %); 

− діти з середнім рівнем розумового розвитку (здатність до 
навчання і навченість відповідають середньостатистичній нормі; ці діти 
складають більшість – 60–70 %); 

− здібні, просунуті в розвитку здатності до навчання (швидко 
«схоплюють») і навченості (багато знають) в порівнянні з середньою 
віковою нормою (це основна частина відмінників і хорошистів – 5–10 %); 

− обдаровані або талановиті – вищий рівень навченості, (їм під силу 
те, з чим не можуть впоратися інші; можуть навчатися у високому темпі; 
становлять 1–3 % учнів). Великі корективи в цю структуру розподілу 
вносять рівень вихованості дітей, соціальні умови мікрорайону і, нарешті, 
конкретний склад учнів школи. 

Крім рівня загального розумового розвитку (загальних розумових 
здібностей) у школярів можуть виявлятися і спеціальні здібності, тобто 
здібності в якійсь галузі знань і діяльності. 

Вже з дошкільного віку такі діти починають вибірково ставитися до 
різних видів і сфер діяльності. До деяких з них вони виявляють інтереси та 
схильності. 

Радянська психологічна наука констатувала, що розвиток інтересу 
виражається в появі схильності – переваги, пристрасті до певного виду 
діяльності та формуванні відповідних цієї діяльності спеціальних 
здібностей. 

Класифікація інтересів, схильностей і спеціальних здібностей 
пропонувалася така: 

За предметної (культурологічної) області: 
− гуманітарні (мови, література, музика, образотворче та прикладне 
мистецтво, театр і кіно, хореографія); 

− природничі (фізичні, хімічні, біологічні, географія, екологічні, 
медицина, сільське господарство); 

− суспільствознавчі (історія, політика, соціум, економіка, психологія, 
право); 
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− абстрактно-знакові (математика, кібернетика, логіка, інформатика); 
− технократичні (енергетика, механіка, електротехніка, будівництво, 
транспорт, зв’язок). 

За рівнем прояву: 
− аморфні (неясні, нестійкі); 
− ситуаційні (що виявляються лише в певних умовах); 
− стійко-широкі (спрямовані на кілька областей); 
− локально-стрижневі (зосереджені на якійсь одній області); 
− домінантно-поглинаючі (підпорядковують собі всі сфери 
особистості). 

За психологічною сферою особистості: 
– пізнавальні, 
– естетичні, 
– моральні, 
– дієво-практичні. 
До старшого шкільного віку пізнавальні інтереси дітей з’єднуються з 

соціальними, з’являється орієнтація на професію. Тому вважалося 
важливим якомога раніше виявляти і формувати спеціальні здібності дітей. 

Необхідність врахування індивідуальних особливостей учнів 
створювала для педагогів проблему: як все це здійснити організаційно? 
Різні рівні навченості спричиняли необхідність диференційованого підходу 
до учнів. Вчителю було важливо навчитися поєднувати фронтальну роботу 
з класом (обов’язкову для всіх) з груповими та індивідуальними формами 
навчальних занять. Радянські психологи рекомендували вчителям, що слід 
виділяти групи учнів з підвищеною здатністю до навчання. У порядку 
індивідуальної роботи учні цих груп вивчають додаткову літературу, 
виконують спеціальні завдання і додаткові вправи, готують доповіді і 
реферати з потрібних питань. Також визнавалося доцільним об’єднувати в 
особливі групи і учнів з дещо зниженою здатністю до навчання. Для яких 
характерні швидка стомлюваність, пасивне ставлення до розумової роботи 
і сповільнене формування узагальнених знань. Учні цієї групи потребують 
в уповільненому темпі вивчення навчального матеріалу, в більшій 
кількості вправ. У роботі з ними рекомендувалося приділяти увагу 
розвитку їх пізнавальних інтересів [7]. 

Здатність до навчання – це не постійна і незмінна якість, вона 
розвивається і вдосконалюється в процесі навчання. Тому відносно 
низький рівень здатності до навчання окремих школярів не звільняє 
вчителя від необхідності приділяти їм увагу. Учні з низьким рівнем 
здатності до навчання потребують строго індивідуального підходу. 

Співробітники Науково-дослідного інституту загальної та 
педагогічної психології АПН СРСР провели дослідження, в яких 
вивчалися особливості школярів зі зниженою здатністю до навчання з 
різних предметів: з геометрії, граматики, фізики і т.д. В результаті 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 243 

з’ясувалося, що, займаючись з цими школярами додатково, неважко 
домогтися необхідного рівня засвоєння ними навчального матеріалу. Але 
як тільки додаткові заняття припинялися, знижена здатність до навчання 
даних учнів виявлялася знову. Повністю подолати всі показники зниженої 
здатності до навчання вдалося лише тоді, коли була перебудована вся 
робота з учнями даної категорії на основі врахування їх індивідуально-
психологічних особливостей. Довелося впливати не тільки на інтелект, а й 
на особистість школяра в цілому [5]. 

Це пояснювалося тим, що тривале відставання в навчанні часто 
призводить до формування негативної навчальної мотивації, до небажання 
працювати над собою. 

Вчителю, котрий здійснював внутрішню диференціацію учнів, 
рекомендувалося проаналізувати всю структуру організованості учня – і 
рівень його розумового розвитку, і його ставлення до навчання, і 
особливості його самоорганізації у навчальній роботі. Тільки на основі 
такого повного аналізу було можливо знайти правильний індивідуальний 
підхід, сформувати групу за типовими індивідуально-психологічними 
властивостями школярів і підібрати таку методичну систему навчання, яка 
відповідала б здатності до навчання конкретних учнів і була здатна її 
поліпшити. 

Н. Менчинська зазначала, що індивідуальний підхід до учнів зі 
зниженою здатністю до навчання деякі вчителі бачать насамперед у 
диференціюванні навчального матеріалу за обсягом і ступенем складності. 
Проте ні спрощувати зміст матеріалу, ні зменшувати його обсяг протягом 
тривалого часу недоцільно. Це лише перехідні, допоміжні прийоми. 
Надмірне спрощення може призвести до вихолощення науковості з 
програмного змісту, а багаторазове скорочення обсягу завдань позбавляє 
учнів можливості придбати і закріпити необхідні навички та вміння. 
Вчителю важливо встановити, які недоліки в розвитку пізнавальних 
процесів гальмують нормальне засвоєння матеріалу, які негативні 
особливості особистості заважають їй працювати над підвищенням свого 
розвитку, які умови сприяють закріпленню недоліків і негативних рис. 
Тільки відповідно з усім цим можна визначити, яку саме допомогу слід 
надати учневі [6]. 

М. Мурачковський наголошував на необхідності розрізняти поняття 
«учень з низькою здатністю до навчання» і «учень з низькою 
успішністю» [6]. У першому випадку в учня недостатньо розвинені 
здібності до навчання, у другому – учень може бути і здібний та ледачий, і 
здібний, але непосидючий, неорганізований і т.д. 

Низька здатність до навчання – це одна з основних причин 
неуспішності, але далеко не єдина. В якості основи для розподілу 
невстигаючих школярів на типи М. Мурачковский взяв різне поєднання 
двох компонентів структури організованості учня: рівень розумового 
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розвитку (ті особливості розумової діяльності, які пов’язані з навчанням) і 
ставлення до навчання [6]. Він також наголошував, що третій компонент 
(особливості самоорганізації школяра у розумовій діяльності), зокрема 
відсутність необхідних навичок і умінь самоорганізації або відсутність 
звички до організованого праці, може також вельми істотно відбиватися на 
успішності. 

Головним висновком радянської психолого-педагогічної науки  
70-х рр. був той, що диференційований підхід у навчанні – це не тільки 
розрізнення учнів за характерними рисами їх навченості або типами 
неуспішності. Це і розрізнення школярів за спрямованістю їх пізнавальних 
інтересів, нахилів та здібностей. 

Отже, напрацювання радянських педагогів і психологів 70-х рр. із 
проблем диференціації навчання учнів стали міцним підґрунтям для 
подальшого розвитку теорії диференційованого навчання у 80-х рр. та 
мають значний науково-педагогічний потенціал для сучасних дослідників. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ЯНА АМОСА 
КОМЕНСЬКОГО У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАСТУ 

 
Сформовані напередодні Нового часу педагогічні погляди Яна Амоса 

Коменського відобразили необхідність виховання нової людини, котра 
здатна ефективно соціалізовуватися у новій історичній ситуації, нових 
соціальних умовах. Актуальність вивчення спадщини вченого зумовлена, 
перш за все, тим, що вже у його епоху цілком очевидно прослідковується 
початок і основні напрямки розвитку глобальних суспільних процесів, які 
особливо гостро виявилися у наш час. Схожість історично-соціальних 
умов обох епох зумовила схожість проблем, які знайшли віддзеркалення у 
сучасній педагогіці. Сучасна людина, як і людина Ренесансу, повинна бути 
самостійною, беручкою, кмітливою, мобільною, наполегливою та 
відкритою до сприйняття нового. Їй належить зробити правильний вибір у 
житті, яке у сучасному розумінні є ринком наповненим різними товарами 
та послугами і людьми, які ці товари виробляють, продають, купують і 
споживають. Таким чином, сьогодні надзвичайно зросло різноманіття та 
інтенсивність зовнішніх впливів на особистість. Практика показала, що 
збільшення кількості зовнішніх зв’язків є благом тільки до певної межі, а 
далі відбувається перенасиченість, яка спричиняє зворотний результат: 
особистість не встигає глибоко проникати у сутність кожного відношення, 
вони стають формальними і поверховими, викликають стан душевного 
дискомфорту і напруги. На наших молодих сучасників чатує чимало 
небезпек та «спокус». Не останнє місце серед них займають вулиця, 
телебачення та неякісні, жорстокі відео та комп’ютерні ігри. На жаль, 
дорослі, як батьки, так і педагоги, не завжди в змозі самотужки 
знівелювати згубний вплив цих факторів на підростаючу особистість, 
запропонувати їй цікаве та корисне заняття, яке буде не тільки розвагою, 
але й засобом для саморозвитку та вдосконалення. У цьому випадку їм на 
допомогу приходять різноманітні заклади позашкільної освіти, спортивні 
секції, дитячі клуби та гуртки, дитячі і молодіжні організації. Одне із 
провідних місць серед них належить Національній скаутській організації 
України – Пласт. Методичною навчально-виховною базою організації є 
скаутський метод, розроблений лордом Робертом Бейден-Пауелом оф 
Ґілвелом (він включає: самовдосконалення і розвиток лідерських якостей, 
життя у природі, лицарськість), із використанням українських 
національних традицій і звичаїв, зокрема козацьких, та досягнень 
української та світової педагогічної науки. Її метою є сприяння всебічному 
розвитку та самовихованню української молоді на засадах християнської 
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моралі; виховання молоді як свідомих, відповідальних і повновартісних 
громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників 
суспільства на ідейних засадах Пласту. Щоб виконати ці завдання, Пласт 
розвиває духовні, розумові, соціальні та фізичні здібності своїх членів; 
плекає і пропагує серед молоді традиції її предків і розуміння історії, 
культури та національних традицій [5, с. 2]. Виховний вплив Пласту 
сприяє формуванню та розвиткові гармонійної, всебічно розвиненої, 
яскравої, високоморальної особистості, здатної ефективно соціалізовуватися 
у сучасному суспільстві. Таким чином, необхідно детально досліджувати 
та знаходити можливості використовувати навчально-виховний потенціал 
(у тому числі – його методичні основи) організації для вирішення 
педагогічних завдань. 

Загальним вивченням громадської, наукової та педагогічної 
діяльності Яна Амоса Коменського займалися В. Кларін, А. Джуринский, 
В. Кравець, Д. Лордкіпанідзе, А. Піскунова. Дослідження використання 
педагогічних ідей вченого та їх актуальність у сучасній освітній діяльності 
знаходимо у працях Е. Александрова, О. Антонова, І. Зайченко, 
Б. Мітюкова, Є. Путілова, Д. Скільського, А. Хуторського, Д. Чижевського, 
П. Щербаня. Серед сучасних дослідників знаходимо відомості про ведення 
і організацію навчально-виховної діяльності Пласту у працях 
Т. Алєксєєнко, Ю. Жданович, Н. Корпач, В. Окаринського, М. Окаринського, 
Р. Охрімчук; окремі загальні згадки можна знайти у роботах 
В. Москаленко та С. Диби. Значну увагу висвітленню та формуванню 
переліку рис, якостей, умінь та навичок, котрі сприяють успішному 
вихованню на початках формування організації приділили увагу 
О. Тисовський, С. Тисовський, Ю. Старосольський, С. Левицький, 
І. Боберський. Проте, у сучасній науці недостатню увагу приділено 
питанню дослідження використання педагогічних ідей Я. А. Коменського у 
виховній діяльності дитячих та молодіжних організацій (зокрема – Пласту) 
та ефективності їх використання для виховання підростаючого покоління 
українців. 

Метою наукового дослідження є доведення ефективного 
використання педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського у сучасній 
виховній діяльності Національної скаутської організації України Пласт, 
спрямованої на виховання особистості із активною громадянською 
позицією, здатної ефективно соціалізовуватися в сучасному суспільстві. З 
цією метою ми розв’язали наступні завдання: проаналізували окремі 
аспекти педагогічної спадщини Я. А. Коменського та виховної методики 
Пласту; здійснили порівняльний аналіз отриманих результатів; довели їх 
взаємозв’язок та ефективність використання на виховання сучасного 
українця нової генерації – справжнього громадянина, особистості, здатної 
ефективно соціалізуватися в умовах інформаційного суспільства, 
глобалізації та різнопланової всесвітньої інтеграції. 
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Виховна методика Національної скаутської організації Пласт у своїй 
основі збігається із загальним філософським баченням світу Коменського, 
яке формувалося завдяки античній філософії, релігії, ідеям Відродження. 
Походження та існування природи і людини він розглядав із релігійних 
позицій, але під впливом філософії епохи Ренесансу вчений виробив новий 
погляд на людину. Він вважав, що людина – найдосконаліше творіння 
Бога. Її призначення не тільки підготувати себе до майбутнього небесного 
життя, але й жити справжнім земним життям, розвиватися у постійному 
навчанні та праці над собою, бути корисним суспільству [3, с. 7–52]. 
Педагог стверджував, що за задумом Божим людина, як і ангел, наділена 
інтелектом, який дозволить їй розвинутися в розумну особистість, а не 
залишатися на тваринному рівні. Він вважав, що зі сторони тіла людина 
створена для праці, а розуму – для навчання. Тільки поєднання розвитку 
розумового та фізичного начал дозволить сформувати повноцінну 
особистість, здатну ефективно соціалізуватися в сучасних їй реаліях 
[4, с. 16–23]. Найважливіші педагогічні ідеї Коменського, особливо його 
дидактичні погляди, ґрунтуються на засадах сенсуалізму, тобто джерелом 
пізнання об’єктивного світу для людини він вважав передусім її чуттєвий 
досвід, який набувається через пізнання свого оточення і, в першу чергу, – 
природи. Ці положення також є частиною методологічної бази Пласту, яка 
базується на скаутському методі і традиціях козацтва (зокрема, козацького 
підрозділу кубанських козаків-розвідників, котрий називався пластунами) 
та звичаях українського народу, елементах національної етнопедагогіки  
[2; 6; 7]. Взаємозв’язок між сенсуалістичними педагогічними ідеями 
Коменського та методикою Бейден-Пауела прослідковується у одному із 
інтерв’ю, котре було опубліковане англійським журналом «Listener» у 
1937 році, у якому Бейден-Пауел так прокоментував фактори, які 
спонукали його створити нову власну виховну систему: «Насправді я не 
починав Бойскаутського руху, ця ідея непомітно з’явилась і розквітла 
сама… Коли я був хлопчиком у Чертерхаус, мені було дуже цікаво робити 
пастки на кроликів у лісі, який знаходився за межами школи. Коли мені 
вдавалося впіймати тваринку (а це траплялося рідко), я смажив її і тим 
харчувався – так я жив. Роблячи це, я навчився непомітно підкрадатися, 
знаходити дорогу за орієнтирами, малювати шкіц та читати його, 
використовувати суху деревину для вогнища, розпалювати крихітну ватру 
без диму, яка не видавала мене набридливим вчителям; я мав заготовити 
дерен, щоб загасити вогонь і повністю замаскувати місце, поки не знайду 
затишного плюща, де я міг би заховатися і не бути поміченим 
вихователями» [1]. Таким чином, сформувався один із принципів 
скаутського методу – життя у природі. У педагогічній теорії Коменського 
він поєднується із принципом природовідповідності. Учений вважав, що 
кожна жива істота створена для життя у природі та повинна виконувати у 
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ній чітко визначені функції: кінь та віслюк – працювати, а людина – 
(завдяки розуму набутому через навчання і виховання) перетворювати 
природу для задоволення своїх потреб. Саме це, на думку Коменського, і 
становило основну відмінність людини від інших живих істот [3, с. 7–52; 4]. 

Спорідненість педагогічних поглядів Коменського та діяльності 
Пласту полягає також у тому, що великий дидакт вважав доступність 
необхідною властивістю освіти. Він стверджував, що вона повинна бути 
доступна усім: право навчатися не залежить ні від статі чи соціального 
походження, ні від матеріального благополуччя тих, хто прагне отримати 
знання [3, с. 7–52]. Засновники скаутингу, а пізніше – творці Пласту 
(О. Тисовський, І. Чмола, П. Франко) теж не вважали створену ним 
виховну систему чимось елітарним, доступним тільки «благородним» або 
виключно «хлоп’ячою організацією». 

Як і у Я. А. Коменського, котрий вважав, що будь-яке навчання 
потрібно розпочинати чим раніше (найкращим віком він називав 6 років), 
членами Пласту теж можуть бути громадяни віком від 6 років 
(максимальний вік членів організації не обмежується). Зрозуміло, що їх 
світогляд, можливості, потреби, вподобання і зацікавлення дуже 
відрізняються залежно від віку. Для того, щоб впорядкувати та полегшити 
роботу і зробити пластування не лише цікавим, але й корисним для людей 
будь-якого віку, а саме існування організації виправданим та корисним у 
Пласті запроваджений поділ за віком. Всього існує 4 вікові групи, їх 
називають уладами: 

1. 6–10 років – Улад пластунів новаків/пластунок новачок (УПН); 
2. 11–17 років – Улад пластунів юнаків/пластунок юначок (УПЮ); 
3. 18–34 років – Улад старших пластунів/старших пластунок (УСП); 
4. від 35 років – Улад пластових сеньйорів/сеньйорок (УПС) [2; 5; 6]. 
Таким чином в організації реалізовуються принципи 

природовідповідності, послідовності, посильності та, певною мірою, 
систематичності. Перші два улади є виховними, тобто для них проводяться 
різноманітні заняття згідно пластової програми, влаштовуються акції і 
табори. Члени УСП та УПС займаються у Пласті в основному виховною 
(так звані, виховники) та адміністративною роботою. 

Я. А. Коменський приділяв велику роль особистості вчителя у 
навчально-виховному процесі [4, с. 61–62]. Тому педагогам важливо вміти 
правильно подавати наукові знання, розвивати вміння і навички, 
формувати світоглядні переконання. За результатами досліджень, 
проведеними Ю. Жданович і Т. Алєксєєнко, одним із факторів, які 
приваблюють дітей до Пласту, є виховники. Для дитини вчитель-
вихователь є одним із зразків для наслідування [2, с. 106]. Саме 
орієнтуючись на нього, вони не лише вчаться, але й засвоюють моделі 
суспільної поведінки. Крім очевидних методів впливу на розвиток та 
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виховання дітей, на пластових заняттях активно використовується і 
опосередкований метод впливу: виховання на основі власного прикладу. 
Виховники-наставники своїм стилем поведінки спонукають до 
наслідування, виховуючи у них позитивне ставлення до світу, прагнення 
до самовдосконалення та активності. Основними рисами, котрі притаманні 
виховникам, є, за визначенням О. Тисовського: терпіння, почуття гумору, 
тактовність, чутливість, справедливість та інші, котрі перегукуються із 
Пластовим законом (14 рисами, які повинні бути притаманні кожному 
справжньому пластуну) [8]. Крім того, навчання і виховання ведеться з 
використанням принципу «рівний-рівному», це дає змогу майбутнім 
учителям не відриватися від розуміння дитячого світу, почувати себе 
комфортно під час спілкування із дітьми та підлітками, молодими людьми. 

Починаючи із самого раннього віку (6–11 років), а потім протягом 
усього пластування дитина пізнає себе і навколишній світ, отримує різні 
вміння, виробляє у собі позитивні звички, уміння та навички (наприклад: 
робити добрі вчинки, сумлінно виконувати певні обов’язки, працювати над 
собою), гартує характер (розвиває розуміння потреби дотримуватися 
правил у грі, враховувати не лише власні бажання, але й брати до уваги 
потреби інших, поступатися і йти на компроміси). У цьому їй допомагають 
спеціально розроблені виховні програми, які подають найважливіші 
аспекти у легкодоступній та найбільш прийнятній для дітей формі – формі 
гри, недаремно іншою назвою Пласту є Велика гра. Підлітки, у свою чергу, 
мають змогу самостійно організовувати своє дозвілля. Готуючись до 
самостійного дорослого життя, вони організовують та проводять певні 
елементи пластової програми для себе, своїх ровесників та молодших, а 
також, так звані, проекти: заходи орієнтовані на загал, наприклад: «Свято 
Миколая», «Гаївки» тощо. Постійно діючи пластуни вчаться ефективно 
соціалізовуватися у сучасному суспільстві. Таким чином у виховній 
діяльності Пласту реалізовуються принципи природовідповідності, 
послідовності, свідомості, посильності, та систематичності. 

Результати дослідження довели ефективність використання 
педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського у сучасній діяльності 
Національної скаутської організації України Пласт. Таким чином, 
застосування педагогічного доробку вченого є актуальним та виправданим 
у навчально-виховній діяльності організації, спрямованої на виховання 
молодого українця нової генерації із активною громадянською позицією, 
здатного ефективно соціалізуватися в сучасному суспільстві, максимально 
розвинути власні потенціали та реалізуватися як особистість. Проте, 
проведена наукова робота не вичерпує усієї проблеми. Подальшого 
дослідження потребують питання взаємозв’язку педагогічного доробку 
Коменського із діяльністю громадських дитячих та молодіжних 
організацій і їх інтерпретацію у сучасних українських реаліях. 
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УДК37(477)(09) 
Олена Павлюк 

 
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
Аналіз сучасної шкільної освіти свідчить про необхідність пошуку 

нових шляхів розвитку змісту, форм і методів викладання навчальних 
предметів. Розв’язання цього складного завдання неможливе без глибокого 
й неупередженого вивчення вітчизняного історико-педагогічного досвіду 
організації шкільної освіти. Саме історико-педагогічний аналіз дозволить 
узагальнити й глибше зрозуміти здобутки попередніх років, а також 
звернути увагу на помилки й невирішені питання. 

Історико-педагогічного вивчення з нових методологічних позицій 
потребують зміст і структура шкільної освіти радянської доби. Особливо 
цікавим і корисним є виявлення комплексного впливу ідеологічних, 
політичних, соціально-економічних чинників на зміст, засоби, форми та 
методи шкільної освіти в другій половині XX століття. Указаний період є 
дуже складним для наукового вивчення, оскільки він був пов’язаний з 
масштабними економічними, соціально-політичними, культурними 
трансформаціями в житті українського суспільства. Характерною ознакою 
другої половини XX століття є науково-технічний прогрес, спрямований 
на впровадження у виробництво новітніх досягнень науки та техніки, 
подальший розвиток і вдосконалення системи освіти. 

Проведений історіографічний аналіз проблеми засвідчив, що 
дослідники розкривали окремі аспекти історії вітчизняної шкільної освіти: 
дослідження ґенези завдань та змісту шкільної освіти, обґрунтування 
пропозицій щодо їхнього оновлення; аналіз окремих аспектів (форм та 
методів) новаторського досвіду (О. Адаменко, Н. Калениченко, А. Кирда, 
В. Курило, Л. Лутченко, С. Сисоєва, І. Соколова) та ін. 

Мета статті – виявити підходи до організації шкільної освіти в 
Україні в другій половині XX століття. 

Упродовж другої половини ХХ століття в Україні відповідно до 
перетворень у завданнях та змісті шкільної освіти відбувалися зміни в її 
організації, формах і методах навчання. Поступово впроваджувалася нова 
методика навчання, зумовлена потребами суспільно-економічного 
розвитку країни та розвитком педагогічної науки. Простежимо, які саме 
трансформації здійснювалися в зазначеному напрямі. 

За період першого десятиріччя другої половини ХХ століття значна 
кількість учителів досягли успіхів у викладанні дисциплін, зокрема, 
математичного спрямування: учні розпочали міцніше засвоювати 
навчальний матеріал, виконували завдання раціональними способами. 
Наприклад, учитель В. Бушуєв у VІІІ класі загальноосвітньої школи значну 
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увагу приділяв роботі над помилками. Він був переконаний у тім, що успіх 
викладання залежав від того, як учитель умів організувати зазначений етап 
уроку. Він вважав, що учитель при перевірці зошитів повинен тільки 
підкреслювати місце помилок, а право виправлення залишати за 
учнями [1]. 

Значні перетворення в організації, формах та методах шкільної 
освіти відбувалися в Україні після проголошення реформи 1958 року, якою 
було передбачено змінити не тільки навчальні плани, програми, а й 
змінити методи оволодіння знаннями. Тривалий час методи вивчення в 
школі мали формальний характер. Знання учнів перевірялися лише під час 
написання самостійної та контрольної роботи. 

