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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ  
В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

  
УДК 378.015.31-052:316.454.5 

Ольга Біляковська,  
Ірина Мищишин 

 
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ  

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 
Глобальні зміни, еволюційні процеси, які відбуваються в сучасному 

суспільстві, впливають на усі сфери суспільного життя, зокрема і на 
систему освіти. Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти є 
підготовка кваліфікованих фахівців, здатних до творчої праці, професій-
ного розвитку, освоєння та впровадження нових технологій, мобільності, 
соціальної відповідальності, які майстерно володіють комунікативними 
стратегіями і тактиками. Одним із важливих і складних завдань у системі 
професійної підготовки майбутнього педагога є формування комунікатив-
ної компетентності як важливої складової його фахової компетентності.  

У 90-х роках минулого століття у системі педагогічної освіти 
наукова категорія «комунікативна компетентність» була предметом 
усебічного розгляду багатьох науковців (Г. Балл, І. Зимняя, Н. Кузьміна, 
С. Максименко, А. Маркова, Л. Мітіна та ін.). У наукових доробках 
презентуються моделі формування комунікативної компетентності як 
кінцевий результат професійної підготовки фахівця. Ряд учених 
(Б. Ананьєв, І. Богачок, Н. Бордовська, В. Кан-Калік, О. Леонтьєв, А. Реан, 
В. Шепель та ін.) розглядають комунікативну компетентність у зв’язку із 
вивченням взаємодії людей, як особистісну якість і поведінку, яка 
проявляється у стосунках та навичках ефективного спілкування. Водночас 
проблема формування комунікативних умінь майбутніх педагогів у 
вищому навчальному закладі є предметом багатьох сучасних досліджень. 
Шляхи формування комунікативних умінь майбутніх учителів під час 
навчально-виховного процесу у наукових працях розглядали О. Березюк, 
І. Зязюн, М. Коць, А. Капська, А. Мудрик. Деякі науковці (М. Васильєва, 
Л. Коваль) визначають комунікативні вміння майбутніх педагогів як 
складову культури спілкування. Сьогодні предметом дослідження багатьох 
дослідників (І. Вачков, Ю. Ємельянов, О. Сидоренко, В. Федорчук, 
Л. Шепелєва) є питання теорії та практики організації та проведення 
навчальних тренінгів, які забезпечують високу пізнавальну активність 
студентів та формують їхню комунікативну компетентність.  

Мета статті – проаналізувати можливості навчального тренінгу як 
оптимальної форми організації навчального процесу й ефективного засобу 
формування комунікативної компетентності майбутнього педагога.  

Комунікативна компетентність учителя є необхідною складовою 
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його фахової підготовки. Комунікативна компетентність формується в 
умовах безпосередньої взаємодії і є досвідом спілкування між людьми. 
Так, Т. Вольфовська вважає, що комунікативна компетенція – це «знання 
норм і правил поведінки, характерних для ситуації спілкування; вміння 
підпорядкувати свою поведінку існуючим правилам спілкування; культура 
слухання співбесідника, прояв толерантного ставлення до думок співроз-
мовника» [2, с. 14–15]. На думку І. Зимньої, комунікативна компетентність – 
це здатність людини організовувати власну мовленнєву діяльність у 
говорінні, письмі, читанні та аудіюванні адекватно ситуаціям спілкування 
[4, с. 132]. Дослідники М. Кабардов і Є. Арцишевський визначають кому-
нікативну компетентність як певний рівень сформованості особистісного 
та професійного досвіду взаємодії з оточуючими, який потрібен індивіду, 
щоб у рамках своїх здібностей і соціального статусу успішно функціо-
нувати у професійному середовищі та суспільстві [5, с. 24].  

Вважаємо за доцільне виокремити складові комунікативної компе-
тентності майбутнього педагога: 

• певна орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, в 
основі якої лежать психолого-педагогічні знання та особистісний 
життєвий досвід; 

• готовність і уміння контактувати з різними групами людей; 
• знання, вміння і навички конструктивного педагогічного спілку-
вання; 

• спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки 
розумінню власних потреб і потреб інших при постійній 
видозміні міжособистісних відносин, психічних станів; 

• адекватна орієнтація у собі, власному психолого-педагогічному 
потенціалі, у педагогічній ситуації.  

Незаперечно, що визначальними для результативності педагогічної 
взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу є комунікативні 
вміння педагога. Вчитель своїм прикладом спілкування пропонує 
культурну норму взаємин і формує у вихованців навички міжособистісної 
взаємодії.  