Міністерство освіти вживало низку заходів щодо втілення нових 
методів організації уроків, іспитів, належного забезпечення навчально-
наочним приладдям. Створювалися умови для виконання завдань 
політехнічного навчання. Однак в зазначений період скрутною залишалася 
справа з кінофільмами. По-перше, майже зовсім не існувало методичної 
літератури з питань кінофікації в навчанні математики; по-друге, були 
відсутні у фондах українських кінотек самі кінофільми. З огляду на те, що 
чітко окреслених методичних рекомендацій щодо викладання навчальних 
дисциплін в тісному зв’язку з життям не було, то головна роль у вирішенні 
важливих історичних завдань належала вчителям, які самі складали 
завдання для уроків [8]. 

Важливим при політехнічному навчанні та як метод боротьби з 
формалізмом було виготовлення саморобних наочних посібників, 
використання яких допомагало швидкому засвоєнню матеріалу. Учитель 
М. Каченовський організовував гуртки з виготовлення саморобних 
наочних посібників і уважав, що наочність підвищує інтерес до наукових 
знань, сприяє міцному засвоєнню навчального матеріалу [6]. 

Таким чином, усі перетворення в галузі організації шкільної освіти в 
50-х роках ХХ століття відбувалися відповідно до її завдань та змісту. 
Принцип політехнізму вимагав підсилення зв’язку теорії з практикою в 
організації, формах та методах навчання. Для здійснення останнього 
вчитель повинен був володіти різноманітними формами та методами 
навчання, уміти змінювати їх. У зв’язку з цим актуалізувалася потреба у 
творчому підході до організації уроку. 

Характерною рисою й особливістю першої половини 60-х років є 
здійснення тісного поєднання теоретичного та практичного навчання. 
Міністерство освіти УССР значно сприяло активізації навчального 
процесу. За його наказами в указаному десятиріччі цех студії 
Укрфільмохроніка збільшив кількісні показники діафільмів. Уміле 
використання діафільмів на уроках значно впливало на підвищення 
ефективності уроку [7]. 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності розроблялися 
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спеціальні зошити для уроків. Т. В. Диннік у 1964 році проводила 
експеримент з організації роботи учнів у зошитах з друкованою основою. 
Дослідження проводилося у двох класах: в одному були нові зошити, а в 
другому – звичайні. У результаті в експериментальному класі протягом 
шести уроків було виконано на 20 завдань більше й затрачено часу в 
чотири рази менше. У підсумку успішність учнів в експериментальному 
класі виявилася значно вищою [5]. 

З прийняттям постанови від 10 листопада 1966 року «Про заходи 
дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи» значна 
увага приділялася вдосконаленню форм та методів навчання. Опитування 
учнів у формі тестування за допомогою технічних засобів приваблювало 
вчителів. Результати тестування легко підлягали обробці, що значно 
покращувало роботу та залишало вільний час. 

У другій половині 60-х років ХХ століття на уроках активно 
використовувалися таблиці. Т. Нестеренко радила вчителям виготовляти їх 
самостійно. Дослідниця вважала, що таблиці – дуже важливий 
дидактичний засіб, який допомагає розкрити зв’язок програмного 
матеріалу з навколишнім життям [9]. 

У 70-х роках ХХ століття значна увага приділялася організації 
самостійної роботи учнів, найбільш сприятливі умови для якої 
створювалися у ході виконання творчих завдань. М. Гарунов висвітлював 
особливості організації самостійної роботи в VI класі, ділився досвідом її 
проведення [2]. 

Удосконалювалися не тільки форми та методи вивчення шкільних 
дисциплін, але змінювалися й форми перевірки знань. Ефективна 
організація уроку щодо перевірки знань часто допомагала позбавитися 
перевантаження учнів. О. Шепітов однією з ефективних форм перевірки 
знань уважав ту, яка поєднувалася з повторенням та закріпленням 
вивченого. Автор відзначав, що при проведенні уроку-бесіди з’являлася 
можливість залучити до активної роботи весь клас. Учитель 
використовував не лише вправи для розвитку пам’яті, а й утілював у 
навчальний процес завдання творчого характеру [11]. 

Науково-технічна революція на початку 80-х років ставила перед 
школою нові, більш складні завдання: навчити всіх, не збільшуючи часу 
навчання. Основою для рішення таких завдань були найновіші наукові 
досягнення методики викладання, а також дидактики та психології. У цей 
період активно впроваджувалося алгоритмічне, програмоване та 
проблемне навчання. Алгоритмізація використовувалася як один з 
варіантів пояснювально-ілюстративного методу, програмоване навчання – 
для організації самостійної роботи, для перевірки знань учнів, проблемне 
навчання – часто в поєднанні з двома попередніми. 

У 80-ті роки в усі сфери життя почала проникати електронно-
обчислювальна техніка. З метою визначення можливостей та шляхів 
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ознайомлення учнів з мікроелектронною обчислювальною технікою на 
уроках математики та інших суміжних дисциплін кафедрою математики й 
методики викладання математики Київського державного педагогічного 
інституту ім. О. М. Горького було проведено експеримент у двох школах 
м. Києва. Підсумки свідчили, що використання мікрокалькулятора типу 
«Електроніка Б3-14М» у процесі вивчення математики можливе з IV класу. 
Таке нововведення здійснює позитивний вплив на вивчення програмного 
матеріалу, викликає зацікавленість в учнів, розвиває їхню творчу 
ініціативу й здібності [12]. 

У 1982 році Міністерством освіти СРСР було створено 
розпорядження «Про забезпечення шкіл мікрокалькуляторами МКШ – 2» і 
дозволено використання електронно-обчислювальних машин – 
мікрокалькуляторів на уроках математики, фізики, хімії, починаючи з VII 
класу. Кожна восьмирічна школа повинна була отримати по дванадцять 
мікрокалькуляторів, а середня загальноосвітня – по 20 [10]. 

Використання мікрокалькуляторів на уроках передбачало ліквідацію 
перевантаження учнів навчальним матеріалом. Однак основна функція у 
вирішенні цього завдання відводилася вчителю. Звільнення від 
навчального перевантаження полягало й у вдалому визначенні головного в 
змісті уроку та в умілому використанні ефективних форм і методів 
навчання. Активними формами організації навчального процесу вчителі 
союзних республік уважали: семінари, практикуми, лабораторні заняття. 
Учитель загальноосвітньої школи Московської області В. Гузєєв в статті 
«Одна з форм уроку – семінар» розкрив особливості організації уроку-
семінару, назвав принципові відмінності діяльності робочих груп, задіяних 
в уроці-семінарі, та невизнаного у 20-ті роки ХХ століття бригадного 
методу [4]. 

Провідною тенденцією другої половини 80-х років ХХ століття, 
зумовленою науково-технічним прогресом, було підвищення ролі праці 
творчого характеру. Це актуалізувало проблему активізації навчально-
пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення дисциплін. 

Так, цікаву форму активізації уваги учнів на уроках математики 
пропонувала Т. Косихіна. Вона на уроках використовувала елементи 
історизму та міжпредметні зв’язки. З досвіду роботи вчителька 
переконана, що такий підхід до організації уроку активізує увагу учнів, 
сприяє розвитку пізнавальної самостійності, викорінює формалізм у 
знаннях учнів, формує основи наукового світогляду [11]. 

Як бачимо, у другій половині 60-х – 80-х роках спостерігається 
тенденція до гармонійного поєднання індивідуальної та колективної 
роботи на уроках, удосконалення форм й методів навчання. Перетворення 
відбувалися не тільки на етапі вивчення, узагальнення чи повторення 
матеріалу. Форми організації та проведення перевідних і випускних 
екзаменів також змінювалися. Значний вплив на методику вивчення 
математики в загальноосвітній школі у 80-х роках справляв досвід 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 255 

учителів-новаторів. 
Початок 90-х років характеризується гуманітаризацією шкільної 

освіти. Дослідники відзначали, що в основу гуманітаризації шкільної 
освіти закладений розвиток особистості учня в цьому процесі, а не 
збільшення годин на літературу, історію, образотворче мистецтво чи 
включення фрагментів історії науки в шкільні дисципліни. Мовну 
культуру особистості учня науковці розглядали як фундамент гуманітарної 
культури та відзначали, що вчителі математики дуже часто забувають про 
колосальні можливості предметів математичного спрямування. 
Доводилося, що використання нетрадиційних питань до завдань, 
наведення прикладів до викладеного матеріалу розвиває мову, сприйняття, 
пам’ять, уявлення, готує учнів до лекційної форми навчання в старших 
класах [3]. 

Реформа 90-х років внесла свої корективи у весь процес шкільної 
освіти, змінила філософію навчання, яка полягала в гуманітаризації 
вивчення шкільних дисциплін. Форми та методи викладання дисциплін усе 
більше відрізнялися нестандартністю. Гуманітаризація шкільної освіти 
розглядалася з погляду й уточнення цілей шкільної освіти, і шляхів 
удосконалення методів навчання. Диференційований підхід передбачав 
певну специфіку організації, форм і методів навчання для кожної групи 
учнів. У зв’язку з цим неймовірними темпами зростала кількість 
інноваційних підходів до вивчення шкільних дисциплін. У навчально-
методичній літературі було зафіксовано низку нових форм та методів 
навчання. Наприкінці ХХ століття значно збільшився обсяг навчально-
методичної літератури вітчизняного видавництва. 

Таким чином, нами встановлено, що у 50-х – першій половині  
60-х рр., перевага надавалася уроку, учні залучалися до виготовлення 
навчально-наочного приладдя. В другій половині 60-х – 80-х роках форми 
та методи вивчення математичних дисциплін у загальноосвітній школі 
були зорієнтовані перш за все на розвиток особистості учня й, у першу 
чергу, на розвиток логічного та абстрактного мислення. У практику 
загальноосвітньої школи в умовах реалізації диференційованого підходу 
втілювалися методи розвивального та концентрованого навчання, 
упроваджувалися різноманітні форми організації самостійної роботи учнів, 
проблемного навчання, урізноманітнювалися форми діагностики знань 
учнів. Широко використовувалися уроки різних типів, практичні заняття та 
ін. Науково-технічна революція сприяла появі значної кількості технічних 
та електронно-обчислювальних засобів навчання. В 90-х роках ХХ століття 
в Україні підходи до організації шкільної освіти урізноманітнювалися: 
змінювалися форми навчання, поширювалися активні й ігрові методи. 

Перспективи подальших досліджень ми пов’язуємо з більш 
детальним виявленням організаційних та методологічних принципів 
розвитку шкільної освіти в Україні в другій половині ХХ століття. 
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УДК 94(07)(477.83)«18/19» 
Тарас Савшак 

 
ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ  

В УКРАЇНСЬКИХ ГІМНАЗІЯХ ГАЛИЧИНИ  
В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
Дослідження історичного минулого – це своєрідний діалог між 

минулим і сучасним. У такому діалозі визначається сутність історико-
педагогічної праці, яка в першу чергу детермінується потребами 
сучасності, а головне, за допомогою знань про минуле висуваються 
найважливіші історичні проблеми сьогодення. 

У сучасних нормативних та законодавчих документах про освіту 
поставлено завдання – забезпечити спрямованість на вивчення історії 
розвитку навчання в українських школах у ретроспективному плані. Це 
забезпечить її невіддільність від національного ґрунту, органічне 
поєднання з національною історією й народними традиціями, осмислення 
історичних фактів, подій та явищ. Відображення у змісті історичної освіти 
закономірностей історичного розвитку, широкого значення етнічної історії 
та етногенезу українців, формування поваги до історії рідного народу, 
наповнення змісту культурно-історичними надбаннями українського 
народу сприятиме національному підходу до наукового розв’язання 
історико-методичних проблем у методиці їхнього викладання. 

Знання з минулого історії розвитку методики вчать бути 
об’єктивним, правильно оцінювати думки, що функціонують у літературі. 
Вони допомагають усвідомлювати, що багато з того, що приймається тим 
чи іншим дослідником за своє нове, оригінальне творіння, давно вже 
існувало раніше і робилося часом чи намічалося ще вірніше і краще, ніж 
сьогодні, чи, навпаки, визнане неправильним, давно засуджене 
багаторічним досвідом. 

Великого значення набуває питання становлення методики навчання 
історії в українських загальноосвітніх закладах Галичини. У її джерел 
стояли такі вчені, як П. Виноградов, А. Дістервег, А. Копистянський, 
Кригер, А. Нікольський та ін. [5; 7; 11]. 

Автор першого методичного посібника з історії А. Дістервег 
обґрунтував необхідність елементарного курсу історії в народних школах. 
Цей курс мав бути своєрідним за добором матеріалу і за формою викладу, 
достатньо пристосованим до віку і розвитку дітей [5, с. 24]. 

А. Копистянський уклав книгу оповідань з історії Австрійсько-
Угорської держави в зв’язку з всесвітньою історією. В них розповідається 
про життя царів, князів, святих та про боротьбу за владу в країні [7, с. 4]. 

В елементарному курсі історії мають бути оповідання про відомі 
події, розповіді про історичні персоналії, можна подати деякі доповнення з 
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загальної історії. Замість неусвідомленого бездумного заучування і 
переказування учнями тексту підручника, автор пропонує творчу розповідь 
учителя, вільну бесіду, широке застосування картин. 

У період з 60-х років ХІХ ст. і до початку ХХ ст. відомі такі 
методисти, як Р. Віппер, А. Гартвінг, Я. Гуревич, М. Кареєв, А. Кролюницький, 
котрі працювали в галузі методики викладання історії [1; 2; 3; 6; 8]. 

Шляхом теоретичних розробок і практичної реалізації почала 
створюватися методика навчання історії в галицьких українських школах. 
Вона розкривалася в програмах, методичних порадах, підручниках. Почали 
з’являтися публікації в педагогічних україно- та польськомовних 
часописах («Muzeum» («Музей», 1885–1939), «Szkola» («Школа», 1868–
1939), «Rodzina i Szkola» («Родина і школа», 1896–1913), «Шкільний 
часопис» (1880–1889), «Учитель» (1889–1914), «Шлях навчання та 
виховання» (1927–1939), «Методика і шкільна практика» (1921–1939) з 
проблем навчання історії та суспільствознавчих дисциплін, авторами яких 
були Т. Біленький, Г. Врецьона, М. Галущинський, В. Залужний, 
С. Ковалів, Я. Кузьмів, М. Куцій, Т. Лопушанський, М. Макух, І. Мацюк, 
Р. Моленда, М. Надпрутянський, М. Рамултова, С. Русова, С. Сірополко, 
К. Чайківський, В. Чорномаз, І. Ющишин та ін. 

Розв’язання проблеми розвитку методики навчання історії в 
україномовних школах Галичини у другій половині ХІХ – початку ХХ 
століття базується на дослідженнях історії педагогіки, зокрема 
реформаторської, основних положеннях теорії навчання і виховання. Це 
праці М. Кугутяка, С. Сірополка, Б. Ступарика, О. Сухомлинської та ін. [9; 
12; 15; 18]. 

Сучасний стан розв’язку обстежуваної проблеми представлений 
роботами І. Курляк, О. Пометун, В. Стинської, М. Рапаєвої та ін. [10; 13; 
14; 17]. Найбільш широко і повно висвітлила у низці праць історико-
культурний процес становлення і зміст методики шкільної історичної 
освіти та вивчення історії у загальноосвітній школі в другій половині 
ХІХ – поч. ХХ ст. у світовому контексті О. Пометун [13]. І. Курляк 
досліджувала проблему розвитку класичної освіти на західноукраїнських 
землях (XIX – перша третина XX століття) на прикладі діяльності 
класичних гімназій в Галичині [10]. В. Стинська проаналізувала систему 
шкільництва в Галичині (кінець XIX – початок ХХ ст.) [17]. М. Рапаєва 
дослідила методи навчання історії у школах України досліджуваного 
періоду [14]. 

Реферування та аналіз педагогічних та історико-методичних джерел 
показав, що проблема становлення методики викладання історії в 
українських школах Галичини у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст. 
залишається цілісно не розглянутою. Потрібно її висвітлити з урахуванням 
досвіду навчання історії в українській західній діаспорі, а також у 
контексті ідей світової реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку 
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ХХ ст. 
Отже, аналіз історико-методичних джерел засвідчує, що є потреба 

проаналізувати процес розвитку методики навчання історії в українських 
школах Галичини у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст. та виявити 
можливості творчого використання цього досвіду в сучасних умовах. 

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких 
завдань: 

– з’ясувати історико-культурні обставини розвитку освіти в 
Галичині у другій половині ХІХ ст. – 30-х роках ХХ ст.; 

– обґрунтувати становлення методики навчання історії в 
українських школах Галичини. 

Опрацювання історико-методичних джерел з досліджуваної 
проблеми показало, що 1772 року, внаслідок першого поділу Польщі, 
Австрія окупувала Львів [9; 10; 12; 15; 18]. Місто стало адміністративним 
центром новоутвореної австрійської провінції – так званого «королівства 
Галіції і Лодомерії», до якого, крім українських, увійшла частина 
польських земель. З того часу за українською частиною краю закріпилася 
назва Східна Галичина [18, с. 37]. 

До початку 60-х років XIX ст. більшість шкіл Галичини були 
однокласними, де історія не викладалася. А шкіл підвищеного рівня 
(сільських, двокласних училищ, міських училищ) було небагато. 

1874 року у Львові була відкрита українська гімназія, до якої мали 
доступ діти заможних верств населення, переважно міської і сільської 
буржуазії [9, с. 19]. 

Пізніше в Галичині почали своє існування українські 8-річні 
класичні гімназії (2 у Львові, по 1 у Перемишлі, Коломиї, Тернополі, 
Станіславі (тепер Івано-Франківськ)) і паралельні українські класи в 
польських гімназіях у Бережанах і Стрию [9, с. 128]. 

У цих гімназіях викладалися різні навчальні предмети, серед яких 
історія займала одне із провідних місць [10, с. 134]. Навчання історії 
здійснювалося за програмами та перекладеними з німецької мови 
підручниками у гімназійних класах [16, с. 38]. 

Оскільки середню освіту в Галичині було представлено гімназіями, 
то в 1872 році вводиться епізодичний курс загальної історії, починаючи з 3 
класу. 1890 року цей курс було замінено елементарним курсом історії, а з 
4-го класу розпочинався систематичний курс загальної історії [16, с. 39]. 

Згідно з навчальним планом у кожному класі відводилося по 2 год. 
на історію і 1 або 2 год. на географію, оскільки з особливою 
наполегливістю висувалися вимоги щодо взаємозв’язку історії і географії в 
гімназіях. В процесі викладання географії повинна бути звернена увага на 
історичну місцевість. Учитель історії, крім загального географічного 
нарису кожної країни, до зображення яких він переходить під час викладу 
матеріалу, має показати вплив природи на культуру народу, історія якого 
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вивчалася, повинен детально ознайомлювати учнів з місцевістю, яка є 
спектром важливих подій. Методика рекомендує для учнів малювання 
історичних та географічних карт. Вказується також на значення порівнянь 
політичної карти періоду, який розглядається з сучасним періодом країни 
чи частини світу [6; 8]. 

Однак, як зазначає зарубіжний дослідник історії австрійського 
періоду Р. Віппер, для австрійських гімназій ці розумні вказівки можуть, 
на жаль, безслідно пропасти в зв’язку з тим, що географія і без того не 
користувалася в цих навчальних закладах увагою, а тепер зовсім викинута 
з курсів старших класів [2, с. 123]. 

До нової програми з історії, яка вийшла друком 1891 року ХІХ ст., 
подається інструкція, стосовно якої розроблено рекомендації для учнів і 
вчителів з метою вивчення ними історії [19, с. 160]. У них зазначається, що 
учні мають читати відповідні джерела з історії різного періоду. 
Пропонується не завантажувати учнів будь-якою проблемою під час 
ознайомлення їх з історичними постатями. Однак учитель під час 
повторення курсу історії в кожному класі, а особливо у восьмому, має 
навчити школярів користуватися висновками після читання підручників. 
Якщо раніше історія вивчалася через міфи, перекази, оповідання, то в 
подальших вказівках інструкція наполягає на тому, щоб учитель чітко 
диференціював міф, оповідання та історію [19, с. 162], роз’яснивши разом 
з тим історичне значення міфу і розглядав історію як процес. 

Згідно з новою програмою у курсі нової історії вносяться зміни 
порівняно з викладанням у молодших класах, де історія була поставлена в 
центр уваги. У зв’язку з тим, що у вищих класах були інші завдання 
викладання історії, вважається необхідним розподіл двох елементів 
(вітчизняної і загальної історії), оскільки вчитель повинен мати більшу 
свободу у виборі та класифікації матеріалу. Для того, щоб показати закони 
історичного розвитку, не потрібно мати зовнішнього, об’єднувального 
елементу. Для кожної окремої епохи потрібно висунути на перший план ту 
державу, яка найважливіша в даний момент за своїм культурним 
значенням [19, с. 163]. 

У рекомендаціях до програми пропонується вчителям не «гнатися за 
повнотою в усіх розділах (частинах) історії, а брати всюди переважно 
типове» [20, с. 16]. Лише орієнтовно і загальними штрихами окреслює 
інструкція позиції, характер групування історичного матеріалу, які бажано 
було б рекомендувати вчителеві. Учень повинен головним чином одержати 
чітке поняття про хід релігійних рухів, про те, як у великих суспільних 
переворотах узгоджуються та поєднуються релігійні, політичні і соціальні 
елементи, про те, як виникають і закріплюються основи законної свободи 
тощо. 

Разом з тим, в інструкції до програми подаються лише загальні 
поради щодо вивчення історичних процесів у гімназійних класах, оскільки 
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її автори відзначають, що учителеві надається широке поле діяльності та 
самостійності для різноманітних комбінацій та поєднання матеріалу. Як 
бачимо, навчальні програми з історії, крім матеріалу для вивчення в 
гімназійних класах, включали також методичні поради вчителеві. 

Отже, становлення методики викладання історії в українських 
школах Галичини здійснювалося поступово, по мірі введення навчального 
предмета «історія» в українські гімназії, якими була представлена середня 
освіта цього краю. Методика висвітлює зміст, добір форм та методів 
навчання дітей на основі відібраного історичного матеріалу середини 
ХІХ – поч. ХХ ст. Орієнтовно, як зазначають дослідники, з 60-х років 
ХІХ ст. до 1918 року навчання історії відбувалося за програмами, в яких 
була вміщена інструкція для вчителів і учнів. У ній розглядався обсяг 
історичного матеріалу за класами та пропонувалася методика його 
вивчення. Як бачимо, ці програми є актуальними і для нинішніх 
загальноосвітніх шкіл, тому що вивчення історичного матеріалу має 
відбуватися в процесі, а не схематично та стало, як це було раніше. 
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Світлана Саяпіна  

 
«МАТЕРИНСЬКА ШКОЛА» Я. КОМЕНСЬКОГО ЯК ПРОГРАМА 
ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Розбудова української незалежної держави створила сприятливі 

умови для відновлення й розвитку педагогіки, національної системи освіти 
і виховання дітей та молоді в Україні. Успішність реформування в освітній 
галузі значно залежить від того, наскільки повно й ефективно будуть 
використані ті позитивні надбання, які ґрунтуються на педагогічному 
досвіді. Особливий вплив на сучасний етап розвитку української науково-
педагогічної думки продовжує здійснювати зарубіжна педагогічна теорія 
та практика. 

Одне з чільних місць серед видатних зарубіжних педагогів минулого 
належить Я. А. Коменському (1592–1670 рр.), який справедливо вважається 
засновником педагогічного реалізму. 

Питання дидактичної підготовки дітей дошкільного віку має 
численні аспекти розгляду як в теоретичному, так і в практичному ракурсі 
(А. Богуш, Н. Гавриш, О. Запорожець, Г. Леушина, Т. Садова, О. Усова). 
Історіографічний аналіз проблеми дає підстави стверджувати, що вивчення 
педагогічного досвіду Я. Коменського представлено в дослідженнях 
М. Виноградова, І. Зайченко, О. Красновського, Д. Лордкіпанідзе, П. Монро. 
Не зважаючи на популярність проблеми, педагогічна спадщина видатного 
педагога залишається недостатньо висвітленою щодо визначення змісту 
навчання та виховання дітей дошкільного віку. 

Мета статті: систематизувати й представити програму материнської 
школи Я. Коменського як конкретну методику ознайомлення дітей із 
природними процесами, подіями, явищами і фактами. 

У загальному світогляді Я. Коменського є достатньо елементів 
платонізму, бо Я. Коменський, будучи виразником нової, реалістичної 
течії, проте, у деякій мірі є і представником найбільш пізньої форми 
гуманізму. У проектах універсальної реформи шкільної справи він 
торкнувся й проблеми дошкільного виховання, окреслюючи ґрунтовний 
план, так званих, материнських шкіл. Хоча тут ідеться про виховання дітей 
раннього віку в надрах сімейної обстановки, проте, цей педагогічний вплив 
носить планомірний і врегульований характер, не забуваючи й мети 
соціальної культури, у зв’язку з тим середовищем, у якому згодом 
доведеться знаходитися вихованцям. 

Нас цікавить материнська школа, якій Я. Коменський присвятив 
особливу працю «Материнська школа», розвиваючи в ній ті положення з 
цього питання, які вже були намічені в його головному творі «Велика 
дидактика». У материнській школі, за словами вченого, будуть 
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вправлятися переважно зовнішні почуття, щоб діти привчалися правильно 
поводитися з предметами й розпізнавати їх. У зв’язку з цим педагог 
характеризує цілу низку знань, яких діти набувають у ранньому віці, 
відповідно до процесу природного росту, відчуваючи вплив і з боку речей. 
Так, дитина непомітно доторкається до природи, розуміючи на другому-
третьому році, що таке тато, мама, каша, хліб, що холодно і що тепло, ясно 
відрізняючи себе від інших живих і неживих предметів. Пізніше вона може 
дізнатися, що таке глина, пісок, дерево, гілки, квітка. Вона рано розрізняє 
світлові враження, які часто забарвлюються в неї колоритом почуття. 
Дитина рано отримує елементарні уявлення з галузі астрономії та 
географії, коли вона природно знайомиться з явищами сходу й заходу 
небесних світил, коли вона за необхідністю орієнтується в довкіллі. На 
ґрунті безпосереднього знайомства з людьми й більш близьким їй 
середовищем у дитини поступово виробляються уявлення економічного, 
соціального і навіть політичного характеру, – звичайно, ще дуже 
елементарного типу, бо тут маються на увазі майнові взаємини, стосунки 
між членами сім’ї чи всього будинку тощо. Різні уявлення про речі і явища 
розвиваються, головним чином, у зв’язку з діяльністю дитини, яка 
починається дуже рано. 

Не треба заважати й ранній дитячій наслідувальності, за винятком 
тих випадків, коли ця наслідуваність шкідлива для них. Уже на другому-
третьому році діти розуміють, що значить бігати, стрибати, крутитися, 
грати тощо. 

Четвертий, п’ятий, шостий рік можуть бути наповнені ручними й 
будівельними заняттями, що випливають з їх природної активності. Також 
діти 3–4 років можуть вправлятися у вільному малюванні, використовуючи 
крейду, вугілля і так готуватися до більш серйозного малювання та письма. 
Також непомітно, у зв’язку з життєвим досвідом, діти набудуть 
елементарних пізнань арифметичного й геометричного характеру. У дітей 
дуже рано пробуджується інтерес до музичних звуків, попри те, чи будуть 
це звуки музичних інструментів, чи спів людини. Треба йти назустріч цій 
дитячій схильності, пропонуючи більш прості музичні інструменти або 
різні співи, бо рима й мелодія полегшують процес запам’ятовування 
музичних і вокальних речей. 

Із раннього віку в материнських школах має бути звернено увагу й 
на моральне виховання. Воно здійснюється, здебільшого, за допомогою 
прикладів і відповідної настанови. Неминучі в цьому випадку й покарання, 
але за покараннями повинна слідувати й похвала, яка є підбадьоренням і 
заохоченням для виправлення дитини. Отже, створюються позитивні 
форми дитячої чи взагалі людської поведінки, які Я. Коменський називав 
чеснотами. Перша чеснота – помірність, яка є основою життя і здоров’я. 
Вона може виникнути лише тоді, коли бажання дітей будуть 
задовольнятися відповідно до потреб природи [2]. 
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Дітей потрібно з раннього віку привчати до охайності та чистоти, 
чого можна досягти, якщо вчасно звернути увагу дітей на необхідність 
дбайливого ставлення до своєї сукні, до своїх речей тощо. Без особливих 
зусиль діти можуть навчитися повазі до старших, коли їм пояснюватимуть 
батьки і старші. Отже, поступово може виробитися справжня слухняність, 
яка «згодом дасть підставу для багатьох прекрасних чеснот». Діти повинні 
бути правдивими, цуратися всякої брехні, бо «брехлива, оманлива мова – 
страшна ганьба для людини». Почуття справедливості також повинно бути 
притаманне дітям із раннього віку, і вони не мають привласнювати собі те, 
що їм не належить. Дитина може рано виявляти доброзичливість, ділячись 
з іншими дітьми тим, що має, причому дуже важливо, щоб вона робила це 
за власним бажанням [2]. 

У процесі розвитку мови діти повинні вчитися не лише говорити, але 
й вчасно мовчати, бо, за словами Плутарха, «розумне мовчання – початок 
великої мудрості». Дитину з раннього віку треба привчати до терпіння, що 
важко здійснити, якщо її дуже багато й нерозумно пестити й ніжити. В 
останньому випадку в неї розвинеться свавілля, упертість і капризи. У 
дитині неважко розвинути необхідну поступливість, даючи доступні для 
неї доручення, так можна виробити й відповідну до віку спритність. 
Дитина має бути ввічливою, виявляти привітність, ласкавість, люб’язність 
щодо батьків та інших людей. Але ласкавість ця не повинна бути 
«мавпячою», а має бути «дисципліною, соромливістю і мистецтвом». 

У цьому має полягати, на думку Я. Коменського, моральне 
виховання дітей дошкільного віку. У зв’язку зі своїми особистими 
глибоко-релігійними поглядами Я. Коменський підкреслив і важливість 
релігійного виховання в ранній період, присвячуючи цілий розділ питанню 
про те, «як доводити дітей до богобоязливості». Але ми не будемо 
зупинятися на цьому питанні й зауважимо тільки, що діти за весь цей 
ранній період розвитку перебувають під опікою матерів і, тільки 
досягнувши шестирічного віку, вступають до школи під керівництво 
вчителів. Цей перехід із сім’ї у школу є, за поданням Я. Коменського, дуже 
важким для дітей, здебільшого, завдяки недосконалому стану тодішньої 
школи взагалі і школи елементарної зокрема, куди дитина вступає 
безпосередньо з сім’ї. Але тягар цих дитячих переживань, на думку 
педагога, нерідко збільшують самі батьки [2]. 

У нашому дослідженні ми акцентуємо увагу на тому, що насправді ж 
потрібно інакше готувати дітей до вступу в школу: потрібно говорити про 
неї, як про щось привабливе для дітей, як про ярмарок або збір винограду; 
потрібно вказати на привабливість гурту нових товаришів і взагалі всієї 
нової обстановки. Звичайно, ця обстановка, у своєму фактичному 
вираженні в епоху Я. Коменського, вимагала серйозних змін, і він не 
втомлювався говорити про це в «Великій дидактиці». Педагог, між іншим, 
саме так прагнув до пом’якшення суворості тодішньої дисципліни, до 
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усунення тієї загальної важкої атмосфери, яка особливо важко виносилася 
дітьми раннього віку [1]. 

Треба підкреслити, що хоча Я. Коменський наполягав на 
необхідності суворої дисципліни, цілком погоджуючись із чеським 
прислів’ям: «Школа без дисципліни, що млин без води», проте він повстав 
проти надмірно суворих педагогічних заходів (він навів слова Лубіна, що 
«різки й палиці, ці знаряддя рабства, зовсім не повинні мати місця в 
школах»), постійно підтримуючи цінність дитячої життєрадісності. Тому 
кращому способу дисципліни нас вчить, на думку Я. Коменського, небесне 
сонце, яке посилає рослинам постійно світло, часто – дощ і вітри й лише 
зрідка – блискавки і громи. Цим же прагненням до пробудження дитячої 
життєрадісності пофарбовані й назви керівництв, призначених 
Я. Коменським для початкових шкіл: «грядка фіалок», «квітник троянд», 
«зелена галявина» тощо. 

Якщо ми спробуємо підійти до оцінки поглядів Я. Коменського щодо 
завдань й організації дошкільного виховання з тим масштабом, який 
знаходиться в розпорядженні сучасної педагогічної свідомості, то ми, 
звичайно, знайдемо тут багато такого, що не може цілком задовольнити 
нас. Так, передусім, дошкільне виховання є для педагога вихованням 
домашнім, що здійснюване в надрах сім’ї, під керівництвом матері. Цим 
недостатньо відтіняється громадський елемент в цьому вихованні, який 
підкреслює новітня педагогіка, і за таких умов немає гарантії проти 
небажаних форм індивідуалізму, які так важко вилучити з різних форм 
сімейного виховання. Ми вже не говоримо про важливість здійснити 
окреслені Я. Коменським принципи сімейного виховання в силу 
непідготовленості матерів, які самі, для виконання всіх згаданих педагогом 
педагогічних завдань, повинні володіти глибокими знаннями й достатнім 
досвідом у галузі дошкільного виховання й навчання. Потім, у процесі 
виховання, за цей ранній період розвитку Я. Коменський дуже мало 
говорив про мимовільну дитячу активність, про різні вирази такої дитячої 
діяльності, як гра, зосереджуючи свою увагу здебільшого на процесі 
виховання й навчання. Цим ніби вноситься елемент певної сухості й 
черствості в цю епоху дитячого життя, по суті вимагає більше свободи й 
м’якості відповідно до особливостей ранньо-дитячого розвитку. 
Самовиховання спрямоване на вироблення, так званих, «чеснот», тобто 
моральних якостей у дусі традиційно-релігійного виховання або навіть 
античної етики, тут велике значення надається терпінню, слухняності, 
поміркованості тощо. Усе це накладає відбиток однобічності, не завжди 
відповідний природній жвавості й рухливості дітей цього віку [1]. 

Але всі ці критичні зауваження можна прийняти лише частково, із 
деякими застереженнями, паралельно з’ясовуючи позитивне значення 
основних принципів Я. Коменського в галузі дошкільного виховання. 
Передусім, заслуговує надзвичайної уваги та обставина, що він перший із 
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теоретиків педагогіки нового часу включив ранній дитячий вік до 
загальної шкільної схеми, виробленої ним із метою найширшої соціальної 
реформи. Цим педагог, з одного боку, показав величезне суспільне 
значення дошкільного виховання, з іншого – визнав необхідність 
урегулювання цього виховання через втручання протягом цього процесу в 
те стихійне, яке мало місце в його епоху. 

Спостерігаючи надзвичайно не досконалий стан сучасної йому 
школи, що вимагає докорінної і в той же час тривалої реформи, убачаючи 
важкість тодішньої шкільної обстановки з її загальною незатишністю, із 
суворою і навіть жорстокою дисципліною, Я. Коменський не наважувався 
довірити навіть і реформованій школі настільки ніжний і слабкий вік, 
воліючи для нього більш затишну, м’яку й теплу сімейну атмосферу. 
Звідси зведення матері до рангу основної виховательки і вчительки в 
цьому віці за неодмінним припущенням, що матері повинні отримати 
відповідну підготовку для цієї відповідальної роботи. Я. Коменський 
вважав необхідним іти назустріч цій підготовці, коли він із властивою 
йому енергією брався за виготовлення спеціального керівництва для 
материнських шкіл або таких творів, як «Світ у картинах». Потім, 
виробляючи програму материнських шкіл, педагог намагався охопити весь 
процес дитячого розвитку в цю ранню пору, висуваючи на перший план 
пізнавальну функцію й надаючи широкий і різноманітний матеріал для 
роботи органів зовнішніх почуттів й інших інтелектуальних функцій (тут і 
довкілля, і різноманітні форми доступних для дитини соціальних взаємин 
тощо). Не ігнорував Я. Коменський і ранньої дитячої активності, коли 
підкреслював справжню рухливість дітей, неможливість залишатися в 
бездіяльності. І якщо він лише згадував, але докладно не аналізував явища 
гри, то тільки тому, що передбачав повну зрозумілість цього явища для 
будь-якої матері, вважаючи більш важливим висувати проблему 
інтелектуального й морального виховання для дітей раннього віку. 

Разом з тим, Я. Коменський не упустив сказати про важливість 
принципу активності в галузі інтелектуального виховання, коли 
рекомендував різні види ручної праці, доступні дітям цього періоду 
розвитку. Не ігнорував і проблему естетичного виховання, коли говорив 
про важливість у цей час музичної та вокальної освіти. Щодо морального 
виховання, то культивування в дітях таких властивостей, як 
поміркованість, слухняність, терпіння, не можна розглядати, як прагнення 
насадити неприйнятну для сучасної педагогіки моральну пасивність. 
Педагог вважає всі ці «чесноти» цінними в цілях морального загартування, 
з одного боку, і в цілях соціального виховання – з іншого, коли в 
останньому випадку неминуча боротьба з різними формами дитячого 
егоїзму й однобічного індивідуалізму. Цей соціальний мотив так ясно 
проступає і в високій оцінці такої якості, як правдивість, яку так висував 
Я. Коменський під час аналізу морального виховання [3]. 
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Нарешті, щодо розвитку й підтримки дитячої життєрадісності, то ми 
знаємо, що Я. Коменський відстоював це не лише в період дошкільного 
виховання, але й пізніше – у різні періоди шкільного навчання, коли 
висловлював побажання, щоб узагалі «у школах було більше дозвілля, 
радості й міцного успіху». Цим і пояснюється зауваження педагога про 
необхідність установити непомітний перехід від материнської школи до 
елементарної школи або школи рідної мови. Важкість цього переходу 
обумовлювалася саме недосконалістю тодішньої шкільної обстановки, 
усього шкільного побуту, із його суворістю, жорсткістю, і на пом’якшення 
всіх цих негативних сторін шкільного життя було направлено енергійні 
зусилля Я. Коменського. Узагалі залякування він вважав дуже ненадійним 
заходом педагогічного впливу і саме тому так переконував батьків, які 
збиралися віддати своїх дітей у школу, не вдаватися до залякування, а 
навпаки, зображати перед дітьми майбутнє шкільне життя в більш м’яких і 
привабливих фарбах. І якщо ми візьмемо до уваги, що всі ці думки щодо 
дошкільного виховання було висловлено за 300 років до нашого часу, ми 
не зможемо не перейнятися почуттям глибокої поваги й навіть 
преклоніння перед автором цих педагогічних принципів. 

Отже, результати теоретичного дослідження змісту «Материнської 
школи» Я. Коменського дозволяють стверджувати, що програма 
передбачала ознайомлення дітей з явищами суспільного життя: деякі 
відомості з історії, політики, економіки. Вчення педагога про материнську 
школу – це перша спроба створити теорію і методику дошкільного 
виховання та навчання, визначити мету, зміст, основні засоби і методи, 
запропонувати ретельно продуману і чітко організовану систему роботи з 
маленькими дітьми відповідно до їх особливостей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ В УКРАЇНІ В 50–80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
В умовах становлення та розвитку сучасної незалежної України не 

вщухає інтерес до власної національної історії та накопичених знань, 
досвіду та здобутків минулого. Особливо гострою на сьогодні є проблема 
виховання дітей, адже вони – майбутнє нашої країни. Події останнього 
часу підтвердили, що економічна дезінтеграція, соціальна диференціація 
суспільства, девальвація духовних цінностей мають негативний вплив на 
суспільну свідомість більшості вікових груп населення країни. Отримало 
широке поширення байдужість, егоїзм, індивідуалізм, цинізм, неповажне 
ставлення до держави і соціальних інститутів. Високий рівень дитячої 
злочинності викликаний загальним зростанням агресивності і жорстокості 
в суспільстві. В цих умовах виникає потреба в удосконаленні системи 
виховання в Україні. 

Підвищення ефективності системи виховання, зокрема соціального 
виховання дітей, неможливе без глибокого й неупередженого вивчення 
історико-педагогічного досвіду. Особливо цікавими, багато в чому 
повчальними, є здобутки другої половини ХХ століття. 

Питання виховання у вітчизняній науці і практиці досліджували: 
Л. Артемова, В. Басова, Н. Басов, О. Беспалько, Т. Василькова, Ю. Василькова, 
І. Звєрєва, А. Капська, Н. Клішевич, А. Кравченко, А. Мудрик, С. Савченко, 
С. Харченко, К. Чертова та ін. 

Метою даної статті є розкриття особливостей організації соціального 
виховання дітей в Україні в 50–80 роках ХХ століття. 

Наростаюче ускладнення структур і життєдіяльності кожного 
конкретного суспільства призводить до того, що на певних етапах його 
історичного розвитку виховання: диференціюється на сімейне, релігійне, 
соціальне; розповсюджується від елітарних верств суспільства до більш 
нижчих й охоплює все більшу кількість вікових груп (від дітей до 
дорослих); з’являється корекційне виховання; складається диссоціальне 
виховання та ін. [5, с. 168–172]. 

Головним призначенням виховання є передача підростаючим 
поколінням накопичених знань та суспільно-історичного досвіду. В 
процесі виховання нові покоління повинні оволодіти знаннями, засвоїти 
норми поведінки в суспільстві, виробити певну систему поглядів на життя. 
Оскільки перед кожним поколінням виникають проблеми, які часто навіть 
не можна передбачити, у молодих людей повинні бути сформовані певні 
якості, які допоможуть їм орієнтуватися в нових завданнях та бути 
потенційно готовими до їх вирішення. 
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Соціальне виховання являє собою цілеспрямований, керований 
процес соціального розвитку, соціального формування особистості; 
допомога людині в засвоєнні та прийнятті нею моральних норм, які 
склалися в сім’ї та суспільстві, прийнятті правових, економічних, 
громадських і побутових відносин; цілеспрямоване виховання людини з 
урахуванням її особистісно-соціальних проблем і відповідно до соціальних 
потреб середовища, що її оточує в процесі життєдіяльності. Воно 
здійснюється в ході участі в різних, відносно автономних, сферах 
життєдіяльності: освіта, набуття соціального досвіду, індивідуальна 
допомога одне одному. Соціальне виховання забезпечується суспільством і 
державою в організаціях, що спеціально створюються для його здійснення 
(школи, мережа позашкільних закладів, дитячі та молодіжні організації). 

Роль держави в організації соціального виховання полягає в тому, що 
вона створює інфраструктуру та формулює завдання соціального 
виховання, закріплені в державних програмах та документах [7, с. 30]. 

Так, в другій половині ХХ століття (1956 р.), для дітей-інвалідів, 
сиріт, дітей одиноких матерів був створений новий тип навчального 
закладу – школи-інтернати. Вони були покликані допомогти у вихованні 
дітей, які були позбавлені батьківського піклування або не мають 
необхідних умов для виховання в сім’ї. Велику увагу приділяли 
політехнічному навчанню. Одним з головних завдань у повоєнні роки було 
охоплення всіх дітей дошкільного віку (за бажанням батьків) дошкільними 
закладами. В цей же час розроблялися теоретичні та методичні питання 
дошкільної педагогіки, поліпшувалася професійна підготовка вихователів. 
З 1953 р. навчальна виховна робота планувалася за віковими групами: 
молодша (3–4 роки), середня (5 років), старша (6 років). Досить глибоко 
розроблялися питання гри, розвитку мови, трудового виховання та ін. 

Згідно постанови Ради Міністрів СРСР (1959 р.) «Про заходи щодо 
подальшого розвитку дитячих дошкільних установ, поліпшення виховання 
та медичного обслуговування дітей дошкільного віку», ясла та дитячі 
садки об’єднувалися у єдиний дошкільний заклад. Дітей стали виховувати 
сестри-виховательки. Розгорталося будівництво приміщень для ясел-садків 
за новими типовими проектами. Новий тип дошкільного закладу 
забезпечував виховання дитини від народження до 7-ми років. Для цього 
вперше була розроблена єдина програма виховання переддошкільного та 
дошкільного віку, яка визначила зміст наступності у вихованні [1, с. 325–326]. 

В 50-ті роки відкрилося декілька дитячих будинків для обдарованих 
дітей-сиріт (зокрема в місті Києві), куди відбирали талановитих дітей, які 
планували вступати до музичних, балетних та художніх шкіл. Тут 
створювалися особливі умови для індивідуальних занять таких дітей  
[2, с. 231]. 

Ми хочемо зупинити свою увагу на педагогічній спадщині 
В. А. Сухомлинського, яка надзвичайно багатогранна та в центрі якої 
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передусім – дитина, її моральні цінності, духовний світ. В своїх роботах: 
«Виховання колективізму у школярів», «Моральний ідеал молодого 
покоління», «Виховання комуністичного відношення до праці» та ін. 
вчений розглядав такі інтегральні якості особистості, як громадянськість, 
що включає соціальну активність, патріотизм і інтернаціоналізм, розкриває 
процес розвитку і виховання дитини, формулює науково обґрунтовані 
рекомендації вчителям і вихователям. Водночас, доволі гостро постає 
проблема соціально-педагогічної захищеності дітей та підлітків, 
важковиховуванності, правопорушень. Велику допомогу в їх вирішенні 
надавали комісії у справах неповнолітніх при райвиконкомах, дитячі 
кімнати міліції, створені в 1950 р. в усіх столичних та обласних містах, в 
промислових центрах [3, с. 195, 197]. 

Характеризуючи 60–80-ті роки ХХ століття, ми хочемо відмітити, що 
головними завданнями освіти та виховання стали загальна середня освіта 
та професійна підготовка в поєднанні з посильною суспільно корисною 
працею школярів. Під впливом поступового переосмислення шляхів 
розвитку освіти в авторитарній державі зароджується незвичний для 
радянського суспільства напрям – педагогіка співробітництва. Її основна 
ідея – зробити дитину соратником, однодумцем учителів, вихователів, 
батьків у своєму вихованні, освіті, зробити її рівноправним учасником 
педагогічного процесу, відповідальним за його результати. Особистість, 
дитина стає центром навчально-виховного процесу. Вчитель, вихователь 
переходить від педагогічних вимог до педагогіки відношень, 
дотримуючись гуманно-особистісного підходу до дитини, забезпечує 
єдність навчання й виховання. 

Одночасно з’явилася нова соціально-педагогічна тенденція – 
швидкий розвиток шкіл і груп продовженого дня. Міністерство освіти з 
метою впорядкування їх роботи ввело типове Положення, а також 
опублікувало інструктивно-методичний лист «Про роботу шкіл і груп 
продовженого дня». В цілому ж, такі школи виправдали себе у справі 
соціального виховання учнів: створювали сприятливі умови для дозвілля 
дітей, надавали допомогу родині [3, с. 211]. Неодноразово доопрацьо-
вувалася «Програма виховання в дитячому садку» (1962, 1966, 1971, 1975, 
1986 рр.), у якій враховувалися результати досліджень у галузі дошкільної 
педагогіки, дитячої психології, вікової фізіології, дошкільної гігієни та 
передовий досвід найкращих вихователів дошкільних закладів. Програмні 
завдання будувалися на основі положень радянської дошкільної 
педагогіки: зв’язок змісту дошкільного виховання з сучасністю, 
вирішального значення систематичного навчання й виховання в розвитку 
дитини та провідної ролі вихователя в педагогічному процесі, значенні 
змістовної дитячої діяльності (ігрової, трудової, навчальної, художньої, 
побутової) у всебічному вихованні, формуванні особистості дитини і засад 
колективних взаємин, починаючи з дошкільного віку [1, с. 328, 331]. 
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В 60–80-ті рр. минулого століття в країні існувала педагогічно 
доцільна, охоплюючи всі сторони життя і діяльності дітей, державна 
система позашкільних дитячих установ. Вона включала в себе мережу 
палаців і будинків піонерів, станції юних піонерів і натуралістів, дитячо-
юнацькі спортивні школи. Сюди входили позашкільні установи 
міністерств культури, шляхів сполучення, морського і річкового флоту. 
Працювали дитячі будинки культури профспілок, дитячі сектори при 
палацах культури і клубах, дитячі об’єднання добровільних спортивних 
товариств, заміські і міські піонерські табори. Різноманіття типів 
позашкільних дитячих установ, активна допомога їм з боку широкої 
громадськості, забезпечували розвиток різнобічних інтересів і здібностей 
дітей і підлітків. Ці установи займалися естетичним і фізичним вихованням 
молоді, організацією дозвілля школярів, профілактикою бездоглядності і 
безпритульності дітей і підлітків [3, с. 212]. 

Розкриваючи особливості роботи з важковиховуваними дітьми, 
вважаємо за доцільне розкрити причини, притаманні дитячим 
правопорушенням та злочинам. Тут чітко простежується така тенденція: 
якщо раніше негативні явища у внутрішньому світі дітей були наслідком 
поганих життєвих умов, злиднів і голоду, то тепер дитячу психіку 
спотворюють матеріальні надмірності і нездоровий спосіб життя (культ 
задоволень, «легке, красиве» життя). У підростаючого покоління 
з’являються аморальні потреби у вживанні токсичних і наркотичних 
речовин, алкогольних напоїв. 

Відбуваються зміни і у психології важковиховуваних дітей. У таких 
дітей відзначається егоїзм, заздрість, лінь, байдужість, відчуття 
безкарності, соціальна пасивність, утриманство та ін. Посилилися 
правопорушення на ґрунті алкоголізму, наркозалежності, зросла кількість 
грабежів, хуліганства, проституції [4, с. 101]. З огляду на представлену 
проблему, зупинимо свою увагу на особливостях роботи опорних пунктів 
охорони правопорядку та інспекції у справах неповнолітніх, які 
координували профілактичну роботу з неповнолітніми. Ради опорних 
пунктів організовували роботу за такими напрямками: індивідуальної 
профілактики, наставництво, індивідуальний нагляд, щоденний контроль 
за поведінкою конкретного підлітка або його сім’ї, правове виховання, 
профілактика в трудових колективах, школах мікрорайонів. 

Інспекції у справах неповнолітніх аналізували причини та умови, які 
сприяли скоєнню правопорушень та інформували про це місцеві державні 
органи, громадські організації, адміністрації за місцем навчання або 
роботи неповнолітніх, а також за місцем роботи їх батьків або осіб, що їх 
замінювали. Крім того, інспекції у справах неповнолітніх мали право 
вносити пропозиції у відповідні державні органи та громадські організації 
про призначення громадських вихователів для перевиховання 
неповнолітніх правопорушників, залучати їх до суспільно-корисної 
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діяльності, до занять у різних спортивних секціях, гуртках. У своїй роботі 
працівники інспекцій керувалися й суто педагогічними принципами 
гуманізації, поєднанням переконання та примусу, використовували засоби 
суспільного впливу та виховання [6, с. 211]. 