Погоджуємося з думкою науковців (І. Дичківська, М. Яковенко), які 
стверджують, що одним із найперспективніших напрямів організації 
навчального процесу у вищій школі є використання інноваційних 
педагогічних технологій, в основі яких лежить суб’єкт-суб’єктна взаємодія 
учасників навчання, співробітництво, відкритість, самоконтроль за 
засвоєнням знань, набуттям умінь і навичок. На думку вченого С. Ратнера, 
«позитивні зміни в системі освіти і, як наслідок, у всіх сферах соціально-
економічного життя суспільства можливі лише за активного застосування 
інноваційних методів і технологій навчання, кардинальної перебудови 
способу мислення людей з шаблонно-формального пізнання на 
самостійно-творчий» [6, с. 35]. Використовуючи інноваційні технології, 
зокрема інтерактивні, у навчально-виховному процесі викладач чітко 
окреслює коло питань, формулює завдання, моделює ситуації, виконує 
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роль консультанта. В інноваційному навчальному середовищі студенти 
стають активними учасниками навчального процесу, швидше опановують 
нові знання, обмінюються інформацією, проводять науковий аналіз 
проблем, обґрунтовують рішення. Зазначимо, що дієвим засобом 
професійно-комунікативної підготовки майбутнього педагога є навчальний 
тренінг, який сприяє згуртованості колективу, мобілізації можливостей і 
здібностей усіх учасників командної роботи, розвитку навичок міжосо-
бистісної взаємодії.  

Щодо визначення дефініції «тренінг», то О. Сидоренко вважає, що 
«тренінг – це навчання технології дій на основі певної концепції реальності 
в інтерактивній формі… Там, де немає інтерактивності немає і тренінгу» 
[7, с. 11]. На думку Л. Шепелєвої – це «інтенсивні короткотривалі 
навчальні заняття, спрямовані на створення, розвиток і систематизації 
певних навичок, необхідних для виконання конкретних особистісних, 
навчальних чи професійних завдань, які підсилюються мотивацією 
особистості щодо вдосконалення роботи» [9, с. 6]. Як зазначають науковці, 
у процесі навчальних тренінгів розвиваються такі форми поведінки, які 
включають і сприймання партнера (перцепцію), і передачу йому певних 
сигналів (комунікацію), і вплив на нього (інтеракцію), таким чином у 
ньому мають місце всі складові спілкування [7, с. 14].  

Зазначимо, що навчальний тренінг орієнтований на: 
• відпрацювання і закріплення виявлених учасниками або запро-
понованих ведучим моделей поведінки; 

• стимулювання активності учасників тренінгу шляхом залучення 
їх до участі в дослідницьких завданнях; 

• забезпечення умов для обміну досвідом і використання ефекту 
групової взаємодії [3, с. 121].  

Важливими чинниками, які впливають на ефективність тренінгу є 
прагнення його учасників до самовдосконалення, готовність до активних 
методів роботи, відкритість, бажання пізнавати нове, професійно й 
особистісно розвиватися. Основними формами тренінгу є ділові ігри, 
групові дискусії, модифікації «мозкового штурму», «конференції ідей», 
методи аналізу педагогічних ситуацій. 

Водночас зауважимо, що навчальний тренінг має свої особливості і 
визначається науковцями як активна навчальна діяльність студентів під 
час здійснення якої майбутні фахівці виконують тренінгові вправи, 
адаптовані до майбутньої професійної діяльності під керівництвом 
викладача-тренера на основі спеціально підготовлених інструктивно-
методичних матеріалів, які відповідають сучасним вимогам до професійної 
діяльності [1, с. 12]. Тобто, суть роботи у навчальній тренінгові групі 
полягає в тому, що завдяки спеціально змодельованим навчальним 
ситуаціям студенти мають можливість застосувати свої знання на 
практиці, реалізувати свої можливості у різноманітних педагогічних 
ситуаціях взаємодії, формувати певні комунікативні уміння. 

Для досягнення цілей тренінгу слід дотримуватися принципів, 
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попередньо узгоджених із групою, а саме: 
– принципу «тут і тепер», який орієнтує студентів на те, щоби 

предметом їхнього аналізу були лише ті процеси, дії, почуття, думки, які 
відбуваються в групі у конкретний момент; 

– принципу «щирості та відкритості», який спонукає студентів бути 
відвертими та щирими у своїх висловлюваннях, бо від ступеня відкритості 
кожного із них залежить ефективність роботи усієї групи; 

– принципу «Я», який передбачає зосередженість студентів на 
процесах самопізнання, самоаналізу та рефлексії;  

– принципу активності, який слугує нормою поведінки під час 
тренінгу, оскільки більшість вправ орієнтовані на безпосередню участь 
усіх членів групи;  

– принципу конфіденційності, який базується на природній етичній 
потребі, що є необхідною умовою створення атмосфери психологічної 
безпеки та саморозкриття усіх учасників тренінгу; 

– принципу творчої позиції, який сприяє створенню креативного 
середовища тренінгу, в умовах якого учасники групи усвідомлюють, 
генерують, відкривають ідеї, закономірності уже відомі науці, а також, що 
особливо важливо, власні ресурси, можливості, особливості; 

– принципу усвідомлення поведінки, який передбачає необхідність 
під час тренінгу зворотного зв’язку; 

– принципу суб’єкт-суб’єктного спілкування, який передбачає 
врахування інтересів усіх учасників взаємодії та створення атмосфери 
безпеки, довіри і відкритості [8, с. 44–47]. 