В 1964 році з’являються спеціальні навчально-виховні установи для 
неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання, тобто для дітей 
і підлітків, які вчинили аморальні вчинки, суспільно небезпечні діяння або 
злочини, та звільнені від кримінальної відповідальності за віком. В 
спеціальних школах навчалися діти і підлітки 11–14 років, потім вони 
прямували до батьків, у дитячі будинки, школи-інтернати, середні 
спеціальні навчальні заклади або працевлаштувалися. Основне завдання 
полягало у виправленні і соціальній реабілітації дітей та підлітків, 
розвитку соціально корисних інтересів і схильностей особистості. Процесу 
перевиховання сприяли, також, активно діючі органи учнівського 
самоврядування. Як правило, над спецшколами шефствували промислові 
та сільськогосподарські підприємства, державні та громадські організації, 
створювалися громадські опікунські ради [3, с. 216]. Взагалі, за часів 
Радянського Союзу, були поширені такі форми шефської роботи, які, на 
нашу думку, мали велике значення у системі виховання, зокрема це: 
шефство старших школярів над молодшими; шефство студентів і 
робітників над школярами; шефство молоді над «педагогічно занедбаними 
підлітками»; надання допомоги відстаючим школярам і студентам та ін. 

Вся добровільна робота із надання допомоги провадилася в межах 
громадських організацій. Діяла розгалужена і досить відпрацьована 
система цих організацій, до функцій яких входило надання людям 
безкоштовної допомоги. Діти та молодь, які залучалися до шефської 
роботи, в певній мірі реалізовували власну потребу у самовизначенні й 
відчутті своєї необхідності, що є основою для становлення особистості. 
Формуються такі життєві принципи і ідеали: повага до старшого 
покоління, любов та дбайливе ставлення до навколишнього середовища, 
співчуття, милосердя, відповідальність за власні вчинки та ін. Всі ці якості, 
яких набуває особистість в процесі надання допомоги іншим, є однією із 
головних завдань виховної роботи з дітьми. 

Таким чином, певний поворот в розвитку суспільного виховання 
відбувся в середині 1950-х років. Мета освітньої політики полягала в 
поліпшенні навчально-виховної роботи в школах, дитячих дошкільних 
установ та ін. З’являються нові форми та методи соціального виховання 
дітей, активізується організація громадської корисної праці учнів. Цей 
період характеризується початком розвитку гуманістичних та 
демократичних засад у педагогіці, про що свідчать ідеї та творчий пошук 
В. А. Сухомлинського, які були новаторством у часи радянської 
педагогіки. В 1960–1980-ті роки зароджується незвичний для радянського 
суспільства напрям – педагогіка співробітництва. В країні існувала 
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педагогічно доцільна, державна система позашкільних дитячих установ, в 
яких займалися естетичним та фізичним вихованням, організацією 
дозвілля, профілактикою бездоглядності і безпритульності дітей. 
З’являлися спеціальні навчально-виховні установи для неповнолітніх 
правопорушників. Розгорталася боротьба з проблемами соціально-
педагогічної захищеності дітей та підлітків, важковиховуванності, 
правопорушень. Рішення цих проблем не втратило актуальності і в наш 
час. Накопичені здобутки минулого, а саме структура організації її 
механізми та особливості виховання дітей, можуть стати однією з ланок до 
подолання негативних явищ, які спостерігаються в сучасному дитячому 
середовищі. 
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ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 

СПАДЩИНІ Я. А. КОМЕНСЬКОГО 
 

Сучасне суспільство потребує особистість високоосвічену, морально 
зрілу, з активною громадянською позицією, здатну до саморозвитку, 
самовиховання і самореалізації, яка у своїй діяльності керується 
загальнолюдськими та національними цінностями; спроможну самостійно 
приймати відповідальні рішення, прогнозуючи їх наслідки; відповідальну 
та здатну до співробітництва. 

Затребуваність усвідомленої громадянської позиції, готовності до 
життя, праці, самостійної відповідальності за власне життя і долю країни 
обумовлює необхідність виховання дисциплінованої особистості, яка 
здатна керувати власною поведінкою, дотримуватись правил і 
нормативних вимог зі сторони суспільства. 

Проблема виховання дисциплінованої особистості не вирішена й, 
навпаки, загострюється на даному етапі розвитку суспільства. 

Вважаємо, що для розуміння сутності дисципліни та її ролі в 
організації навчально-виховного процесу необхідно звернутися до 
педагогічної спадщини минулого. На нашу думку, особливо цінним стало 
надбання видатного чеського педагога Яна Амоса Коменського у 1943–
1954 рр., коли проблема дисципліни учнів була актуалізована в складних 
умовах війни та відродження після війни, впливу голоду 1946–1947 рр., 
репресій та дитячої безпритульності. 

Погляди педагога на проблему виховання дисциплінованої 
особистості, за умови їх творчого використання, стають важливим 
чинником успішного вирішення питань шкільної дисципліни. Свої ідеї 
Я. А. Коменський будував виключно на власному педагогічному досвіді, 
підкріплюючи їх афоризмами, прикладами знаних діячів епохи 
Античності. Слід підкреслити відповідність кожної праці педагога 
потребам не тільки тогочасного суспільства, а й їх актуальність нині.  

Спроби здійснити аналіз поглядів Я. А. Коменського з окремих 
аспектів проблеми формування дисциплінованої особистості за останні 
кілька років знаходимо у працях вітчизняних дослідників О. Гончарової [2], 
І. Зайченко [3], І. Гоголєвої [10]. Однак цілісного аналізу проблеми наразі 
немає. Тому метою статті є цілісний аналіз педагогічної спадщини 
Я. А. Коменського з проблеми формування шкільної дисципліни.  

Видатний чеський педагог Я. А. Коменський був першим, хто у Нові 
часи виокремив та дав ґрунтовну характеристику проблемі шкільної 
дисципліни як необхідної передумови організації навчального процесу. 
Розгляд питань шкільної дисципліни він робив у тісному взаємозв’язку з 
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навчальним процесом, виходячи з мети та потреб епохи майже у кожній 
своїй праці. У «Великій дидактиці» знаходимо цілий розділ, який так і 
називається «Про шкільну дисципліну» [4, с. 440–449]. Слушні зауваження 
стосовно дисциплінованості учнів знаходимо у роботах: «Закони добре 
організованої школи» [5], «Пансофічна школа» [7], «Материнська 
школа» [6], «Правила поведінки, зібрані для юнацтва в 1653-му році» [8]. 

Визначаючи роль дисципліни у школі, видатний педагог влучно 
проілюстрував її народною чеською поговіркою: «Школа без дисципліни є 
млин без води», роз’яснюючи, що «…млин відразу зупиниться, якщо 
відвести від нього воду, так за необхідності все розвалиться в школі, якщо 
відняти у неї дисципліну; якщо поля не полоти, вони одразу заростуть 
бур’янами; якщо дерева не обрізувати, то вони дичавіють і дають безплідні 
пагони» [4, с. 440]. Дисципліну педагог називав тим методом, завдяки 
якому учні стають справжніми учнями. 

Ціль виховання, за Я. А. Коменським, триєдина: «віра в благочестя», 
«хороша моральність», «знання мов і наук». У кого в домі діти 
вправляються у цих вправах, у того – рай, де сіються, зрошуються, 
зеленіють і цвітуть небесні «рослини»; «у того – храм святого духа»  
[6, с. 207]. Порівнює школу з «розплідником» для церкви і держави»  
[4, с. 259].  

Я. А. Коменський, даючи настанови батькам у своїй «Материнській 
школі» [6], влучно зазначив: «Хто буде рости без дисципліни, той постаріє 
без доброчесностей». «…Різки і покарання приносять мудрість, а свавільна 
дитина соромом покриє свою матір (Притчі, 29, ст. 15.) …Ти посіяв у їх 
серцях свавілля, і хочеш зібрати плоди дисципліни? Це було б схоже на 
диво: дике дерево не може приносити плоди прищепленого. Доки деревце 
ніжне, треба прикласти зусиль … аби не виросло потворним» [6, с. 231]. 
Саму ж дисципліну педагог нерозривно пов’язує з доброчесністю.  

Подібними до Я. Коменського ідеями світу відомий й інший великий 
педагог, представник класичної теорії Д. Локк: «відмовляючись від своїх 
бажань та керуючись лише розумом, людина набуває доброчесності, а 
оскільки володіти собою та відмовитись від власних бажань може тільки 
дисциплінована людина, то доброчесність та дисципліна – це два 
нерозривно пов’язані поняття» [9, с. 432]. 

У питаннях організації дисципліни у школі Я. Коменський проводив 
аналогію з військом. Учитель – головнокомандуючий, «який чинить із 
своїм військом те, що забезпечує його хорошими полководцями і 
командирами, навчає їх … шляхом вправ виховувати хороших солдат, і, на 
кінець, забезпечує у війську відповідний порядок».  

Мудрим є зауваження педагога: в організації навчально-виховного 
процесу необхідна наполегливість: «крапля руйнує камінь не силою, а 
частим падінням; так і людина стає вченою не через насилля, а завдяки 
частому читанню. Які мініатюрно дрібні зернятка, які носить мурашка, і, 
проте, в яку купу вони виростають за літо? Крихітними краплинками 
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квіткового соку наповнюють бджілки свої соти, і скільки комірок 
наповнюють вони за один-два місяці!» [7, с. 90]. Саме вчитель має так 
організувати цей процес, щоб учні «…вчились не для школи, а для 
життя… яким з часом можна довірити всяку життєву справу» [7, c. 46]. 
Вчитель не повинен гордовито крокувати в класі, «як бездушна колона», 
не жбурляти завдання учням, «як кидають собакам кістки», не повинен і 
«казитися», коли учні погано виконують завдання. «Що це, як не спосіб 
примушення природної схильності й насильницького виклику відрази до 
занять? Хто ти – ідол? У тебе є язик – і ти не говориш? У тебе є вуха – й ти 
не чуєш? У тебе є очі – й ти не бачиш?... Не зможеш ти стати богом для 
своїх учнів, доки не перестанеш бути ідолом, не зможеш виконувати 
вчительської справи, доки не навчишся чинити, як батько» [6, с. 206–207]. 

Вчитель – «як підприємливий архітектор, що всюди валить ліс знань, 
…звозить його в одне місце, … пригладивши і підігнавши, забудовує всі 
куточки людської істоти». У роздумах про методи навчання, він говорив: 
«щоб напій науки ковтався без криків, без биття, без насилля, без відрази 
словом, привітно і приємно». 

Я. А. Коменський у праці «Закони добре організованої школи» [5] 
радив учителям бути для учнів зразком у їжі та одягові, бути «зразком 
простоти», у діяльності – «зразком працелюбства й бадьорості, у 
поведінці – «скромності й вихованості», у мові – зразком «мистецтва 
володіння словом та мовчанням», у приватному й громадському житті – 
«зразком розсудливості». 

Роздумуючи над роллю вчителя, писав: «Учитель має бути, як сонце 
всього світу, стояти високо, звідки б він міг одночасно на всіх поширювати 
промені учіння» [7, с. 58]. 

Засобом розвитку здібностей він називає точний порядок, «тільки 
порядок є душею речей. Через нього виникає, живе і досягає своєї 
досконалості все, що народжується, живе і розвивається. Де він стійкий, 
там все стійко…» [7, с. 52]. 

Пізніше порядок як ознаку дисципліни в школі вважатиме І. Гербарт, 
називаючи, подібно Я. Коменському, засобами дисциплінування погрозу, 
нагляд, авторитет і любов [1, с. 165]. 

Я. А. Коменський підкреслює, що завдяки порядку школа схожа на 
«духовну майстерню». Серед складових шкільного порядку: «речі, які 
підлягають викладанню і вивченню», «особи, які покликані вчити і 
вчитися», «інструменти навчання», «місця, призначені для навчання», 
«визначений для навчання час», «самі роботи», «перерви і вакації». 
Насамперед, порядок починається з місця, закріпленого за кожним учнем. 
Класи рекомендується ділити на десятки (декуріони), а «десятковий» – в 
ролі «інспектора», «керівника» чи «педагога» з числа здібних чи старших 
учнів, який відповідає за дисципліну у класі. 

Свідома дисципліна у тому, що учні дотримуються порядку, 
виконують кожну доручену справу, гідно поводять себе за будь-яких умов. 
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А найвищим проявом свідомої дисципліни є прагнення школярів дбати не 
тільки про свою поведінку, але й вимагати від своїх товаришів не 
припускатися дисциплінарних порушень, пропонувати змагатися за 
зразкову поведінку. 

Серед законних засобів педагог виокремив: «постійний приклад 
доброчесностей», «вчасні та розумні настанови і вправи», «помірна 
дисципліна», підкреслюючи, що «розумною похвалою і осудом 
досягається багато…». При цьому схилявся до думки, що інколи можна 
«покарати руками», щоб дитина опам’яталася і слідкувала за своєю 
поведінкою. 

Карати треба тих, хто порушує дисципліну, і для того, аби у 
майбутньому це не повторювалося. При цьому учень має розуміти 
покарання як благо, і сприймати їх, як «тільки прописані лікарем гіркі 
ліки» [4, с. 442]. Знаходимо з цього приводу і настанову учителям, де 
слушно зауважено, що підтримувати дисципліну слід без злості, ненависті, 
з добротою. Я. А. Коменський вказував, що мудрість учителя полягає в 
тому, щоб підтримка дисципліни в усіх ситуаціях, обставинах і варіантах 
була переконливою: при потребі – суворою, позбавленою як жартів, так і 
злості, збуджуючи страх і повагу, а не сміх чи ненависть. Він писав, що 
…при керівництві юнацтвом повинна переважати «лагідність без 
легковажності», при стягненнях – «осудження без дошкульності», при 
покараннях – «суворість без жорстокості». Педагог повинен володіти 
мистецтвом виявляти суворість. При цьому карати за поведінку слід 
суворіше, ніж за наукові заняття. Вважав, що якщо заняття є цікавим, 
правильно організованим, то воно притягує до себе розум і дисципліну, 
якщо ні – це вже провина вчителя, а не учнів. «Якщо ми не володіємо 
мистецтвом приваблювати розум, то дарма в такому випадку 
застосовувати силу. Ляпаси, побиття не мають ніякого значення для 
збудження в учнів любові до науки… хворобливий стан духу… потрібно 
викорінювати духовною їжею і … пом’якшувати засобами, а не 
загострювати суворими ліками» [4, с. 442]. Для розуміння висловленої 
думки він звертався до прикладу сонця: «Ранньою весною воно не одразу 
поширюється на молоді і ніжні рослини і не за один раз сушить і палить їх 
своїм теплом, поступово, непомітно зігріваючи їх, примушуючи рости і 
міцнити, і, на кінець, виливає всю свою силу на рослини, які вже виросли і 
готові дати зрілі насіння і плоди…» [4, с. 443 ]. 

Я. А. Коменський був налаштований проти будь-якої форми 
насильства у засвоєнні навчального матеріалу, зауважуючи: «Не 
турбуються про дітей ті, хто насильно змушують навчатись, оскільки 
розум, як і шлунок, він із жадобою перетворює у сік і кров». Окремі його 
думки перекликаються з ідеями педагогів епохи Відродження. Зокрема, 
педагог солідарний з ними у тому, що дисципліна у школі залежить від 
майстерності вчителя в організації навчального процесу. 

«Догана»; «догана перед зборами»; «залякування суворою доганою»; 
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«заклики до порядку»; «зауваження до повного виправлення»; «вивчення 
напам’ять латинських слів, речень, оповідань, історій»; «залякування 
різкою»; «побиття різкою» – такими бачив Я. А. Коменський засоби 
дисциплінування учнів. Він зауважував, що жодна провина не повинна 
залишитися безкарною. Не виключав він і поступовості покарань в 
окремих випадках порушення шкільної дисципліни, наприклад: осуд 
наодинці; догана перед зборами; призначення покарання ректором 
відповідно до провини на шкільному сенаті тощо, тобто від найпростішого 
до «найжорстокішого – виключення зі школи» [5, с. 258].  

Розглядаючи проблему шкільної дисципліни, педагог виокремив 
низку умов, дотримання яких сприятиме розв’язанню завдань 
дисциплінування учнів: усталений порядок у школі та систематичне її 
відвідування кожним учнем, який приходить у клас без запізнень; 
раціональний розподіл часу; врахування вікових та психологічних 
особливостей учнів і добір відповідно «мети матеріалу та форми 
дисципліни»; застосування у навчальному процесі завдань пізнавального 
характеру, діалогічних методів навчання; уникнення «побоїв, ляпасів, 
криків, знущань». 

У «Правилах поведінки, зібраних для юнацтва у 1653-му році» [8] 
запропонував цілу систему моральної поведінки учня («вести себе так, щоб 
подобатись Богу й добрим людям»). Зокрема, весь розділ VIII «Поведінка в 
школі» – настанови учням, які не втратили своєї актуальності й сьогодні, 
зміст яких коротко зводиться до наступних: «поспішай в школу, як на гру», 
«не пропускай занять», «соромно позичати в іншого учня книги, папір, 
чорнило», «займай своє місце…», «не заважай іншим розмовами і шумом», 
прикладай зусилля до того, щоб знати те, що знає вчитель і те, що 
викладене у твоїх книгах». Я. А. Коменський закликав учнів бути 
організованими і відповідальними («хто втрачає час, той втрачає життя»). 

Найкращий приклад дисципліни – небесне сонце, що дає рослинам 
світло і тепло, часто дощ і вітер, рідко – блискавку і грім, хоча і це на їх 
користь. Подібно сонцю, ми повинні тримати дітей у певних рамках, 
слугуючи прикладом для них. Настанови, повідомлення, догани – теж дієві 
у вихованні. 

Я. А. Коменський наголошував на необхідність вчителю бути 
обізнаним із рінями покарань відповідно до провини. Адже на його думку, 
проступки, викликані недбалістю, а не впертістю, з одного боку, не 
потребують суворого покарання, проте, з іншого, не слід їх провокувати у 
майбутньому поблажливим ставленням. Педагог зробив перелік 
найчастіше вживаних відступів від узвичаєної шкільної поведінки, 
розробив настанови для їх подолання, а саме: неуважність на уроці; 
заняття сторонніми справами; базікання й відволікання уваги інших; 
сварки, бійки, «схильність до лайки та лихослів’я»; примхи; зверхнє чи 
зневажливе ставлення до іншого; крадіжки; брехня як вада рабського 
характеру, що викликає «розбрат і незлагоду між серцем та вустами»; 
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недозволена дружба з непорядними людьми, богохульство та інші.  
Таким чином, здійснений аналіз дає змогу стверджувати, що 

Я. А. Коменський розробив власну стратегію забезпечення шкільної 
дисципліни в навчальному процесі, яка не втратила своєї актуальності і 
нині. Ще в 17 столітті педагог виокремив слушні поради майбутнім 
поколінням, мудро підкреслюючи, що рівень дисципліни в школі напряму 
залежить від майстерності вчителя побудувати навчальний процес. 
Перспективою для подальших наукових розвідок вважаємо творче 
застосування ідей видатного педагога у розробці методичних рекомендацій 
для виховання самодисциплінованої особистості та забезпечення шкільної 
дисципліни в сучасному українському суспільстві. 
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ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 

УДК 371.2 
Ігор Андрощук 

 
ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ  

В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях, 

оцінювання її результативності й управління якістю – одне з основних 
завдань сьогодення, яке має не лише педагогічний чи суто науковий, але й 
соціальний, політичний та управлінський аспекти. Саме тому сьогодні 
педагогів зацікавлюють технології, що дозволяють контролювати якість 
життя й управляти ним, а саме процедури моніторингу якості освіти. 

Аналіз досліджень показує, що проблема моніторингу в Україні є 
досить актуальною і досліджується в різних галузях: в економіці 
(В. Галіцин, Б. Кияк, О. Пластун, О. Титаренко), промисловості (О. Коляда), 
педагогіці (Г. Полякова, З. Рябова), психології (Л. Кашкарьова), екології 
(Г. Демьохін, Б. Кияк, Л. Саричева), навколишньому середовищі 
(Є. Варламов, І. Волошин, В. Головін). 

На нашу думку, актуальність вивчення проблем здійснення 
моніторингу пов’язана з підвищенням ефективності процесу управління 
якістю освіти через керування відповідними процесами й операціями. На 
освітньому рівні це вимагає введення і підтримки систем постійного 
моніторингу за ефективністю стратегії і практики. Однак тут існує ціла 
низка проблем. 

Метою статті є обґрунтування основних проблем, які виникають в 
процесі здійснення моніторингу. 

По-перше, немає єдиного підходу до визначення змісту поняття 
«моніторинг». Різні автори по-різному розглядають поняття моніторингу. 
У деяких роботах термін «моніторинг» застосовується відносно системи 
освіти. Це роботи Г. Єльнікової [1–2], О. Майорова [3–4], С. Подмазіна [5], 
Д. Уїлмса [6] та інших науковців. Зокрема, на думку Г. Єльнікової, 
моніторинг являє собою комплекс процедур спостереження, поточного 
оцінювання, перетворень керованого об’єкта і спрямування цих 
перетворень на досягнення заданих параметрів його розвитку [1]. 

В словнику термін моніторинг (англ. monitoring, з лат. мonitor – той, 
що нагадує чи наглядає) тлумачиться як постійне спостереження за 
якимось процесом з метою виявлення відповідності його стану бажаному 
результату чи початковим спостереженням [7]. 

Під моніторингом у педагогіці розуміють неперервне, довгочасне 
спостереження за навчальним процесом та управління ними [8, с. 39]. 

Моніторинг якості освіти, на думку Ю. Романенко, більш-менш 
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нагадує керування якістю – це систематична і регулярна процедура збору 
даних з важливих освітніх аспектів на національному, регіональному і 
місцевому (включаючи школи) рівнях. Це означає збір атестаційних даних, 
вибір і розмаїття яких не обмежені. Дослідник зазначає, що моніторинг 
представляє собою систему спостереження, оцінювання, контролю, 
управління і прогнозування [9]. 

У педагогічних технологіях 60–80-х років постійна діагностика мала 
на меті своєчасне встановлення відхилення від траєкторії, зазначеної в 
державних програмах для прийняття корекційних дій, тоді як сучасна 
технологія діагностики націлена на раннє виявлення та прогнозування 
тенденцій розвитку особистості кожного учня. З нашого погляду, за 
результатами діагностики має проектуватися процес на кожний крок 
навчання учнів. У такому разі одержана інформація зворотного зв’язку 
стає неперервним процесом, який об’єднує діагностику з прогнозуванням. 
Цей процес і є моніторингом, що означає «неперервне спостереження». 

З метою реалізації управлінських функцій освітньої установи під час 
розв’язання поставленої проблеми використовують такі етапи діяльності: 
1) збір інформації про об’єкт керування; 2) аналіз отриманої інформації; 
3) планування та реалізація коригуючих заходів; 4) прогнозуванння 
розвитку об’єкта керування. Ці чотири етапи найчастіше складають основу 
поняття, зумовленого терміном «моніторинг». 

Відмітимо, що Постановою Кабінету Міністрів № 1283 від 14 грудня 
2011 року «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості 
освіти» виділено п’ять етапів. На першому етапі визначається мета, 
завдання, строки, процедура, методи проведення моніторингу та критерії 
оцінювання. На другому етапі готуються інструктивно-методичні 
матеріали щодо проведення моніторингу. На третьому етапі проводиться 
моніторинг. На четвертому етапі проводиться аналіз результатів 
моніторингу, готується статистична та аналітична інформація про якість 
освіти. На п’ятому етапі оприлюднюється зазначена інформація. 

Більшість фахівців у вузькому значенні під моніторингом розуміють 
постійно здійснювані діагностику поточного стану системи і 
прогнозування тенденцій її найближчого розвитку [10]. Саме цей вид 
моніторингу має безпосереднє відношення до освітньої технології, тому 
що він є системою збору і використання такої інформації, без якої 
неможлива побудова керованого технологічного навчального процесу [9]. 

Однак, на нашу думку, найбільш чітко зміст моніторингу висвітлено 
О. Майоровим [3], який під моніторингом педагогічної діяльності розуміє 
систему організації збору, обробки, розподілу, зберігання та поширення 
інформації про здійснення педагогічної діяльності на відповідному рівні, 
що забезпечує неперервне спостереження за її станом, необхідне 
координування і прогнозування розвитку. Зазначимо, що його праці 
лежать в основі досліджень переважної більшості науковців, які вивчають 
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дану проблему. На сьогодні багато практичних педагогів досить часто 
називають моніторингом будь-яку контрольну роботу чи усне опитування, 
не розібравшись в суті педагогічного моніторингу. Все це зумовлює 
підміну та поширення розуміння здійснення реального процесу 
моніторингу на його окремі етапи чи складові. 

Наступна проблема в процесі здійснення моніторингу в освіті 
пов’язана з об’єктом моніторингу. Тобто має бути чітко визначено, що 
підлягає моніторинговим дослідженням. Більшість науковців сходяться на 
тому, що моніторинг направлений на результати освіти. 

Аналіз літературних джерел виявив, що результати освіти 
поділяються на три групи: 

І група – результати освіти, які можна визначити кількісно, в 
абсолютних чи відносних величинах, або в яких-небудь інших, але 
обов’язково вимірюваних параметрах; 

ІІ група – результати освіти, які можна вимірювати лише 
кваліметрично, тобто якісно, описово чи у вигляді бальної шкали, де будь-
якому балу відповідає певний рівень вияву якості; 

ІІІ група – результати освіти, які неможливо легко і явно виявити, бо 
вони часто невидимі, тому що стосуються внутрішніх, глибинних 
переживань особистості учня [11]. 

Однак, там, де неможливо чітко зафіксувати результати освіти, там і 
аналіз, і управління не може бути чітким, а носить лише приблизний та 
орієнтовний характер. Разом з тим, ігнорування особистості учня, 
особистості педагога, навчального середовища тощо не сприяє отриманню 
об’єктивних, точних та повноцінних результатів. Сюди ж можна віднести 
проблему підбору методів контролю. Чомусь, сучасна педагогіка дає 
позитивну оцінку багатьом методам, але основним вважає тестування. 
Ніхто не заперечує переваг цього методу, але чому не враховуються і його 
недоліки: можливість вгадування, складність в створенні якісного тесту, 
забезпеченість технічними засобами навчання, і самий основний – 
тестування розраховане на середньостатистичного учня й не враховує 
індивідуальні характеристики особистості (не слід забувати що учень є 
суб’єктом навчального процесу). Отже, неможливо провести якісний 
моніторинг навчальних результатів. 

Моніторинг передбачає процедури систематичного збирання даних 
про важливі аспекти освіти на загальнодержавному, регіональному чи 
локальному рівнях; збирання даних вимірювання, але не обмежується 
відомостями тільки про результати навчання, а враховує і контекстуальну 
інформацію, виміри вхідних ресурсів і навчальних процесів [12]. 

При цьому важливим є дотримання процедури вимірювання 
результатів. І. Булах зазначає, що процедура вимірювання визначається 
умовами (термін та тривалість процесу, приміщення та обладнання для 
вимірювання тощо) та вимогами вимірювання (чітке визначення вимог 
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щодо дій персоналу, поведінки того, хто проводить вимірювання тощо). 
Процедура оцінювання – це категорія, закономірності якої визначені 

теорією шкалювання, яка має складовими такі елементи: первинний бал, 
конвертація, шкала, оцінка [13]. 

Щоб здійснити моніторингове дослідження, треба мати ще й 
вимірники. Тому у процесі дослідження виникає ще одна проблема, а саме: 
створення вимірників моніторингових досліджень, які повинні бути 
стандартизованими, а також розробка стандартизованої методики 
тестування. Тобто, на сьогодні досі не визначена методика вимірювання 
освітніх результатів під час здійснення моніторингу. 

Вимірник – це інструмент або засіб виявлення за вказаними 
параметрами якісних та кількісних характеристик досягнення учнями рівня 
навчальної підготовки, відповідного вимогам державних навчальних 
стандартів, за допомогою якого оцінюється готовність учнів до визначених 
видів діяльності, які сформовані під час оволодіння ними змісту 
загальноосвітніх навчальних програм [14]. 

Вимірювання під час моніторингу передбачає різні способи збирання 
інформації про результати навчального процесу: оцінювання експертів, які 
можуть мати суб’єктивний характер, або оцінювання за стандартизованими 
тестами для того, щоб об’єктивно вимірювати когнітивні, а деколи й 
некогнітивні аспекти навчальних досягнень. 

Однак, якість освіти є досить складною й багатогранною категорією. 
Отже, для отримання узагальненої оцінки необхідно вимірювати й 
оцінювати якість різних її складників і процесів. 

У теорії моніторингу в освіті досить докладно досліджено питання 
про загальні вимоги до інформації зворотного зв’язку, дотримання яких 
дозволяє застосовувати її для керування освітніми процесами [3; 14]. 
Наприклад, О. Майоров [3] вважає, що до основних якісних показників 
управлінської інформації можна віднести такі: об’єктивність, точність, 
повноту, доступність, систематизованість (структурованість), оптимальність, 
узагальнення, оперативність (своєчасність), доступність. 

При цьому необхідно відмітити, що дані, отримані вчителем під час 
традиційного епізодичного контролю, практично не задовольняють майже 
жодному з перерахованих критеріїв. На сучасному етапі технологія 
навчального процесу має потребу в побудові іншої інформаційної бази, що 
дозволяє вирішити технологічні педагогічні завдання. Побудувати таку 
базу дозволить чітко визначена система моніторингу. Та при цьому 
виникає наступна проблема, пов’язана з визначенням категорій об’єктів 
моніторингу. 

Серед найуживаніших підходів, до яких вдаються у визначенні 
категорій об’єктів, відкритих для моніторингових процедур, передусім 
можна назвати такі, як: 

1) результативний підхід, що передбачає моніторинг лише категорії, 
яка об’єднує об’єкти, що належать до результатів освітнього процесу; 
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2) системний підхід, який розширює об’єкти, що підпадають під 
моніторингові процедури в освіті, об’єднуючи їх у три основні категорії: 
категорія, яка містить ресурсні аспекти, тобто ресурси (фінансові, людські 
тощо), що їх вкладають в освіту; категорія, яка об’єднує аспекти, що 
стосуються освітнього процесу; категорія, до якої входять об’єкти, що 
належать до результатів освітнього процесу [15]. 

Сучасні тенденції розвитку моніторингу в світі засвідчують перевагу 
комплексного системного результативного підходу у виборі об’єктів 
моніторингових процедур, оскільки жодна освітня система не функціонує 
окремо, а є продуктом упливу складних історичних процесів і чинників 
навколишнього середовища. 

Інформація про досліджувані об’єкти транслюється за допомогою 
відповідних показників – індикаторів. Показник в освіті виступає як 
політично значуща статистика, яка забезпечує інформацію про умови, 
стабільність або зміни, функціонування або досягнення освітньої системи 
чи її окремих аспектів [15]. Інструментами моніторингу є освітні 
індикатори, які визначаються як статистичні дані для забезпечення 
інформації про стан та напрями розвитку освітньої системи або її окремих 
складових. 

Для того, щоб освітній індикатор якомога ефективніше відображав 
той чи інший бік освіти, він повинен відповідати певним вимогам і мати 
певні характеристики. По-перше, як правило, індикатори є кількісними 
показниками, які разом із механізмами їх використання та за наявності 
системного підходу сприяють розумінню взаємозв’язку між різними 
економічними, соціальними й освітніми чинниками. По-друге, освітні 
індикатори призначені для надання сумарної інформації про 
функціонування освітньої системи зацікавленим сторонам – учням, 
батькам, учителям, директорам шкіл, інспекторам, працівникам 
міністерства освіти, науковцям, політикам. І по-третє, індикатори є 
основою для вироблення певних оцінних суджень. 

Використання індикаторів у системі дає можливість отримати 
цілісне уявлення про ту чи іншу проблему. Протягом тривалої еволюції 
моніторингу було чимало спроб розробити універсальну модель, яка 
включала б набір індикаторів, що дають вичерпний зріз досліджуваного 
явища. Дослідження показало, хоча на сьогодні окремі інституції 
пропонують своє бачення системи індикаторів, проте всі вони сходяться на 
тому, що базовими складовими системами індикаторів повинні бути: 

1) демографічний, соціальний і економічний контексти (відносна 
кількість осіб шкільного віку, зв’язок між людськими ресурсами і 
економічним зростанням тощо); 

2) вкладені в освіту ресурси (стан шкільних будівель, шкільне 
обладнання, забезпечення освітніми матеріалами); 

3) результати, які продукує освітня система (досягнення учнів з 
головних дисциплін, відсоток учнів, що склали випускні екзамени, 
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відсоток учнів, що вступили до вищої школи тощо) [15]. 
Необхідно відмітити, що багато зарубіжних науковців (Johnstone, 

1981; Burstein, 1992; van Herpen, 1992 та інші) неодноразово наголошували, 
що жодна концептуальна модель не може вмістити індикатори для 
діагностики всіх важливих аспектів освітньої системи [12]. 

Ще однією важливою складовою будь-якої індикаторної системи 
вважають моніторинг освітнього процесу, починаючи з навчального плану, 
кількості навчальних годин, рівня школи тощо [16]. У сучасному світі є 
два типи моделей освітніх індикаторів: перший – це міжнародні моделі, 
другий – національні і кілька моделей індикаторів, що характеризують 
стан і тенденції розвитку освітніх систем. Однією з найповніших, 
універсальних є модель, розроблена Організацією економічного 
співробітництва та розвитку. 

Модель складається з шести груп індикаторів, що характеризують: 
1. (А) – середовище, в якому функціонує система освіти (відносна 

кількість населення шкільного віку; зв’язок між людським капіталом та 
економічним розвитком тощо); 

2. (В) – фінансові й людські ресурси, що вкладаються в освіту 
(показники витрат держави на освіту загалом, витрат на освіту відносно 
кількості учнів і витрат на освітні установи відносно ВВП) тощо; 

3. (С) – доступ до освіти та участь в освітньому процесі (індикатори 
охоплюють середню освіту та її завершення, доступ до закінчення закладів 
після отримання середньої освіти); 

4. (D) – навчальне середовище та організацію шкіл (зарплата 
вчителів державних початкових та середніх шкіл; розподіл за статтю та за 
віком учителів та інших працівників освіти; навантаження вчителів, 
кількість навчальних годин в основній школі; кількість учнів на одного 
вчителя тощо); 

5. (Е) – результати освітньої системи (використання робочої сили за 
рівнем освітніх досягнень; освіта і зайнятість молоді; заробітна плата і 
освітні досягнення); 

6. (F) – учнівські досягнення з математики, природничих дисциплін; 
гендерні відмінності в досягненнях з математики та природничих наук у 8-
му класі [16]. 

Дані індикатори згідно думки науковців [12] дозволяють не в повній 
мірі якісно виконати моніторинг освітньої системи. Більшість вітчизняних 
спроб проведення моніторингу освітньої системи включає в себе дві-три 
групи вищеназваних індикаторів, що взагалі не відображають реального 
стану функціонування сучасної вітчизняної освітньої системи, називаючи 
при цьому цей процес моніторингом, що не відповідає дійсності. 

Таким чином, ефективне керування якістю освіти на основі 
моніторингових досліджень можливе лише при умові вирішення означених 
проблем та розробці детальної методики здійснення моніторингу з чітко 
визначеним інструментарієм. 
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ВНЕСОК ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО  

У РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
 

Прогресивне людство 2012 року відзначило 420 років з дня 
народження великого генія, світового педагога, народного просвітителя та 
реформатора Яна Амоса Коменського, представника слов’янської 
педагогічної думки, який присвятив усе своє життя розвиткові освіти та 
школи. Його життя – яскравий приклад безкорисного служіння справі 
народної освіти. Освітні ідеї, висловлені ним, були своєчасними і 
значущими як для його часу, так і для сьогодення. Він сміливо 
запропонував ідею загального навчання – «освіта потрібна всім» [6, с. 123]. 

Як зазначають дослідники, у глибинах народної педагогіки беруть 
свій початок багато з тих освітніх ідей, які пізніше Я. А. Коменський 
висунув і розвинув [7–12; 15–18]. 

Аналіз педагогічної, психологічної та методичної літератури, яка 
видавалася протягом багатьох століть минулого і сучасного періодів, 
показав, що триває пошук дослідників життя і діяльності Яна Амоса 
Коменського з часів його існування і до сьогодні, оскільки є проблеми, які 
досліджувалися широко, а є й такі з них, що розкривалися недостатньо або 
зовсім замовчувалися. 

Перші розвідки освітніх ідей належать учителям братських шкіл і 
професорам Києво-братської колегії. Д. Лордкіпанідзе вказував на 
спільність у поглядах Коменського та організації педагогічного процесу і 
педагогічної практики братських шкіл [11, с. 45]. Особливо багато 
посилань на Я. А. Коменського знаходимо в творах С. Полоцького, 
вихованця Києво-братської колегії, згодом відомого культурного діяча  
[12, с. 11], у роботах Каріона Істоміна, автора першого ілюстрованого 
букваря, прихильника методів наочного навчання, а також Федора 
Полікарпова, Леонтія Магницького, Григорія Сковороди [11; 12]. 

Серед дослідників педагогічної спадщини Я. А. Коменського відомі 
імена таких учених, як М. Даденков, М. Константинов, Б. Мітюров, 
С. Смоляницький [2; 7; 12; 16]. 

1970 року на 300-річний ювілей з дня смерті Я. А. Коменського 
відгукнувся часопис «Радянська школа», в якому подавалися розвідки 
А. Конфоровича і Б. Мітюрова про педагога-гуманіста Я. А. Коменського [12]. 

Б.Мітюров розглядав педагогічні ідеї Я. А. Коменського в Україні з 
ХVІІ і завершуючи 70-ми роками ХХ століття. Він розкрив співзвучність 
поглядів чеського педагога з педагогічними поглядами українських 
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просвітителів, показав сприйняття «Великої дидактики» Симеоном 
Полоцьким, який був його послідовником [12, с. 56]. Дослідження 
Б. Мітюрова є цінними й сьогодні, оскільки в них подана інформація про 
життя, діяльність, педагогічну спадщину Я. А. Коменського в Україні. 

Значно інтенсивнішими стали дослідження творчої спадщини 
чеського педагога після проголошення Україною незалежності, коли 
науковці отримали можливість вивчати педагогічну спадщину 
Я. А. Коменського неупереджено [17; 18]. 

1992 року проходила у Львові та в Дрогобичі міжвузівська науково-
методична конференція, присвячена 400-річчю з дня народження 
Я. А. Коменського, де розкривалися проблеми його творчої спадщини та 
сучасності [17]. 

2005 року на базі кафедри іноземних мов та компаративістики 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
разом з Німецьким товариством Яна Амоса Коменського, яке створено з 
часів незалежної України, був проведений міжнародний науковий семінар 
«Ян Амос Коменський і сучасність». В ході його роботи розглядалися 
питання про історіографічний аспект його педагогічної спадщини [18, 
с. 61] та про навчальний процес сучасної школи крізь призму його 
педагогічних ідей [18, с. 99]. 

Водночас потрібно зауважити, що в Україні в цілому ще недостатньо 
досліджень, присвячених педагогічним ідеям Я. А. Коменського, відсутнє 
повне україномовне видання його творів. 

Мета статті полягає в розкритті освітніх ідей Я. А. Коменського, 
визначенні його внеску в розвиток сучасних освітніх закладів України, а 
також у доведенні їхньої актуальності та значущості. 

Педагогічна теорія видатного педагога творчо переосмислена і 
розвинута, широко використовується сьогодні у реформуванні 
національної школи суверенної України. В Законах України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту, «Про загальну середню освіту» чітко 
простежуються думки педагога про мету і завдання виховання, ідеї 
природовідповідності та народності, його підходи до визначення змісту 
освіти, обґрунтуванні принципів, форм і методів навчання, вимоги до 
підготовки вчителів [3; 4]. Велику цінність становлять ідеї перебудови 
всієї шкільної системи на демократичних засадах [1–5; 13; 14]. «Метою 
виховання є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства» [2, с. 30–34]. Ідея всебічності у вихованні також 
пронизує педагогічні твори Я. А. Коменського [6]. 

Стверджуючи, що людина є частиною природи і підпорядковується 
її універсальним законам, автор «Великої дидактики» обґрунтував 
принцип природовідповідності у вихованні, який одержав подальший 
розвиток у педагогічних теоріях Ж. Ж. Руссо, Й. Песталоцці, А. Дістервега, 
К. Ушинського. І сьогодні знаходимо втілення його основної ідеї при 
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врахуванні вікових та індивідуальних особливостей учнів у навчально-
виховному процесі дошкільних закладів та початкової школи. Вимога 
відповідності навчання та освіти віку школярів стала визначальною у 
побудові нової системи освіти незалежної України, удосконаленні змісту 
освіти в різних типах навчально-виховних закладів, при розробці 
навчальних планів, програм та підручників для загальноосвітньої та вищої 
шкіл України [1; 5; 13; 14]. 

Вперше в історії освіти педагог запропонував вікову періодизацію 
дітей з раннього віку до юнацтва та зрілості у відповідності до стрункої 
системи шкіл [6, с. 43]. Сьогодні в Україні структура освіти включає вікову 
періодизацію. 

Я. А. Коменський в усьому шукав простоти і логіки, загального 
закону і принципу. Аналогії з природою дозволили йому створити таку 
педагогічну систему, яка залишається неперевершеною і сьогодні. Педагог 
стверджував, що «точний порядок для школи і при тому такий, який не 
могли б порушувати ніякі перешкоди, треба брати в природи» [6, с. 105]. 
Природу вчений вважав творінням божим, а ієрархію, на вершині якої 
стоїть Творець, універсальною системою, в рамках якої вміщується 
всесвіт. У зв’язку з цим він стверджував: «…той порядок, який ми бажаємо 
зробити універсальною ідеєю для мистецтва – всього навчати і всього 
учитися – повинен бути запозичений і може бути запозичений не з чого 
іншого, як тільки з вказівок природи» [6, с. 107]. 

Про значну увагу вченого до принципу природовідповідності 
свідчить чимала кількість аналогій людини і природи. Зрілу, сформовану 
людину Я. А. Коменський порівнює зі старим деревом, яке не «…допускає 
зміни свого вигляду … легше ламається, ніж випростовується», а при 
пересаджуванні старих дерев і прищепленні їм родючості «мистецтво 
садівництва має нікчемну силу», – вважає педагог [6, с. 53]. Цій проблемі 
присвячений окремий розділ «Великої дидактики», який має назву «Освіта 
людини з найбільшою користю відбувається в ранньому віці. Вона навіть 
тільки в цьому віці і може відбуватися» [6]. І сьогодні ми бачимо, як ідеї 
вченого втілюються в процесі розвитку дошкільного навчального закладу. 
Завдання і зміст, форми і методи роботи з дітьми, запропоновані вченим у 
книзі «Материнська школа», і сьогодні знаходять відображення в 
програмах та методичних розробках до них. Це зокрема Базова програма 
розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», в якій відображено сфери 
життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам» з урахуванням 
умов розвивального предметного, природного, соціального середовища та 
потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей [1; 13; 14]. З дітьми 
дошкільного віку можна використовувати нову програму «Упевнений 
старт», у якій розкриваються види діяльності: навчально-пізнавальної, 
ігрової, трудової, комунікативно-мовленнєвої, художньої та рухової  
[14, с. 3]. Надзвичайно актуальною в Я. А. Коменського є ідея суспільного 
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виховання дітей дошкільного віку. Він пропонував організувати для дітей 
5–6 років так звані «напівгромадські школи». У сучасних дошкільних 
закладах навчання дітей здійснюється шляхом їхнього залучення до участі 
в заняттях та гуртках, у різних формах організації спілкування та 
пізнавально-розвивальних бесідах, дитячої праці, дидактичних та рухливих 
ігор у повсякденному житті, ранків, свят, розваг, походів, ранкової 
гімнастики після денного сну, хвилинок відпочинку, динамічних пауз та ін. 

Ідею народності Я. А. Коменський розглядав через призму 
постановки всієї справи виховання в інтересах народу. Завдання сучасних 
освітніх закладів – виховати різнобічно розвинену особистість, гуманну, 
трудолюбиву людину, носія духовних цінностей народу. Виховання такої 
особистості можливе лише за умови введення рідної мови навчання. Мова 
навчання – одна з основних проблем освітньої політики України, яка 
ставить перед школою завдання забезпечити «знання рідної мови й 
літератури, історії свого народу, його традицій, звичаїв, ідеалів, витоків і 
особливостей рідної культури, усної народної творчості…» [13, с. 5]. 

Віддаючи належне заслугам великого дидакта в розробці 
теоретичних основ класно-урочної системи, удосконалюючи її, педагогічні 
колективи шкіл, педагоги-дослідники, майстри педагогічної справи зайняті 
сьогодні пошуками нових форм і методів навчання, в яких передбачається 
«гнучке поєднання індивідуальної та групової, самостійної і керованої, 
класної і домашньої діяльності» [6, с. 67]. В педагогічній спадщині 
Я. А. Коменського знаходимо цінні думки з питань диференціації 
навчання. Сьогодні в Україні існують школи з різним рівнем розвитку 
навчальних досягнень дітей, є диференційні класи, школи для обдарованих 
дітей. Для початкової школи відома система диференційованого навчання 
за С. Логачевською, яка пропонує застосовувати диференціацію в навчанні 
дітей з різною мірою допомоги – для сильних, середніх та слабших»  
[10, с. 23]. 

Принципи навчання, сформульовані Я. А. Коменським, залишаються 
основоположними ідеями української педагогіки і сьогодні. Це такі 
принципи, як «принцип науковості, міцності знань, свідомості та 
активності, наступності та систематичності, наочності тощо» [15, с. 87]. 
Педагог вказує, що вчити треба «коротко, приємно, ґрунтовно», 
спираючись на принцип науковості, який він сформулював таким чином: 
«Істинність підтверджується паралельними прикладами в галузі 
механічних мистецтв» [6, с. 41]. 

Принцип систематичності і послідовності навчання забезпечувався 
таким положенням: «Порядок розподіляється по роках, місяцях, днях і 
годинах, нарешті, указується» [6, с. 41]. Окремо учений визначив також 
місце для принципу зв’язку навчання і виховання з життям та практикою. 
Принцип наочності педагог назвав «золотим правилом дидактики» [6]. 
Серед засобів навчання Я. А. Коменський радить використовувати дошки, 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 292 

прописи, словники, навчальне приладдя, алфавітні таблиці, навчальні 
підручники з різних наук і мистецтв тощо. На думку вченого, підручники 
повинні бути в кожного учня, щоб учитель не витрачав часу на 
«диктування, записування і переклад»; навчальні книги повинні 
укладатися за принципом «…легкості, ґрунтовності і короткості»; виклад 
підручників має бути таким, щоб «…вони були найвірнішою картиною 
всього світу» [6, с. 151]. І сьогодні використання наочності в усіх 
навчальних закладах освіти має важливе значення. У дитячих дошкільних 
закладах застосовуються предметні малюнки, серійні картинки, ілюстрації 
до казок, репродукції картин знаменитих художників; у початковій школі, 
крім названих, застосовуються таблиці, схеми, а в загальноосвітній школі 
І–ІІІ ступенів, у залежності від навчальної дисципліни, використовується 
предметна, ілюстративна, демонстративна наочність, яка полегшує учням 
будь-якого вікового цензу краще сприймання та осмислення нового 
матеріалу. 

Я. А. Коменський відстоює думку про те, що дитинство – не 
підготовка до майбутнього дорослого життя, а справжнє життя. «Ми, 
дорослі, які вважаємо людьми тільки самих себе, а вас тільки мавпочками, 
себе тільки мудрими, а вас – нерозумними, себе лише – красномовними, а 
вас – безсловесними, – тепер ми стаємо вашими учнями» [6, с. 52]. 
Сьогодні академік О. Савченко вважає, що школа – це не підготовка до 
життя дитини, а власне і є її життям [15]. 

Наголошуючи на важливості виховання дітей та молоді, Ян Амос 
Коменський формулює мету цього процесу: «Обачно виховувати 
юнацтво – це значить дбати про те, щоб душі юнацтва охоронялися від 
спокус світу і природжене їм сім’я моральності викликалося до щасливого 
проростання чистими і постійними прикладами» [15, с. 54]. Для 
досягнення такої мети, як визначає педагог, треба мобілізувати зусилля 
школи, громадськості, батьків, учителів, організацій дітей, товариств. Для 
учнівської молоді сьогодні гостро стоїть питання про залучення її до участі 
в громадських організаціях типу «Юні козачата», «Пласт», «Сокіл», які 
мають виконувати освітньо-виховні функції. 

У вищій школі важливим сьогодні залишається добір таких активних 
методів і форм навчання, про які ще в минулі часи висловлювався 
Я. А. Коменський [5]. Це навчальна дискусія, дидактична гра, метод 
аналогій та ін. Вони успішно використовуютья в особистісно орієнтованому 
навчанні в освітніх закладах України. 

Як бачимо, аналіз лише окремих наукових положень педагогічної 
спадщини Я. А. Коменського дає нам підстави стверджувати, що його 
освітні ідеї співзвучні з сучасністю і мають важливе значення для розвитку 
різних закладів освіти в Україні. 

Отже, ми висвітлили основні теоретичні положення освітніх ідей 
Яна Амоса Коменського, які стосуються розвитку освіти, навчання, 
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виховання та педагогіки в сучасному світі. Вони визначили перспективи 
становлення теорії і практики навчання та виховання дітей у різних 
закладах освіти України. Шлях до досягнення світлого майбутнього 
педагог вбачав у природовідповідній організації життя та облагородженні 
кожної людини засобами освіти і виховання, досягненні нею загальної 
мудрості – пансофії, тому й природним для Я. А. Коменського стало 
поєднання загальнофілософського, суспільно-політичного в його 
діяльності з педагогікою, наукові основи якої він заклав. 

Народність виховання, систематичність, пріоритетність та системність 
в освіті, її науковість, розвиток особистості, перетворення освіти в 
головний засіб формування духовності кожної людини і нації в цілому, – 
всі ці ідеї великого мислителя співзвучні з сучасністю і мають велике 
значення для реформування загальноосвітніх навчальних закладів 
сьогодення. 

Напрацьований матеріал про значення освітніх ідей Я. А. Коменського 
можна використовувати під час читання лекцій та проведенні практичних 
занять у вищій школі, а також на курсах підвищення кваліфікації вчителів 
факультету післядипломної освіти. 
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АНОТАЦІЇ 
 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
Стелла Григор’єва 
Інноваційна культура вчителя як педагогічний феномен 
Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх вчителів до інноваційної 
діяльності, яка розглядається з позиції феноменології. Особлива увага приділена 
необхідності підготовки майбутніх вчителів до інноваційної діяльності в умовах 
модернізації системи освіти. 
Ключові слова: інноваційна педагогічна культура, інтенція, підготовка до 
інноваційної діяльності, інноваційний інструментарій. 
 
Наталія Міщенко 
Умови формування професійної креативності майбутніх учителів початкової школи 
У статті подано теоретичний аналіз механізму формування професійної креативності 
майбутніх учителів. Розглянуто умови, під впливом яких креативність формується як 
глибинна, особистісна властивість майбутнього вчителя початкової школи. 
Ключові слова: креативність, умови формування креативності, освітнє середовище, 
особистісно орієнтований підхід, інтерактивні методи, позитивна Я-концепція. 
 
Ірина Онищенко  
Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових 
класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища 
У статті проаналізовано особливості та функціональні можливості інформаційно-
комунікаційного педагогічного середовища, його роль у системі професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів. 
Ключові слова: професійна підготовка вчителя початкових класів, інформаційно-
комунікаційне педагогічне середовище, інформаційно-комунікаційні технології. 
 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Володимир Глухов, Інна Дика, Андрій Дикий, Роберт Галустов  
Пошук, розвиток і підтримка обдарованих і талановитих дітей – нова парадигма 
освіти ХХІ століття в Росії  
У даній статті розглядаються основні проблеми в російській освіті по виявленню, 
розвитку і підтримці обдарованих дітей і молоді. Досліджуються основні урядові 
документи, спрямовані на вирішення проблем по роботі з обдарованими дітьми в 
освітніх установах Росії. Приводиться досвід роботи Армавірської державної 
академії по пошуку, розвитку і підтримці обдарованих дітей і молоді, які навчаються. 
Ключові слова: пошук, розвиток, підтримка, обдаровані, талановиті, діти, молодь, 
парадигма, освіта. 
 
Інна Груздова 
Концептуальні підходи до формування основ музично-естетичної культури у 
дошкільників 
У статті розкривається поняття культури особистості, з позицій культурології і 
філософії піддається аналіз поняття музично-естетичної культури особистості, а 
також представлені концептуальні підходи до формування основ музично-
естетичної культури у дітей дошкільного віку.  
Ключові слова: творчість, музично-естетична культура, психологія, педагогіка, 
аксиологічний підхід, культурологія, діяльнісний підхід. 
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Ірина Демченко 
Алгоритм квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів 
до роботи в умовах інклюзивної освіти 
Розроблено алгоритм квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкових 
класів до роботи в умовах інклюзивної освіти на прикладі дисципліни «Дидактика 
інклюзивного навчання», послідовність вивчення якої відштовхується від проблеми, 
командної співпраці фахівців, педагогічного знання, учня, учителя, педагогічного 
аналізу, результату й інтерпретації. 
Ключові слова: алгоритм, квазіпрофесійна підготовка, майбутній учитель 
початкових класів, дидактика інклюзивного навчання, інклюзивна освіта. 
 
Алла Добридень  
Методологічні аспекти навчання рухових дій учнів середнього шкільного віку 
У статті розглядаються окремі методичні аспекти підготовки дітей середнього 
шкільного віку до рухових дій із використанням сучасних індивідуалізованих 
технологій навчання. Теоретично обґрунтовано сутність фізичного виховання як 
складової частини загальної системи освіти. Розкривається зміст фізкультурно-
спортивних знань, які засвоюють учні середнього шкільного віку у процесі фізичного 
виховання. З’ясовується значення та роль фізичної культури у підготовці 
підростаючого покоління до активного, здорового способу життя та творчої 
професійної діяльності.  
Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, рухові дії, технології навчання, 
учні середнього шкільного віку. 
 
Юрій Ковальчук 
Сучасні вимоги до формування економічних знань в учнів сільської школи у процесі 
технологічної підготовки 
У статті охарактеризовані сучасні вимоги, які висуваються до приватних 
підприємців, фермерів і працівників аграрного виробництва, а також визначені 
перспективні напрямки здійснення технологічної підготовки учнів сільських 
загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням цих вимог.  
Ключові слова: аграрне виробництво, фермерське господарство, знання, вміння, 
технологічна підготовка, організаційно-технічні завдання, виробнича діяльність, 
економічна підготовка. 
 
Ольга Козій  
Роль мотивації у формуванні образно-інтонаційних навичок студентів 
педагогічних коледжів  
У статті розкривається значення мотивації та її роль в опануванні професійними 
якостями майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових 
дисциплін. Акцентується увага на важливості розвитку образно-інтонаційних 
навичок у сприйманні та відтворенні творів вокально-хорового мистецтва 
студентами педагогічних коледжів. 
Ключові слова: мотивація, інтонація, образно-інтонаційні навички, студенти 
педагогічних коледжів. 
 
Ірина Кучеренко 
Риторизація сучасного уроку української мови: зміст і шляхи реалізації 
Стаття присвячена риторичному компоненту шкільної мовної освіти в Україні ХХІ 
століття і розвитку риторичної компетентності особистості. З’ясовано основні 
складники риторизації навчального процесу, схарактеризовано зміст риторичної 
підготовки школярів основної школи (риторичні поняття, вміння і навички), 
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визначено вправи і форми навчально-риторичної діяльності учнів, окреслено шляхи 
реалізації риторичного аспекту сучасного уроку української мови. 
Ключові слова: риторизація, сучасний урок української мови, риторичні поняття, 
риторичні вміння, риторичні й комунікативні вправи, форми навчально-риторичної 
діяльності учнів. 
 
Микола Люшин 
Підходи до реалізації релігієзнавчої складової змісту історії середніх віків у 
радянській школі 
У статті аналізуються основні підходи до реалізації релігієзнавчої складової змісту 
історії середніх віків у радянській школі. Визначено, що з позицій сучасної методики 
навчання є цінними методичні підходи радянської доби до формування структури 
релігієзнавчого навчального змісту, етапність роботи над навчальними поняттями, 
внутрішньопредметні зв’язки навчального змісту в курсі історії середніх віків. 
Ключові слова: зміст освіти, релігієзнавство, всесвітня історія. 
 
Ірина Малишевська  
Роль педагогічних технологіїй в системі корекційної освіти 
У статті висвітлюється проблема підвищення ефективності процесу навчання та 
виховання дітей з особливими потребами. Педагогічні технології у статті 
розглядаються як необхідний процес удосконалення системи корекційно-педагогічного 
навчання дітей з обмеженими психофізичними можливостями. 
Ключові слова: педагогічна технологія, корекційна технологія, дитина з обмеженими 
психофізичними можливостями. 
 
Інна Нестеренко  
Особливості стандарту підготовки вчителя початкових класів у Польщі 
У статті досліджено зміст та структуру підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи в Польщі у контексті функціонування модернізованого стандарту 
підготовки вчителів. Визначено основні модифікації, відображені у новому 
стандарті, котрі змінюють зміст польської педагогічної освіти на початковому 
етапі навчання. 
Ключові слова: зміст педагогічної освіти, освітній стандарт, етапи підготовки 
майбутнього вчителя, модернізація. 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ  
ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ 

Оксана Авраменко 
Різновікова взаємодія дошкільників – як важливий фактор їх успішної соціалізації  
У статті аналізується система різновікових взаємодій в дитячому товаристві та 
розкриваються проблеми соціалізації дітей в дошкільному навчальному закладі. 
Доведено, що різновікова взаємодія є чинником, який найефективніше впливає на 
соціальний і психічний розвиток дитини, за умови його доцільного і цілеспрямованого 
включення у педагогічний процес. 
Ключові слова: соціалізація, взаємодія, особистість. 
 
Валентина Білан 
Естетичні вияви корекційно-педагогічної праці дефектолога 
У статті проаналізовано проблему підвищення ефективності професійної підготовки 
педагогів-дефектологів, визначено зміст поняття «корекційно-педагогічна робота», 
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обґрунтована естетична сутність праці дефектолога, розкрито функції його 
естетотерапевтичної компетентності, а також розглянуто естетичний аспект 
корекційно-педагогічної технології спілкування дефектолога з дітьми з вадами у розвитку. 
Ключові слова: педагог-дефектолог, естетика праці, корекційно-педагогічна робота, 
корекційно-педагогічна технологія, естетотерапевтична компетентність. 
 
Світлана Горбулінська  
Самостійна робота як засіб формування знань з генетики у школярів 
загальноосвітньої профільної школи 
У статті проаналізовано організацію та планування самостійної роботи школярів 
профільної загальноосвітньої школи як засобу формування знань з генетики. Подано 
види самостійної роботи та самостійної діяльності школярів, їхнє значення для 
активізації пізнавальної діяльності та формування конструктивних знань, як таких, 
що здобуваються самостійно, виховують особисту думку, мають практичне 
значення. Схарактеризовано необхідність системності самостійної роботи школярів 
у навчально-виховному процесі, що сприяє розв’язанню основних дидактичних задач.  
Ключові слова: самостійна робота, конструктивні знання, пізнавальна діяльність, 
формування знань.  
 
Марина Лемещук 
Сутність соціалізації дітей дошкільного віку у контексті сучасних науково-
педагогічних ідей 
У статті аналізується стан розробки проблеми соціалізації дошкільників у 
вітчизняній педагогічній науці, визначено наукові здобутки учених. Доведено, що 
успішній соціалізації сприяє дія таких чинників, як очікування, зміна поведінки і 
прагнення відповідати цим очікуванням; основними сферами соціалізації можна 
вважати діяльність, спілкування та самосвідомість. 
Ключові слова: соціалізація, дошкільники, наукове дослідження, дисертація, адаптація. 
 
Інна Любченко 
Дошкільне дитинство – період розвитку логічного мислення 
У статті розглядається формування особистості дитини, навчання дітей творчо 
мислити, виховання активного ставлення до здобуття знань, розвиток їх 
інтелектуальних і творчих здібностей, логічного мислення, моральний розвиток, 
патріотизм, засвоєння етичних норм – завдання, важливість яких визначається 
вимогами часу. 
Ключові слова: дошкільне дитинство, логічне мислення, корекційно-розвивальні заняття. 
 
Наталія П’ясецька, Марина Шпильова 
Здоров’я людини як соціально-педагогічна проблема 
Здоров’я людини визначається взаємодією біологічних і соціальних факторів. 
Розглядаючи здоров’я людини як соціально-педагогічну проблему, необхідне створення 
такої системи освіти, в рамках якої забезпечується реалізація базових потреб 
особистості. Людство, кожен індивід зокрема, прагне не тільки до якомога більшої 
тривалості життя, але й до більш багатого, більш якісного змісту. Здоров’я людини 
визначається взаємодією біологічних і соціальних факторів. Утвердження здорового 
способу життя підростаючого покоління сьогодні розглядається як один із 
пріоритетних напрямів гуманізації освіти. Реальною силою, здатною втілити це в 
життя школи, є вчитель, який володіє валеологічною культурою, конкретністю 
творчого використання її засобів, форм і методів.  
Ключові слова: здоровий спосіб життя, соціально-педагогічна проблема, навчально-
виховний процес. 
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Микола Пшеничних, Тетяна Пшеничних  
Організація творчої діяльності майбутнього вчителя у процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін 
У статті розглядаються аспекти підготовки майбутнього вчителя, від якого 
потрібний досить високий творчий потенціал. Автори показують, що культура 
творчого розвитку особистості вчителя – складне, багаторівневе і системне 
утворення. Підкреслено, що викладання та зміст предметів психолого-педагогічного 
циклу сприяє зростанню професіоналізму знань, спілкування, забезпечує розвиток 
цілісної творчої особистості. 
Ключові слова: творчість, підготовка майбутнього вчителя, «Я-концепція», творчий 
саморозвиток, психолого-педагогічні дисципліни 
 
Валентин Тесленко  
Регіональна педагогічна система розвитку обдарованих учнів  
У статті здійснено загальний аналіз регіональної педагогічної системи розвитку 
обдарованості та організації процесу розвитку обдарованих дітей у рамках цієї 
системи. Підсумовується, що розробка та впровадження регіональних педагогічних 
систем розвитку обдарованості об’єктивно надає додаткові суттєві можливості 
створення сприятливих умов щодо системного, послідовного й ефективного розвитку 
та подальшої самореалізації будь-якої обдарованої дитини. 
Ключові слова: обдарованість, регіональна педагогічна система, цілеспрямованість, 
критерії ефективності, виявлення, облік, педагогічне супроводження та підтримка, 
принципи.  
 

ВИХОВНА РОБОТА 
Інна Бабій 
Технологія морального виховання старших дошкільників засобами народної 
педагогіки 
У статті розкрито технологію морального виховання старших дошкільників 
засобами народної педагогіки, виокремлено найефективніші шляхи використання 
елементів народної педагогіки для розробки і впровадження цілісного і послідовного 
змісту діяльності вихователя з метою формування морального обличчя сучасного 
дошкільника. 
Ключові слова: моральне виховання, народна педагогіка, старші дошкільники. 
 
Лариса Гаращенко 
Здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей дошкільного віку: досвід 
історико-педагогічного дослідження 
У статті розкрито розвиток методики фізичного виховання дітей дошкільного віку 
другої половини ХХ століття. Проаналізовано спеціальні дослідження, наукові праці, 
що проводилися з проблеми здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей 
дошкільного віку означеного періоду та їх вплив на виховний процес у сучасному 
дошкільному навчальному закладі.  
Ключові слова: діти дошкільного віку, здоров’язбереження, фізичне виховання, 
фізкультурно-оздоровча діяльність. 
 
Юлія Кулінка  
Використання ідей Я. А. Коменського в організації процесу превентивного 
виховання учнів 
У статті представлено аналіз поглядів чеського педагога Я. А. Коменського на 
організацію процесу превентивного виховання учнів; обґрунтовано мету виховання, 
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впровадження ідей Я. А. Коменського щодо морально-гуманістичного виховання та 
дисциплінованості в практику роботи сучасної школи.  
Ключові слова: мета виховання, дисциплінованість, моральність, материнська 
школа, підготовка вихователя, гуманістичні погляди на виховання, педагогіка гуманізму. 
 
Надія Рогальська  
Основні напрями морального виховання дітей в етнопедагогіці українського народу 
У статті висвітлюється проблема морального виховання дітей і молоді на засадах 
етнопедагогічних надбань народу. Автор на засадах історико-педагогічного пошуку і 
ретроспективного аналізу вивчає надбання української етнопедагогіки в галузі 
морального виховання дітей та узагальнює його для використання в період 
національного відродження освітніх інституцій.  
Ключові слова: етнопедагогіка, народ, національне відродження, моральне виховання. 
 
Василь Семенчук 
Поетика українського музичного фольклору як засіб виховання національно-мовної 
особистості 
У статті розглядається традиційна пісня як складова усної народної творчості, яка 
є засобом узагальнення життєвого досвіду народу, втіленням народної мудрості та 
світогляду, а також як джерело образної мови та основа виховання національно-
мовної особистості. 
Ключові слова: український фольклор, обрядність, народна пісня, національно-мовне 
виховання. 
 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
Юлія Бабак  
Внесок Б. Мітюрова у вивчення спадщини Я. А. Коменського 
У статті розкрито внесок відомого українського вченого Бориса Никифоровича 
Мітюрова у вивчення спадщини Яна Амоса Коменського, зокрема проаналізовано 
дослідження вченого щодо впливу досвіду братських шкіл на становлення 
педагогічних поглядів чеського педагога. 
Ключові слова: Борис Мітюров, Ян Амос Коменський, педагогічна спадщина, 
педагогічні ідеї, педагогічна система, братські школи.  
 
Анастасія Баранова  
Формування інтересу школярів до навчання у вітчизняній педагогічній науці 
початку XX століття 
У статті проаналізовано формування інтересу школярів до навчання у вітчизняній 
педагогічній науці з урахуванням державної освітньої політики початку XX 
століття. Визначено основні передумови розвитку проблеми інтересу до навчання, 
погляди педагогів і вчених на означену проблему. Автор акцентує увагу на 
поступовому розвитку проблеми інтересу до навчання в зазначений період на основі 
окреслених передумов розвитку зазначеної проблеми. Стаття розкриває 
актуальність досліджуваного періоду у сучасному освітньому просторі України. 
Ключові слова: передумови; інтерес до навчання; радянська доба; початкова освіта. 
 
Ольга Бойко 
Організаційний етап ліквідації неписьменності (1919–1922 роки ХХ ст.) 
У статті розглядаються особливості організації навчального процесу на 
початковому етапі ліквідації неписьменності, а саме 1919–1922 роки ХХ століття. 
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Зокрема, досліджувалися особливості становлення та причини виникнення процесу 
ліквідації неписьменності. Також автор розкриває зміст ключових понять 
досліджуваної теми. 
Ключові слова: ліквідація неписьменності, лікпункт, лікнеп, школи для неписьменних 
та малописьменних, навчання грамоти. 
 
Світлана Драновська  
Історія України у змісті шкільних програм з історії (кінець 50–70-х рр. ХХ ст.) 
У статті здійснено аналіз змісту історії України у шкільних програмах з історії 
кінця 50–70 років ХХ ст. З’ясовано, що у досліджуваний період відбувалися кількісні 
та якісні зміни у становленні національного компоненту у шкільних програмах з 
історії. Якщо у шкільних програмах кінця 50-х – початку 60-х років історія України 
вивчалася лише для кращого розуміння загальних явищ і закономірностей, то в другій 
половині 60–70-х рр. вона була представлена самостійними темами, які мали 
загальноісторичне значення. 
Ключові слова: шкільна програма з історії, зміст історії України у програмах, 
загальноосвітня школа. 
 
Валентина Коваль  
Історія становлення та розвитку мовної освіти і науки 
У статті окреслюється історичний аспект розвитку професійної педагогічної освіти 
в Україні. Ретроспективний аналіз допомагає зрозуміти особливості вітчизняної 
просвітницької традиції і створює передумови для оцінки професійної якості 
учителя-філолога. 
Ключові слова: професійна підготовка, християнські школи та монастирі, система 
шкільництва, професійна діяльність, принцип природовідповідності, професійна 
компетентність. 
 
Ольга Кочерга  
Проблема відповідальності вчителя у педагогічній спадщині Я. А. Коменського 
У статті здійснено аналіз концептуальних засад проблеми особистості вчителя та 
його відповідальності як важливої професійної якості у педагогічній спадщині 
Я. А. Коменського через призму вимог сучасного динамічного суспільства. Автор 
переконливо доводить актуальність ідей чеського педагога у системі професійної 
підготовки сучасного вчителя. 
Ключові слова: особистість, учитель, педагогічна спадщина, відповідальність, 
професійні вимоги, професійна підготовка. 
 
Костянтин Мазур  
Порівняльний аналіз педагогічних ідей Яна Амоса Коменського та Василя 
Сухомлинського 
У статті проаналізовано праці двох видатних педагогів: Я. А. Коменського та 
В. О. Сухомлинського. Здійснено порівняльний аналіз різноманітних проблем 
виховання: морального, громадянського і естетичного виховання, формування 
світогляду, всебічного гармонійного розвитку тощо. Охарактеризовано з точки зору 
компаративістики заохочення та покарання як методи виховання. Закцентовано 
увагу на тому, що Ян Амос Коменський переважно був теоретиком, а Василь 
Олександрович Сухомлинський всі свої ідеї одразу впроваджував у практику 
загальноосвітнього закладу. 
Ключові слова: Я. А. Коменський, О. В. Сухомлинський, ідеї виховання, заохочення, 
покарання. 
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Юрій Олексін 
Психолого-педагогічні засади диференціації навчання старшокласників у 
радянській педагогіці 70-х рр. 
Автор аналізує психологічні і педагогічні засади диференціації навчання 
старшокласників у радянській педагогіці 70-х років. Наголошується, що головною 
метою диференціації навчання було подолання протиріччя між єдиним  
усередненим підходом до всіх учнів й індивідуальністю кожної дитини. Зроблено 
висновок про те, що здобутки радянських педагогів і психологів 70-х рр. у 
диференціації навчання учнів стали міцним підгрунттям для подальшого розвитку 
теорії диференційованого навчання у 80-х рр. Отримані в 70-і роки наукові 
результати мають значний науково-педагогічний потенціал для сучасних 
дослідників. 
Ключові слова: диференціація, індивідуалізація. 
 
Ірина Остапйовська  
Використання педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського у виховній 
діяльності Пласту 
У статті досліджено сучасний стан впливу дитячих та молодіжних  
громадських організацій на виховання дітей та молоді, їх внесок у формування 
нового покоління громадян, які здатні ефективно соціалізовуватися в умовах 
інформаційного суспільства та загальної глобалізації (на прикладі Національної 
скаутської організації України – Пласт). Проаналізовано окремі аспекти 
педагогічного доробку Яна Амоса Коменського у контексті предмету  
дослідження та їх актуальність в умовах сучасного суспільства. Розглянуто 
взаємозв’язки педагогічних ідей Коменського із виховною діяльністю Пласту та їх 
актуальність у сучасних суспільних, політичних, економічних і культурних реаліях 
України. 
Ключові слова: педагогіка, виховання, навчання, Ян Амос Коменський, дитячі 
громадські організації, скаутинг, Пласт, громадянське виховання, соціалізація. 
 
Олена Павлюк 
Підходи до організації шкільної освіти в Україні в другій половині ХХ  
століття 
Висвітлені підходи до організації шкільної освіти в Україні в другій половині  
XX століття. Так, в 50-х роках ХХ століття всі зміни відбувалися відповідно 
завдань та змісту шкільної освіти. Принцип політехнізму вимагав підсилення  
зв’язку теорії з практикою в організації, формах та методах навчання. 
Характерною рисою й особливістю першої половини 60-х років є здійснення тісного 
поєднання теоретичного та практичного навчання. У 70-х роках ХХ століття 
значна увага приділялася організації самостійної роботи учнів, найбільш  
сприятливі умови для якої створювалися у ході виконання творчих завдань. 
Провідною тенденцією 80-х років ХХ століття, зумовленою науково-технічним 
прогресом, було підвищення ролі праці творчого характеру. Реформа 90-х років 
внесла свої корективи у весь процес шкільної освіти, змінила філософію навчання, 
яка полягала в гуманітаризації, диференціації та інноватизації вивчення шкільних 
дисциплін.  
Ключові слова: шкільна освіта, зміст освіти, урок, особистість. 
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Тарас Савшак 
До питання методики викладання історії в українських гімназіях Галичини в 
середині ХІХ – на початку ХХ ст. 
У статті висвітлено методику викладання історії в українських гімназіях Галичини в 
середині ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуто історико-культурні обставини 
розвитку освіти в Галичині у 60-і роки ХІХ ст. – 30-і роки ХХ ст. Проаналізовано нову 
програму з історії для восьмирічних навчальних закладів, яка була введена Законом 
про освіту в кінці ХІХ ст. Розкрито історичний зміст програми, який включав 
спочатку елементарний курс, а пізніше – систематичний. Обґрунтовано добір форм 
та методів навчання історії дітей в українських навчальних закладах того часу. 
Окреслено головний аспект вивчення історії – процесуальний, оскільки історичні 
явища та факти краще вивчати в історичному процесі.  
Ключові слова: Галичина, історія, гімназія, учні, вчитель, програма, підручник, 
інструкція, рекомендації, зміст, методи, форми, навчання, викладання, розвиток, 
виховання, процесуальний аспект, процес. 
 
Світлана Саяпіна  
«Материнська школа» Я. Коменського як програма цілей навчання й виховання 
дітей дошкільного віку 
У статті розглянуто погляди засновника педагогіки нового часу Яна Амоса 
Коменського, який зробив значний внесок у розвиток теорії та практики дошкільного 
навчання й виховання. Це характеристика змісту «Материнської школи» стала 
першою у світі програмою виховання й навчання дітей дошкільного віку.  
Ключові слова: дошкільне виховання, материнська школа, розвиток мови, підготовка 
до школи. 
 
Юлія Семенова  
Особливості організації соціального виховання дітей в Україні в 50–80-х роках ХХ 
століття 
У статті проаналізовано забезпечення соціального виховання дітей в дошкільних 
закладах в 50–80-х роках ХХ століття, розглянуто діяльність позашкільних дитячих 
установ та основні форми шефської роботи, розкриті особливості роботи з 
важковиховуваними дітьми, окреслені основні завдання спеціальних навчально-
виховних установ, простежено особливості роботи опорних пунктів охорони 
правопорядку та інспекцій у справах неповнолітніх. 
Ключові слова: соціальне виховання, діти, важковиховувані діти, діти-сироти, 
шефська робота, система дошкільних установ, інспекції у справах неповнолітніх. 
 
Жанна Стельмашук 
Проблема шкільної дисципліни у педагогічній спадщині Я. А. Коменського 
У статті здійснюється цілісний аналіз педагогічної спадщини Я. А. Коменського з 
проблеми формування шкільної дисципліни. Виокремлені вимоги до дисциплінованості 
учнів; розкриті принципи і методи формування дисциплінованості особистості в 
колективі. 
Ключові слова: дисципліна, дисциплінованість, особистість, навчальний процес, 
заохочення, покарання, педагогічна спадщина. 
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ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
Ігор Андрощук 
Проблеми здійснення моніторингу в навчальних закладах 
У статті обґрунтовано основні проблеми, як виникають в процесі здійснення 
моніторингу. Проаналізовано основні підходи до поняття «моніторинг» та категорій 
об’єктів, відкритих для моніторингових процедур. Визначено основні групи 
результатів освіти та вимоги до їх фіксування. Обґрунтовано основні етапи 
проведення моніторингу та означено базові складові системи індикаторів 
моніторингових досліджень.  
Ключові слова: моніторинг, якість освіти, етапи здійснення моніторингу, 
вимірювання, індикатори. 
 
Алла Зимульдінова, Іван Кутняк, Галина Філь 
Внесок Яна Амоса Коменського у розвиток сучасних освітніх закладів України 
У статті висвітлюється вклад Яна Амоса Коменського в розвиток освітніх закладів 
України: дитячих дошкільних навчальних закладів, загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів та вищої школи. Розкривається зміст освіти в програмах та підручниках 
для дітей різного вікового цензу, де пропонується вивчення навколишнього світу через 
малюнки та рідну мову. Розглядається теорія та методика навчання, виховання, 
розвитку дітей дошкільного й шкільного віку. При цьому визначається мета, зміст, 
основні засоби і методи роботи з дітьми дошкільного й шкільного віку. Визначається 
нова методика навчання предметів загальноосвітньої школи, яка значно полегшує цей 
процес. Обґрунтовуються освітні ідеї педагога, які й сьогодні є актуальними. 
Ключові слова: внесок, розвиток, сучасний дитячий навчальний заклад, 
загальноосвітня школа, вища школа, педагогічні ідеї, погляди, зміст, програма, 
підручники, навколишній, світ, теорія, методика, засоби, актуальність.  
 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 309 

АННОТАЦИИ 
 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
Стелла Григорьева 
Инновационная культура учителя как педагогический феномен 
статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей к инновационной 
деятельности, которая рассматривается с позиции феноменологии. Особое внимание 
уделено необходимости подготовки будущих учителей к инновационной деятельности 
в условиях модернизации системы образования. 
Ключевые слова: инновационная педагогическая культура, интенция, подготовка к 
инновационной деятельности, инновационный инструментарий. 
 
Наталия Мищенко 
Условия формирования профессиональной креативности будущих учителей 
начальной школы 
В статье представлен теоретический анализ механизма формирования 
профессиональной креативности будущих учителей. Рассмотрены условия, под 
воздействием каких креативность формируется как глубинное, личностное свойство 
будущего учителя начальной школы. 
Ключевые слова: креативность, условия формирования креативности, обучающая 
среда, личносно ориентированный подход, интерактивные методы, позитивная Я-
концепция. 
 
Ирина Онищенко 
Концептуальные основы профессиональной подготовки будущих учителей 
начальных классов в условиях информационно-коммуникационной педагогической 
среды 
В статье проанализированы особенности и функциональные возможности 
информационно-коммуникационной педагогической среды, ее роль в системе 
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя начальных классов, 
информационно-коммуникационная педагогическая среда, информационно-
коммуникационные технологии. 
 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВЫЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Владимир Глухов, Инна Дикая, Андрей Дикой, Роберт Галустов  
Поиск, развитие и поддержка одарённых и талантливых детей – новая парадигма 
образования ХХІ века в России  
В данной статье рассматриваются основные проблемы в российском образовании по 
выявлению, развитию и поддержки одарённых детей и молодежи. Исследуются 
основные правительственные документы, направленные на решение проблем по 
работе с одарёнными детьми в образовательных учреждениях России. Приводится 
опыт работы Армавирской государственной академии по поиску, развитию и 
поддержки одарённых детей и учащейся молодёжи. 
Ключевые слова: поиск, развитие, поддержка, одаренные, талантливые, дети, 
молодёжь, парадигма, образование. 
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Инна Груздова 
Концептуальные подходы к формированию основ музыкально-эстетической 
культуры у дошкольников 
В статье раскрывается понятие культуры личности, с позиций культурологии и 
философии подвергается анализу понятие музыкально-эстетической культуры 
личности, а также представлены концептуальные подходы к формированию основ 
музыкально-эстетической культуры у детей дошкольного возраста.  
Ключевые слова: творчество, музыкально-эстетическая культура, психология, 
педагогика, аксиологический подход, культурология, деятельностный подход. 
 
Ирина Демченко  
Алгоритм квазипрофессиональной подготовки будущего учителя начальных 
классов к работе в условиях инклюзивного образования 
Разработан алгоритм квазипрофессиональной подготовки будущего учителя 
начальных классов к работе в условиях инклюзивного образования на примере 
дисциплины «Дидактика инклюзивного обучения», последовательность изучения 
которой отталкивается от проблемы, командного сотрудничества специалистов, 
педагогического знания, ученика, учителя, педагогического анализа, результата и 
интерпретации. 
Ключевые слова: алгоритм, квазипрофессиональная подготовка, будущий учитель 
начальных классов, дидактика инклюзивного обучения, инклюзивное образование. 
 
Алла Добрыдень  
Методологические аспекты обучения двигательным действиям учеников среднего 
школьного возраста 
В статье рассматриваются отдельные методические аспекты подготовки детей 
среднего школьного возраста к двигательным действиям с использованием 
современных индивидуализированных технологий обучения. Теоретически 
обосновывано сущность физического воспитания как составной части общей 
системы образования. Раскрывается содержание физкультурно-спортивных знаний, 
которые усваивают учащиеся среднего школьного возраста в процессе физического 
воспитания. Выясняется значение и роль физической культуры в подготовке 
подрастающего поколения к активному, здоровому образу жизни и творческой 
профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, двигательные 
действия, технологии обучения, ученики среднего школьного возраста. 
 
Юрий Ковальчук 
Современные требования к формированию экономических знаний в учеников 
сельской школы в процессе технологической подготовки 
В статье охарактеризованы современные требования, предъявляемые к частным 
предпринимателям, фермерам и работникам аграрного производства, а также 
определены перспективные направления осуществления технологической подготовки 
учеников сельских общеобразовательных учебных заведений с учетом этих 
требований. 
Ключевые слова: аграрное производство, фермерское хозяйство, знания, умения, 
технологическая подготовка, организационно-технические задачи, производственная 
деятельность, экономическая подготовка. 
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Ольга Козий 
Роль мотивации в формировании образно-интонационных навыков студентов 
педагогических колледжей 
В статье раскрывается значение мотивации и её роль в овладении 
профессиональными качествами будущих учителей музыки в процессе изучения 
дирижёрско-хоровых дисциплин. Акцентируется внимание на важности развития 
образно-интонационных навыков в восприятии и воспроизведении произведений 
вокально-хорового искусства студентами педагогических колледжей. 
Ключевые слова: мотивация, интонация, образно-интонационные навыки, студенты 
педагогических колледжей. 
 
Ирина Кучеренко 
Риторизация современного урока украинского языка: содержание и пути 
реализации 
Статья посвящена риторическому компоненту школьного языкового образования в 
Украине ХХІ века и развитию риторической компетентности личности. Выяснено 
основные составляющие риторизации учебного процесса, схарактеризовано 
содержание риторической подготовки школьников основной школы (риторические 
понятия, умения и навыки), определены упражнения и формы учебно-риторической 
деятельности учеников, очерчены пути реализации риторического аспекта 
современного урока украинского языка.  
Ключевые слова: риторизация, современный урок украинского языка, риторические 
понятия, риторические умения, риторические и коммуникативные упражнения, 
формы учебно-риторической деятельности учащихся. 
 
Николай Люшин  
Подходы к реализации религиоведческой составляющей содержания истории 
средних веков в советской школе 
В статье анализируются основные подходы к реализации религиоведческой 
составляющей содержания истории средних веков в советской школе. Определено, 
что с позиций современной методики обучения являются ценными методические 
подходы советской эпохи к формированию структуры религиоведческого учебного 
содержания, этапность работы над учебными понятиями, внутрипредметные связи 
учебного содержания в курсе истории средних веков. 
Ключевые слова: содержание образования, религиоведение, всемирная история. 
 
Ирина Малышевская  
Роль педагогических технологий в системе коррекционного образования 
В статье раскрывается проблема повышения эффективности процесса обучения и 
воспитания детей с особенными потребностями. Педагогические технологии в 
статье рассматриваются как необходимый процесс усовершенствования системы 
коррекционно-педагогического обучения детей с ограниченными психофизическими 
возможностями. 
Ключевые слова: педагогическая технология, коррекционная технология, ребенок с 
ограниченными психофизическими возможностями. 
 
Инна Нестеренко  
Особенности стандарта подготовки учителя начальных классов в Польше 
В статье исследовано содержание и структуру подготовки будущего учителя 
начальной школы в Польше в контексте функционирования модернизированного 
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стандарта подготовки учителей. Определены основные модификации, отражены в 
новом стандарте, которые меняют смысл польского педагогического образования на 
начальном этапе обучения. 
Ключевые слова: содержание педагогического образования, образовательный 
стандарт, этапы подготовки учителя, модернизация. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

Оксана Авраменко 
Разновозрастное взаимодействие дошкольников – как важный фактор их 
успешной социализации 
В статье анализируется система разновозрастных взаимодействий в детском 
обществе и раскрываются проблемы социализации детей в дошкольном учебном 
заведении. Доказано, что разновозрастная взаимодействие есть фактором, который 
эффективно влияет на социальное и психическое развитие ребенка, при условии его 
целесообразного и целенаправленного включения в педагогический процесс. 
Ключевые слова: социализация, взаимодействие, личность. 
 
Валентин Белан 
Эстетические проявления коррекционно-педагогического труда дефектолога 
В статье проанализирована проблема повышения эффективности профессиональной 
подготовки педагогов-дефектологов, определено содержание понятия «коррекционно- 
педагогическая работа», обоснована эстетическая сущность труда дефектолога, 
раскрыты функции его эстетотерапевтической компетентности, а также 
рассмотрен эстетический аспект коррекционно-педагогической технологии общения 
дефектолога с детьми с недостатками в развитии.  
Ключевые слова: педагог-дефектолог, эстетика труда, коррекционно-педагогическая 
работа, коррекционно-педагогическая технология, эстетотерапевтическая 
компетентность. 
 
Світлана Горбулинская  
Самостоятельная работа как средство формирования знаний генетики у 
школьников профильной ощеобразовательной школы  
Статья посвящена организации и планированию самостоятельной работы 
школьников профильной общеобразовательной школы как средства формирования 
знаний генетики. Поданы виды самостоятельной работы и самостоятельной 
деятельности школьников, их значение для активизации когнитивной деятельности и 
формирования конструктивных знаний, как таких, что добываются самостоятельно, 
воспитывают личное мнение, имеют практическое значение. Охарактеризовано 
необходимость систематической самостоятельной работы в учебно-
воспитательном процессе, что послужит решению основных дидактических задач. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, конструктивные знания, когнитивная 
деятельность, формирование знаний. 
 
Марина Лемещук 
Сущность социализации детей дошкольного возраста в контексте современных 
научно-педагогических идей 
В статье анализируется состояние разработки проблемы социализации 
дошкольников в отечественной педагогической науке, определено научные 
достижения ученых. Доказано, что успешной социализации способствует действие 
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таких факторов, как ожидание, изменение поведения и стремления 
соответствовать этим ожиданиям; основными сферами социализации можно 
считать деятельность, общение и самосознание. 
Ключевые слова: социализация, дошкольники, научное исследование, диссертация, 
адаптация. 
 
Инна Любченко 
Дошкольное детство – период развития логического мышления 
В статье рассматривается формирование личности ребенка, обучение детей 
творчески мыслить, воспитание активного отношения к получению знаний, развитие 
их интеллектуальных и творческих способностей, логического мышления, 
нравственное развитие, патриотизм, усвоение нравственных норм – задача, 
важность которой определяется требованиями времени. 
Ключевые слова: дошкольное детство, логическое мышление, коррекционно-
развивающие занятия. 
 
Наталия Пьясецкая, Марина Шпилевая 
Здоровье человека как социально-педагогическая проблема 
Здоровье человека определяется взаимодействием биологических и социальных 
факторов. Рассматривая здоровье человека как социально-педагогическую проблему, 
необходимо создание такой системы образования, в рамках которой обеспечивается 
реализация базовых потребностей личности. Человечество, каждый индивид, 
стремится не только к продолжительности жизни, но и к более богатому и 
качественному содержанию. Здоровье человека определяется взаимодействием 
биологических и социальных факторов. Утвержение здорового образа жизни 
подрастающего поколения сегодня рассмаривается как один из приоритетных 
направлений гуманизации образования. Реальной силой, способной внедрить это в 
жизнь школы, есть учитель, который обладает валеологической культурой, 
конкретностью творчого использования её стредств, форм и методов.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, социально-педагогическая проблема, учебно-
воспитательный процесс. 
 
Николай Пшеничных, Татьяна Пшеничных 
Организация творческой деятельности будущих учителей в процессе изучения 
психолого-педагогических дисциплин 
В статье рассматриваются аспекты подготовки современного учителя, от 
которого требуется достаточно высокий творческий потенциал. Автор 
показывает, что культура творческого саморазвития личности учителя – сложное, 
многоуровневое и системное образование. Подчеркнуто, что преподавание и 
содержание предметов психолого-педагогического цикла способствует росту 
профессионализма знаний, общения, обеспечивает развитие целостной творческой 
личности. 
Ключевые слова: творчество, творческое саморазвитие, подготовка будущего 
учителя, «Я-концепция», психолого-педагогические дисциплины.  
 
Валентин Тесленко  
Региональная педагогическая система развития одарённых детей. 
В статье осуществлён общий анализ региональной педагогической системы развития 
одарённости и организации процесса развития одаренных детей в рамках этой 
системы. Подытоживается, что разработка и внедрение региональных 
педагогических систем развития одаренности объективно дает существенные 
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возможности создания условий, которые способствуют системному, 
последовательному и эффективному развитию и дальнейшей самореализации любого 
одаренного ребенка. 
Ключевые слова: одаренность, региональная педагогическая система, 
целенаправленность, критерии эффективности, выявление, учёт, педагогическое 
сопровождение и поддержка, принципы. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Инна Бабий 
Технология нравственного воспитания старших дошкольников средствами 
народной педагогики 
В статье раскрыты технологию нравственного воспитания старших дошкольников 
средствами народной педагогики, выделены наиболее эффективные пути 
использования элементов народной педагогики для разработки и внедрения 
целостного и последовательного содержания деятельности воспитателя с целью 
формирования морального облика современного дошкольника. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, народная педагогика, старшие 
дошкольники. 
 
Лариса Гаращенко 
Здоровьесбережение в физическом воспитании детей дошкольного возраста: 
опыт историко-педагогического исследования 
В статье раскрыто развитие методики физического воспитания детей дошкольного 
возраста второй половины ХХ столетия. Сделан анализ специальных исследований, 
научных трудов, посвященных проблеме здоровьесбережения в физическом 
воспитании детей дошкольного возраста указаного периода, их влияние на 
воспитательный процесс современного дошкольного образовательного учреждения. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, здоровьесбережение, физическое 
воспитание, физкультурно-оздоровительная деятельность. 
 
Юлия Кулинка 
Использование идей Я. А. Коменского в организации процесса превентивного 
воспитания учеников 
В статье представлен анализ взглядов чешского педагога Я. А. Коменского на 
организацию процесса превентивного воспитания; обоснованно цель воспитания, 
внедрение идей Я. А. Коменского по морально-гуманистическому воспитанию и 
дисциплинированности в практику работы современной школы. 
Ключевые слова: цель воспитания, дисциплинированность, нравственность, 
материнская школа, подготовка воспитателя, гуманистические взгляды на 
воспитание, педагогика гуманизма. 
 
Надежда Рогальская 
Основные направления морального воспитания детей в этнопедагогике 
украинского народа 
В статье освещается проблема морального воспитания детей и молодежи на 
основании этнопедагогических наследий народа. Автор на основании историко-
педагогического поиска и ретроспективного анализа изучает наследие украинской 
этнопедагогики в области морального воспитания детей и молодежи и обобщает его 
для использования в период национального возрождения образовательных 
институтов. 
Ключевые слова: этнопедагогика, народ, национальное возрождение, моральное 
воспитание. 
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Василий Семенчук 
Поэтика украинского музыкального фольклора как средство воспитания 
национально-язычной личности 
В статье рассматривается традиционная песня как составная усного народного 
творчества, которая есть средством обобщения жизненного опыта народа, 
воплощение народной мудрости и мировозрения, а также как основа воспитания 
национально-язычной личности. 
Ключевые слова: украинский фольклор, образность, народная песня, национально-
язычная личность. 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Юлия Бабак  
Вклад Б. Митюрова в изучение наследия Я. А. Коменского 
В статье раскрывается роль известного украинского ученого Бориса Никифоровича 
Митюрова в изучении наследства Яна Амоса Каменского, в частности 
проанализировано исследование ученого относительно влияния опыта братских школ 
на становление педагогических взглядов чешского педагога. 
Ключевые слова: Борис Митюров, Ян Амос Каменский, педагогическое наследство, 
педагогические идеи, педагогическая система, братские школы.  
 
Анастасия Баранова  
Формирование интереса школьников к обучению в отечественной педагогической 
науке начала XX века 
В статье проанализировано формирование интереса школьников к обучению в 
отечественной педагогической науке с учетом государственной образовательной 
политики начала XX века. Определены основные предпосылки развития проблемы 
интереса к обучению, раскрыты взгляды педагогов и ученых на отмеченную проблему. 
Автор акцентирует внимание на постепенном развитии проблемы интереса к 
обучению в отмеченный период на основе очерченных предпосылок развития 
отмеченной проблемы. Статья раскрывает актуальность исследуемого периода в 
современном образовательном пространстве Украины. 
Ключевые слова: предпосылки; интерес к обучению; советское время; начальное 
образование. 
 
Ольга Бойко 
Организационный этап ликвидации неграмотности (1919–1922 года ХХ ст.). 
В статье рассматриваются особенности организации учебного процесса на 
начальном этапе ликвидации неграмотности, а именно 1919–1922 года ХХ века. В 
частности, исследовались особенности становления и причины возникновения 
процесса ликвидации неграмотности. Также автор раскрывает содержание 
ключевых понятий исследуемой темы. 
Ключевые слова: ликвидация неграмотности, ликпункт, ликбез, школы для 
неграмотных и малограмотных, обучение грамоты. 
 
Светлана Драновская  
История Украины в содержании школьной программы по истории (конец  
50–70-х гг. ХХ в.). 
В статье осуществлен анализ содержания истории Украины в школьных программах 
по истории конца 50–70 годов ХХ в. Выяснено, что в исследуемый период происходили 
количественные и качественные изменения в становлении национального компонента 
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в школьных программах по истории. Если в школьных программах конца 50-х – начале 
60-х годов история Украины изучалась лишь для лучшего понимания общих явлений и 
закономерностей, то во второй половине 60–70-х гг. она была представлена 
самостоятельными темами, которые имели общеисторическое значение. 
Ключевые слова: школьная программа по истории, содержание истории Украины в 
программах, общеобразовательная школа. 
 
Валентина Коваль  
История становления и развития языкового образования и науки 
В статье определяется исторический аспект развития профессионального 
педагогического образования в Украине. Ретроспективный анализ помогает понять 
особенности отечественной просветительской традиции и создает предпосылки для 
оценки профессионального качества учителя-филолога. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, христианские школы и монастыри, 
система школ, профессиональная деятельность, принцип природосоответствие, 
профессиональная компетентность. 
 
Ольга Кочерга  
Проблема ответственности учителя в педагогическом наследии Я. А. Коменского 
В статье произведен анализ концептуальных основ проблемы личности учителя и его 
ответственности как важного профессионального качества в педагогическом 
наследии Я. А. Коменского сквозь призму требований современного динамического 
общества. Автор убедительно доказывает актуальность идей чешского педагога в 
системе профессиональной подготовки современного учителя. 
Ключевые слова: личность, учитель, педагогическое наследие, ответственность, 
профессиональные требования, профессиональная подготовка.  
 
Константин Мазур  
Сравнительный анализ педагогических идей Яна Амоса Коменского и Василия 
Сухомлинского 
В статье проанализированы труды двух выдающихся педагогов: Я. А. Коменского и 
В. А. Сухомлинского. Осуществлен сравнительный анализ различных проблем 
воспитания: нравственного, гражданского и эстетического воспитания, 
формирования мировоззрения, всестороннего гармоничного развития и т.п. 
Охарактеризованы с точки зрения компаративистики поощрения и наказания как 
методы воспитания. Акцентировано внимание на том, что Ян Амос Коменский 
преимущественно был теоретиком, а Василий Александрович Сухомлинский все свои 
идеи сразу внедрял в практику общеобразовательного учреждения. 
Ключевые слова: Я. А. Коменский, А. В. Сухомлинский, идеи воспитания, поощрения, 
наказания. 
 
Юрий Олексин 
Психолого-педагогические основы дифференциации обучения старшеклассников в 
советской педагогике 70-х гг.  
Автор анализирует психологические и педагогические основы дифференциации 
обучения старшеклассников в советской педагогике 70-х годов. Отмечается, что 
главной целью дифференциации обучения было преодоление противоречия между 
единым усредненным подходом ко всем ученикам и индивидуальностью каждого 
ребенка. Сделан вывод о том, что достижения советских педагогов и психологов  
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70-х гг. в дифференциации обучения учащихся стали прочным основанием для 
дальнейшего развития теории дифференцированного обучения в 80-х гг. Полученые в 
70-е годы научные результаты имеют значительный научно-педагогический 
потенциал для современных исследователей. 
Ключевые слова: дифференциация, индивидуализация. 
 
Ирина Остапйовская  
Использование педагогического наследия яна амоса коменского в воспитательной 
деятельности Пласта 
В статье исследовано влияния детских и молодежных общественных организаций на 
воспитание детей и молодежи на сегодняшний день, их взнос в формирование нового 
поколения граждан, которые способны эффективно социализовываться в условиях 
информационного общества и общей глобализации (на примере Национальной 
скаутской организации Украины – Пласт). Проанализированы отдельные аспекты 
педагогического наследия Яна Амоса Коменского в контексте предмета 
исследования, а также – их актуальность в условиях современного общества. 
Рассмотрены взаимосвязи педагогических идей Коменского с воспитательной 
деятельностью Пласту и их актуальность в контексте современного 
общественного, политического, экономического и культурного положения Украины. 
Ключевые слова: педагогика, воспитание, обучение, Ян Амос Коменский, детские 
общественные организации, скаутинг, Пласт, гражданское воспитание, социализация. 
 
Елена Павлюк 
Подходы к организации школьного образования в Украине во второй половине  
ХХ века 
Раскрыты подходы к организации школьного образования в Украине во второй 
половине XX века. В 50-х годах ХХ века все изменения происходили соответственно 
заданий и содержания школьного образования. Принцип политехнизма требовал 
усиления связи теории с практикой в организации, формах и методах обучения. 
Характерной чертой и особенностью первой половины 60-х годов является 
осуществление тесного сочетания теоретического и практического обучения. В 70-х 
годах ХХ века значительное внимание уделялось организации самостоятельной 
работы учеников, наиболее благоприятные условия для которой создавались в ходе 
выполнения творческих заданий. Ведущей тенденцией 80-х годов ХХ века, 
предопределенной научно-техническим прогрессом, было повышение роли труда 
творческого характера. Реформа 90-х годов внесла свои коррективы во весь процесс 
школьного образования, изменила философию обучения, которая заключалась в 
гуманитаризации, дифференциации и инноватизации изучения школьных дисциплин.  
Ключевые слова: школьное образование, содержание образования, урок, личность. 
 
Тарас Савшак  
К вопросу методики преподавания истории в украинских гимназиях Галичины в 
середине ХІХ – в начале ХХ в.  
В статье рассматривается методика преподавания истории в украинских гимназиях 
Галичины в середине ХІХ – в начале ХХ века. Рассмотрены исторические и 
культурные условия развития образования в Галичине в 60-е годы ХІХ – 30-е годы ХХ 
века. Проанализирована новая программа по истории для восьмилетних учебных 
заведений, которая была введена Законом об образовании в конце ХІХ века. Раскрыто 
содержание программы, которая включала вначале элементарный, а позже – 
систематический курс. Обоснованы формы и методы обучения детей истории в 
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украинских учебных заведениях. Раскрыт основной аспект изучения истории – 
процессуальный, поскольку исторические явления и факты лучше изучать в 
историческом процессе.  
Ключевые слова: Галичина, история, гимназия, ученики, учитель, программа, учебник, 
инструкция, рекомендации, содержание, методы, формы, обучение, преподавание, 
развитие, воспитание, процессуальный аспект, процесс. 
 
Светлана Саяпина  
«Материнская школа» Я. Коменского как программа целей обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста 
В статье рассмотрены взгляды основоположника педагогики нового времени Яна 
Амоса Коменского, который внес значительный вклад в развитие теории и практики 
дошкольного обучения и воспитания. Это характеристика содержания 
«Материнской школы» стала первой в мире программой воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дошкольное воспитание, материнская школа, развитие речи, 
подготовка к школе. 
 
Юлия Семенова 
Особенности социального воспитания в Украине в 50–80-х годах ХХ столетия 
В статье проанализировано обеспечение социального воспитания детей в 
дошкольных учреждениях в 50–80-х годах ХХ века, рассмотрена деятельность 
внешкольных детских учреждений и основные формы шефской работы, раскрыты 
особенности работы с трудновоспитуемыми детьми, очерчены основные задачи 
специальных учебно-воспитательных учреждений, прослежены особенности работы 
опорных пунктов охраны правопорядка и инспекций по делам несовершеннолетних. 
Ключевые слова: социальное воспитание, дети, трудновоспитуемые дети, дети-
сироты, шефская работа, система дошкольных учреждений, инспекции по делам 
несовершеннолетних. 
 
Жанна Стельмашук 
Проблема школьной дисциплины в педагогическом наследии Я. А. Коменского 
В статье проведен целостный анализ педагогического наследия Я. А. Коменского с 
проблемы формирования школьной дисциплины. Выделены требования к 
дисциплинированной личности; раскрыты принципы и методы формирования 
дисциплинированности личности в коллективе. 
Ключевые слова: дисциплина, дисциплинированность, личность, учебный процесс, 
поощрение, наказание, педагогическое наследие. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 
Игорь Андрощук 
Проблемы осуществления мониторинга в учебных заведениях 
В статье обоснованы основные проблемы, которые возникают в процессе 
осуществления мониторинга. Проанализированы основные подходы к понятию 
«мониторинг» и категориям объектов, открытых для мониторинговых процедур. 
Определены основные группы результатов образования и требования к их фиксации. 
Обоснованы основные этапы проведения мониторинга и определены базовые 
составляющие системы индикаторов мониторинговых исследований. 
Ключевые слова: мониторинг, качество образования, этапы осуществления 
мониторинга, измерения, индикаторы. 
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Алла Зимульдинова, Галина Филь, Иван Кутняк  
Вклад Яна Амоса Коменского в развитие современных образовательных заведений 
Украины 
В статье освещается вклад Яна Амоса Коменского в развитие образовательных 
заведений: детских дошкольных учебных заведений, общеобразовательной школы І–ІІІ 
степеней и высшей школы. Раскрывается содержание образования в программах и 
учебниках для детей разного возрастного ценза, где предлагается изучение 
окружающего мира в рисунках и с помощью родного языка. Рассматривается теория 
и методика обучения, воспитания, развития детей дошкольного и школьного 
возраста. При этом определяется цель, содержание, основные средства и методы 
работы с детьми разного возраста. Определяется новая методика изучения 
предметов общеобразовательной школы, которая значительно облегчает этот 
процесс. Обосновываются общеобразовательные идеи, которые и сегодня являются 
актуальными.  
Ключевые слова: вклад, развитие, современное детское учебное заведение, 
общеобразовательная школа, высшая школа, педагогические идеи, взгляды, 
содержание, программа, учебники, окружающий мир, теория, методика, средства, 
актуальность.  
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ANNOTATION 
 

THE TEACHER’S TRAINING TO THE WORK AT 
THE VILLAGE SCHOOL 

S. Grigoreva 
The innovation culture of a teacher as pedagogic phenomenon 
The article deals with the issue of the training of teachers to be for the innovation activity. 
The training is viewed in the context of phenomenology. The special attention is paid to the 
issue of the necessity of the training of teachers to be for the innovation activity in terms of 
modernization. 
Key words: innovation pedagogic culture, training for innovation activity, intention, 
innovation tools. 
 
N. Mishchenko 
Terms of formation of professional creativity of future primary school teachers 
The theoretical analysis of mechanism of forming of professional creativity of future 
teachers is given in the article. Terms under act of that creativity is formed as deep, 
personality property of future teacher of initial school are considered. 
Key words: creativity, terms of forming of creativity, educational environment, personality 
oriented approach, interactive methods, is positive I am conception. 
 
I. Onishchenko 
Conceptual bases of professional training of primary school teachers in information and 
communication pedagogical environment 
The article analyzes with the features and the functionality of information and 
communication pedagogical environment and their role in the training of primary school 
teachers. 
Key words: training of primary school teacher, information and communications 
pedagogical environment, information and communication technologies. 
 

DIDACTICS, METHODICS, NEW INFORMATIONAL  
TECHNOLOGICS EDUCATION 

V. Glukhov, I. Dikaya, A. Dikoy, R. Galustov 
Search, development and support of gifted and talented children – a new paradigm of XXI 
century education in Russia  
In this article the main problems in the Russian education on identification, development and 
supports of exceptional children and youth are considered. The main governmental 
documents directed on the solution of problems on work with exceptional children in 
educational establishments of Russia are investigated. Experience of Armavir state academy 
on search, development and supports of exceptional children and studying youth is given. 
Key words: search, development, support, gifted, talented, children, youth, paradigm, 
education. 
 
I. Gruzdova 
Conceptual approaches to formation based music-aesthetic culture in preschool children 
This article deals with the concept of cultural identity, with a posi-tions of cultural studies 
and philosophy is analyzed concept musical aesthetic culture of the individual, as well as 
provides a conceptual approaches to form the foundations of music and aesthetic culture in 
preschool children. 
Key words: art, music and aesthetic culture, psychology, education, axiological approach, 
cultural studies, activity approach. 
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I. Demchenko 
Algorithm of quasi-professional preparation of future teacher of elementary school under 
the conditions of inclusive education 
The algorithm of quasi-professional preparation of future teacher of elementary school to 
work under the conditions of inclusive education is developed on the example of discipline 
«Didactics of inclusive teaching» and the succession of study of which departs from a 
problem, command collaboration of specialists, pedagogical knowledge, pupil, teacher, 
pedagogical analysis, result and interpretation. 
Key words: algorithm, quasi-professional preparation, future teacher of elementary school, 
didactics of inclusive teaching, inclusive education. 
 
A. Dobryden 
Methodological aspects of physical actions training of secondary school age pupils  
The article concerns some methodological aspects of the training of children of secondary 
school age to the motor actions using modern technologies of individualized learning. 
Theoretically justifies the essence of physical education as part of the overall education 
system. Reveals the content of physical culture and sports knowledge to assimilate students 
of secondary school age in physical education. Explains the importance and role of physical 
education in preparing the younger generation for active, healthy living and creative career. 
Key words: physical education, physical education, physical actions, learning technology, 
students of secondary school age. 
 
Y. Kovalchuk 
Modern requirements to economic knowledge of pupils in rural schools in the 
technological preparation process 
The article described the modern requirements imposed on private entrepreneurs, farmers 
and workers of agricultural production, as well as identifying promising technology for the 
implementation of training students in rural secondary schools with these requirements. 
Key words: farming, farm, knowledge, skills, technology training, organizational and 
technical challenges, production activities, economic training. 
 
O. Kozii 
The role of motivation of forming vividly-intonation skills of students of pedagogical 
colledges 
The article reveals the importance of motivation and its role in learning professional skills of 
future teachers of music in the process of studying conducting and choral disciplines. 
Attention is focused on the importance of imagery and intonation skills in perception and 
reproduction of vocal and choral works of art by students of pedagogical colleges. 
Key words: motivation, intonation, vividly-intonation skills, students of pedagogical colleges. 
 
I. Kucherenko 
Rhetorisation of modern Ukrainian language lesson: the content and ways of its 
realization   
The article is dedicated to rhetorical component of school speech education in Ukraine of 
XXI century and developing of rhetorical competence of personality. Main components of 
rhetorisation of educational process is determined the matter of rhetorical preparation of 
pupils of basic school is describe (rhetorical understanding, ability and skills), exercises and 
forms of educational and rhetorical activities of pupils is defined, realization ways of 
rhetorical aspect of modern Ukrainian language lesson are lined in the article. 
Key words: rhetorisation, modern Ukrainian language lesson, rhetorical understanding, 
rhetorical ability, rhetorical and communicative exercises, forms of educational and 
rhetorical activities of pupils. 
 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 

 322 

N. Lyushin  
Approaches to implementing theological component content of medieval history in the 
Soviet school 
The paper analyzes the main approaches to the implementation component of theological 
content of medieval history in the Soviet school. Determined that the terms of modern 
training techniques are valuable methodological approaches of the Soviet era to a structure 
religion-learning content, stages of work on educational concepts Intra communication 
training content in a course on medieval history. 
Key words: the content of education, religion, world history. 
 
I. Malyshevska  
The rol of pedagogical techniques in the correctional education 
The article highlights the problem of increasing the effectiveness of the process of teaching 
and educating children with special needs. Pedagogical techniques are described as a 
necessary process of improving the system of remedial training of children with mental and 
physical disabilities. 
Key words: pedagogical technique, remedial technique, child with mental and physical 
disabilities. 
 
I. Nesterenko  
The pacularities of teacher’s training standards in Poland 
The content and structure of  future teachers’ training in Poland  according to the existence 
of the upgraded standards of teacher training has been investigated. The main  modifications 
are reflected in the new standard, that modify the meaning of the Polish teacher education at 
an early stage of learning. 
Key words: content of teacher training education, the educational standard,  stages of 
preparation of future teachers, modernization. 
 

THE PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE TEACHERS AND PUPIL’S 
CREATIVE PERSONALITY FORMATION 

О. Avramenko 
Interaction preschoolers ages – as an important factor in their successful socialization 
The paper analyzes the system of uneven interactions in baby company and disclosed the 
problem socialization of children in preschool education. It is shown that multi-age 
interaction is a factor that effectively affects the social and mental development of the child, 
subject to reasonable and purposeful inclusion in the educational process. 
Key words: socialization, interaction, personality. 
 
V. Belan 
Aesthetic manifestations the remedial pedagogical work of speech pathologist 
In the article the problem of increase of efficiency of professional preparation of a special 
education teacher is analysed, the meaning of the concept «Correction-pedagogical work» is 
defined, the essence of work of a special education teacher is grounded, the functions of its 
aesthetic and therapeutic competence are exposed, and also the aesthetic aspect of 
correction-pedagogical technology of communication of a special education teacher with 
children with special educational needs. 
Key words: a special education teacher, aesthetics of work, correction-pedagogical work, 
correction-pedagogical technology, aesthetic and therapeutic competence. 
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S. Gorbulinska 
Independent work as a means of knowledge of genetics in the pupils of the secondary 
school profile 
The article deals with the Organization and planning of self-work pupils of the secondary 
school profile as a means of knowledge of genetics. Filed under types of independent work 
and the independent activity of the students, their importance for cognitive activities, the 
formation of constructive knowledge, as such, that are mined, raising personal opinion have 
practical value. Sharakterizovano the need to holistic approach to self-study students in the 
educational process, which contributes to solving the main didactic objectives. 
Key words: independent work, constructive knowledge, educational activity, the formation of 
knowledge. 
 
M. Lemeshchuk 
The essence of the socialization of preschool children in the context of modern scientific-
pedagogical ideas 
In the article the state of development of problem of socialization of preschool children is 
analysed in home pedagogical science, certainly scientific achievements of scientists. It is 
proved that successful socialization contributes effect of factors such as expectations, 
behavior change and desire to meet these expectations, the main areas of socialization can 
be considered work, communication and self-awareness. 
Key words: socialization, preschool children, scientific research, dissertation, adaptation. 
 
J. Lubchenco 
Pre-school childhood is  the period of logical thinking development 
The article is devoted to the formation of a child’s personality, teaching children to think 
creatively, the upbringing of active attitude towards studying, the development of children’s 
intellectual and creative abilities and logical thinking, moral development, patriotism and 
acquiring ethic standards are the tasks which are determined by the demands of time. 
Key words: preschool childhood, logical thinking, correctional and developmental studies. 
 
N. Pyasetska, M. Shpylova 
Human health as a social and pedagogical problem 
Human health is determined by the interaction of biological and social factors. Considering 
health as a social and educational problem, it is necessary to develop the system of 
education ensuring the realization of individual’s basic needs. Whole humanity and each 
individual try not only to continue their lifetime but to enrich its quality. Human health is 
determined by the interaction of biological and social factors. Healthy life-style is one of the 
most important tendencies in the humanization of education. The only person capable to 
implement it into school practice is a teacher possessing the culture of valueology and 
creativity in using its means, forms and methods. 
Key words: healthy life-style, social and pedagogical problem, educational process. 
 
N. Pshenichnyh, T. Pshenichnyh 
Organization of creative future teacher in exploring psychological and educational 
courses 
In this article the aspects of preparation of a contemporary teacher who is reqniered to have 
rather high creative potential are riparded. The author shows that the culture of creative 
self-development of teacher’s personality is a complicated, multy-leveled and systematical 
education. Was emphasized that the teaching of the subject and psycho-pedagogical cycle 
promotes professional knowledge, communication, ensure the development of an integrated 
creative personality. 
Key words: personal orientation, creative work, creative self-development, preparation of 
future teacher, «self-conception». 
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V. Teslenko 
Regional pedagogical system of development of the gifted children 
A general analysis of the regional educational system of endowments development is made 
and organization of the process of gifted children development in this system framework is 
described. It is summarized that the development and implementation of regional 
educational systems of endowments development objectively provide additional significant 
opportunities to create favorable conditions for a systematic, consistent and effective 
development and further self-realization of any gifted child.  
Key words: endowments, regional educational system, purposefulness, efficiency criteria, 
identifying, accounting, pedagogical support and maintenance, principles.  
 

EDUCATIONAL WORK 
I. Babii 
Technology moral education of senior preschool children of traditional pedagogy 
The article explores the technology of moral education of senior preschool children of 
traditional pedagogy, determines the most effective ways to use elements of folk pedagogy to 
develop and implement an integrated and consistent content of the educator to shape the 
modern ethos preschooler. 
Key words: moral education, folk pedagogics, senior under-fives. 
 
L. Garashchenko 
Health safety in physical education of preschool age children: experience of historical and 
pedagogical research 
The article describes the development methodology of physical education preschoolers 
second half of the twentieth century. Analysis of special studies, research work conducted on 
the issue of health in physical education preschoolers that period and their impact on the 
educational process in the modern preschool education. 
Key words: preschool children, of health, physical education, sports and recreation 
activities. 
 
Y. Kulinka 
Using the ideas of J. A. Komensky in the organization of the process of preventive pupils 
education  
The article presents an analysis of the views of Czech teacher Y. A. Comenius to organize the 
process of preventive education students; reasonably objective education, implementation of 
ideas Y. A. Comenius moral and humanistic education and discipline in the practice of 
modern schools. 
Key words: purpose of education, discipline, morals, parent school, teacher training, 
humanistic views on education, pedagogy of humanism. 
 
N. Rogalska 
The main directions of children moral education in ethnopedagogy of the Ukrainian 
people  
The problem of moral education of children and youth based on ethnopedagogical heritage 
of the people is explained. The author on the basis of historical and pedagogical search and 
retrospectiveanalyses studies the Ukrainian ethnopedagogical heritage in the moral 
education of children and summarizes it for use during the national revival of educational 
institutions. 
Key words: ethnopedagogy, nation, national revival, moral education. 
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V. Semenchuk 
Poetics of Ukrainian folklore music is a means of educating of the national linguistic 
personality 
In the article we look at a traditional song as a component of verbal popular creation, which 
generalizes knowledge of the world, incarnates national wisdom and world outlook, it is also 
a source of figurative language and a mean of investigation figurativeness of ukrainian 
folklore. 
Key words: Ukrainian folklore, ritual, folk song, national linguistic education. 
 

HISTORICAL PAGES 
Y. Babak 
Contribution of B. Mityurov to the study of J. A. Komensky heritage 
The article explores the contribution of famous Ukrainian scientist Boris Mityurov the study 
of inheritance of Jan Amos Komensky, including analysis of scientific research on the impact 
of the experience of becoming fraternal schools on educational views Czech teacher. 
Key words: B. Mityurov, Jan Amos Komensky, pedagogical heritage, educational ideas, 
educational system, fraternal school. 
 
A. Baranova 
Formation of pupils interest to studying in the Soviet pedagogical science of early XX 
century 
The article analyzes the development of the problem of interest to study in the Ukrainian 
educational thought with the state educational policy of the first half of the twentieth 
century. The basic prerequisites of the problem of interest to study, disclosed the views of 
teachers and scientists of the mentioned problems. The author focuses on the gradual 
development of the problem of interest to study in the period indicated on the basis of the 
prerequisites outlined marked problem. The article reveals the relevance of the study period 
in the modern educational environment in Ukraine. 
Key words: background, interest to study, the Soviet period, primary education. 
 
O. Boyko 
Organizing stage of illiteracy’s elimination (1919–1922 of the 20th century) 
The features of the educational process organization at an early stage of illiteracy’s 
elimination, namely the 1919–1922 of the 20th century were discussed in the article. In 
particular, the peculiarities of becoming and causes of illiteracy’s appearing were studied. 
Also, the author revealed the contents of the key concepts of the subject. 
Key words: illiteracy’s elimination, elimination center, liknep, schools for illiterates and 
almost illiterates, learning to read and write. 
 
S. Dranovska 
Ukraine’s history in the content of the school curricula on the history (late 50’s – 70’s of 
the 20th century) 
The article analyzes the contents of Ukraine's history in the school curricula on the history 
of the end of 50’s–70’s of the twentieth century. It was found out that there were some 
quantitative and qualitative changes in the development of a national component in the 
history curricula during the study period. If in the late 50’s – early 60’s the school curricula 
on the history of Ukraine had been studied only to get a better understanding of common 
phenomena and laws, in the second half of the 60’s – early 70’s the history of Ukraine was 
represented by independent topics that had general historical meaning. 
Key words: school programs on the history, content the history of Ukraine in programs, 
schools. 
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V. Koval 
History of establishment and development of language education and science 
The paper outlines the historical aspect of professional development of teacher education in 
Ukraine. Retrospective analysis helps to understand the peculiarities of national educational 
traditions and creates conditions for the evaluation of professional quality teacher-
philologist. 
Key words: training, christian schools and monasteries, schooling system, professional 
activities, the principle nature, professional competence. 
 
O. Kocherga 
The problem of teacher’s responsibility in pedagogical heritage of J. A. Komensky 
The article analyzes the conceptual foundations of the problem of teacher’s personality and 
his responsibility as an important professional quality in teaching heritage. Y. A. Komenskiy 
in the light of the requirements of modern and dynamic society. The author proves the 
topicallity of ideas of Czech teacher training system in the modern teacher. 
Key words: personality, teacher, pedagogical heritage, professional requirements, 
professional training. 
 
K. Mazur 
Comparative analysis of the pedagogical ideas of Jan Amos Komansky and Vasyl 
Sukhomlynsky 
The article analyzes the work of two outstanding teachers: J. A. Comenius and 
Sukhomlinskiy. The comparative analysis of various problems of education: moral, civic and 
aesthetic education, the formation of ideology, the full harmonious development of others. 
Characterized in terms of comparative encouragement and punishment as a method of 
education. Zaktsentovano note that John Amos Comenius was primarily a theoretician, and 
Vasily Sukhomlinsky all his ideas into practice immediately implemented a comprehensive 
institution. 
Key words: J. A. Comenius, A. V. Sukhomlinsky, ideas, education, encouragement, punishment. 
 
Y. Oleksyn 
Psychological and pedagogical principles of differentiation of  senior pupils studying in 
the Soviet Pedagogy of the 70th  
The author analyzes the psychological and pedagogical foundations of differentiation in 
teaching high school students in the Soviet pedagogy 70s. It is noted that the main purpose 
of differentiating instruction was overcome contradictions between the average single 
approach to all students and individuality of each child. It is concluded that the 
achievements of Soviet educators and psychologists 70th in the differentiation of student 
learning have become a firm foundation for further development of the theory of 
differentiated instruction in the 80s. The scientific results obtained in the 70’s have 
considerable scientific and pedagogical potential for modern researchers. 
Key words: differentiation, individualisation. 
 
І. Ostapyovska 
The use of the pedagogical inheritance by Yan Amos Komensky in the educate activity of 
the plast 
The influences of child’s and youth public organizations are explored on education of 
children and young people on today, their payment in forming of a new generation of 
citizens which are capable effectively socialization in the conditions of informative society 
and general globalization in the article (on the example of National scout organization of 
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Ukraine – Plast). The separate aspects of the pedagogical inheritance by Yan Amos 
Komensky in the context of the article of research are analyzed, and also – their actuality in 
the conditions of modern society. Intercommunications of the pedagogical ideas Komensky 
with educate activity are considered to Plast and their actuality in the context of modern 
public, political, economic and cultural position of Ukraine. 
Key words: pedagogic, education, teaching, Yan Amos Komensky, child’s public 
organizations, scouting, Plast, civil education, socialization. 
 
O. Pavlyuk 
Approaches to the organization of school education in Ukraine in the second half of the 
XX century 
Lighted up going near organization of school education in Ukraine in the second half of XX 
of century. In 50-th of ХХ of century all changes took place accordingly tasks and 
maintenance of school education. Principle of required strengthening of connection of 
theory with practice in organization, forms and methods of studies. The personal touch and 
feature of the first half of 60-th is realization of close combination of theoretical and 
practical studies. In 70-th of ХХ of century considerable attention was spared to 
organization of independent work of students, the most favorable terms for which were 
created during implementation of creative tasks. By the leading tendency of 80-th of ХХ of 
century, predefined by scientific and technical progress, there was an increase of role of 
labour of creative character. Reform of 90-th brought in the корективи in all process of 
school education, changed philosophy of studies, which consisted in differentiation and 
innovation study of school disciplines. 
Key words: school education, maintenance of education, lesson, personality. 
 
T. Savshak 
To the question of methods of teaching history in the Ukrainian gymnasia of Halychina in 
the middle of ХІХ – at the beginning of  ХХ century 
The methods of teaching history in the Ukrainian gymnasia of Halychina in the middle of 
ХІХ – at the beginning of  ХХ century are reflected in the article. The historical and cultural 
circumstances of development of education in Halychina in 60 of  ХІХ – 30 years of ХХ 
century are considered. The new program from history for eight-year educational 
establishments, which was entered by a law on education in the end of ХІХ  century is 
analyzed. Reveals the historical content of the program, which included first elementary 
course, and later – systematic. Grounded selection of forms and methods of teaching history 
children in Ukrainian schools at that time. The main aspect of teaching history is outlined – 
judicial, as the historical events and facts it is better to study in a historical process. 
Key words: Halychina, history, gymnasium, students, teacher, program, textbook, 
instruction, recommendations, maintenance, methods, forms, studying, teaching, 
development, education, judicial aspect, process. 
 
S. Sayapina 
«Parent School» of J. A. Komensky as a program of objectives of preschool children 
training and education   
The article deals with the views of the founder of a new pedagogy since Jan Amos Comenius, 
who made significant contribution to the theory and practice of pre-school education and 
training. This characteristic content «Parent School» became the world's first program of 
education and training of preschool children. 
Key words: preschool education, parent school, language development, preparation for 
school. 
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J. Semenova 
Features of social upbringing in Ukraine in 1950s–1980 s. 
In the article providing of children social upbringing in the pre-school institutions within 
1950s – 1980s is analyzed, out-school institutions activities and basic forms of patronage 
work are reviewed, features of work with problematic children are revealed,  main tasks of 
special educational institutions are depicted, features of police stations work with children 
are traced. 
Key words: social upbringing, children, problematic children, orphans, patronage work, 
system of pre-school institutions, juvenile inspectorate. 
 
Z. Stelmashuk 
The problem of school discipline in educational heritage of J. A. Komensky 
The article deals with the integral analysis of Y. A. Komensky’s pedagogical inheritance on 
the problem of forming school discipline. Requirements to the disciplined personality are 
set; principles and methods of forming personality’s disciplin in a collective are exposed. 
Key words: discipline, the ability to maintain discipline, personality, the educational 
process, promotion, punishment, pedagogical inheritance. 
 

EDUCATION IN MODERN UKRAINE 
I. Androshchuk 
The problems of monitoring in educational establishments 
In the article the main problems as arising in the course of monitoring. The main 
approaches to the concept of «monitoring» and categories of facilities open to monitoring 
procedures. The main result of education and the requirements for their capture. The basic 
stages of monitoring and is defined basic components of a system of indicators for 
monitoring research. 
Key words: monitoring, quality of education, stages of monitoring, measurement indicators. 
 
A. Zymuldinova, G. Fil, I. Kutnyak 
A Contribution of Jan Amos Comenius in the development of modern educational 
institutions of Ukraine 
The article highlights the contribution of Jan Amos Comenius in the development of 
educational institutions of Ukraine: preschool education, secondary school I–III grades and 
high school. The content of education programs and textbooks for children of different age 
limit, which offer the study of the world through pictures and native language. A theory and 
methods of studies, education, development of children of preschool and school age is 
examined. This is determined by the purpose, content, basic tools and methods of work with 
children of preschool and school age. Determine new methods of teaching secondary school 
subjects, which greatly facilitates this process. Substantiated the educational idea of teacher, 
which is urgent today. 
Key words: payment, development, modern, educational, children’s school, general school, 
high school, pedagogical ideas, looks, content, program, textbooks, circumferential world, 
theory, methods, means, irrelevant. 
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Шановні колеги! 
 

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини планується 
черговий номер збірника наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи», що 
входить до нового Переліку фахових видань України (Бюлетень ВАК України № 1, 2010 р., 
реєстраційне свідоцтво KB № 6291 від 04.07.2002 p.), в якому можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанова президії 
ВАК України від 16 грудня 2009 р., № 1–05/6). 

 

У збірнику передбачаються такі рубрики: 
• Підготовка вчителя до роботи в сільській школі; 
• Дидактика, методика, нові інформаційні технології навчання; 
• Психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня; 
• Виховна робота; 
• Сторінки історії; 
• Освіта сучасної України. 
 

Структура статті: 
Статті до збірника повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК 

України від 15.01.2003 року №7-05/1:  
– Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями.  
– Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття.  

– Формування мети статті (постановка завдання).  
– Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів.  
– Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  
– Список використаних джерел (складений відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК 

№3, 2008 р.). 
Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому 

вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок [4, с. 56]). 
 

Порядок розміщення матеріалу: 
В першому рядку зліва – шифр УДК.  
Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення трьома 

мовами (українською, російською та англійською): ім’я та прізвища, назви статті, анотації (7–8 
рядків) та ключових слів.  

 

При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги: 
Загальний обсяг: 8–10 сторінок друкованого тексту формату А-4. 
Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний 

відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, редактор Word, тип файлу RTF. 
У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), 

апостроф (’). 
Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом або 

згруповані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi. 
 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори. 
Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або 
іншого фахівця з науковим ступенем. 

Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей. Статті 
не рецензуються і не повертаються.  

 

До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: 
прізвище, ім’я та по батькові автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва 
місця роботи, домашня адреса (обов’язково вказати область та індекс), контактні телефони, e-mail. 

 

Статті, подані з порушеннями зазначених вимог, редакційна колегія не розглядає. 
 

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу: red_viddil@mail.ru.  
 

Вартість 1 сторінки друкованого тексту – 25 грн. 
Оплата публікації здійснюється тільки після прийняття статті до друку за 

адресою: а/с 808, м. Умань-8, 20308, Руденко Вікторії Миколаївні. 
 

Детальну інформацію можна отримати за телефоном (04744) 5–20–92. 

mailto:red_viddil@mail.ru
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