Зазначимо, що дотримання цих принципів під час організації та 
проведення тренінгів дасть змогу мобілізувати інтелектуальний і 
аналітичний потенціал студентів, сприятиме їхній ефективній взаємодії з 
метою формування та розвитку комунікативних умінь. 

Коротко проілюструємо можливості тренінгу як форми організації 
навчання студентів на прикладі власного досвіду – проведення 
навчального тренінгу «Моделюємо сучасний ефективний урок». Метою 
заняття є формування професійної, комунікативної компетентності 
студентів щодо колегіального пошуку шляхів підвищення ефективності 
уроку, реалізації підходів у навчанні учнів на основі застосування 
інноваційних методів та прийомів навчання, а також розвиток умінь 
короткої самопрезентації. У ході навчального тренінгу здійснюється 
представлення за допомогою інтерактивної вправи «Самопрезентація – 
квіти, числа, геометричні фігури», метою якої є мотивація діяльності, 
створення комфортної атмосфери для конструктивної роботи; проходить 
обговорення і визначення правил взаємодії з застосуванням методу 
«мозкового штурму». Також оголошується мета і завдання заняття, 
узгоджуються способи і види діяльності. Працюючи в групах, студенти 
записують слова, які асоціюються з уроком, що починаються з літер «у», 
«р», «о», «к». Це можуть бути іменники, прикметники, дієслова. 
Проаналізувавши відповіді (метод – «узагальнюємо в парах»), проводимо 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 11 

міні-лекцію з проблеми підготовки ефективного сучасного уроку. На 
основі міні-лекції та дискусії кожна група створює модель сучасного уроку 
та презентує її. Застосовуємо методи «коло ідей», «мозаїка», «карусель». 
Підсумки заняття підбиваються за допомогою інтерактивної вправи 
«займи позицію» (у групах проходить обговорення пошуку шляхів 
підвищення ефективності сучасного уроку) та методу «мікрофон» для 
оцінювання результативності та атмосфери тренінгу. 

Отже, під час тренінгу майбутні педагоги набувають умінь вести 
переговори, розв’язувати психолого-педагогічні задачі, відстоювати свою 
позицію, адекватно поводитися у конфліктних ситуаціях, оволодівають 
прийомами ефективного педагогічного спілкування у процесі виконання 
завдань професійної діяльності.  

У подальших дослідженнях планується розкрити дидактичні засади 
підготовки викладачів до тренінгової діяльності у навчальному процесі 
вищої школи. 
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УДК 37.032:371.4 
Світлана Довбенко 

 
ПОЛІКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Проблема гармонізації національних інтересів України з сучасними 

тенденціями глобалізації суспільного розвитку світу є однією з найбільш 
актуальних і складних. Її вирішення значною мірою залежить від якості 
реалізації освітою універсальної функції – передачі молодим поколінням 
соціокультурного досвіду людства, загальнолюдських та національних 
культурних цінностей.  

Про державний підхід до вирішення проблеми регулювання 
міжетнічних взаємин засвідчують статті Конституції України, Закони 
України «Про освіту», «Про національні меншини в Україні», «Про мови», 
Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
Української державності, Програма виховання дітей та учнівської молоді в 
Україні, Національна доктрина розвитку освіти, Концепція національного 
виховання, інші законодавчі та нормативні акти. 

На міжнародному рівні проблеми полікультурноcті набули 
ствердження у Статуті Організації Об’єднаних Націй, у Преамбулі Статуту 
ЮНЕСКО, у Загальній декларації прав людини, Конвенції про права 
дитини, Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та 
дискримінації на основі релігії та переконань, Міжнародній конвенції про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Декларації принципів 
толерантності та ін. У цих документах декларується полікультурність і 
багатоетнічність нашої держави, ставляться завдання оберігати культуру, 
виховувати повагу до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних 
вірувань і формувати толерантні міжетнічні стосунки. 

Зазначені реалії висувають нові вимоги до підготовки педагогічних 
кадрів, які мають бути готові до роботи в умовах поліетнічності, 
полікультурності сучасного освітнього простору.  

Ефективність навчально-виховної роботи в умовах поліетнічного 
суспільства має забезпечуватися врахуванням учителем етнопсихологічних 
та етнокультурних особливостей учнів – представників різних народів, а 
також доцільним використанням прогресивних етноспецифічних виховних 
традицій, засобів і прийомів народної педагогіки. При цьому 
закономірності онтогенезу людської особистості покладають особливу 
відповідальність на педагогічних працівників початкової ланки загальної 
освіти – вчителів школи І ступеня, оскільки саме в молодшому шкільному 
віці відбуваються найбільш значущі процеси, що визначають подальше 
становлення індивіда й громадянина.  
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На необхідність розв’язання різноманітних проблем, пов’язаних із 
розвитком ідеї педагогічної взаємодії, вказують сучасні українські вчені 
Л. Велітченко, О. Глузман, О. Друганова, С. Золотухіна, М. Євтух, М. Коць, 
В. Курило, В. Лозова, О. Матвієнко, О. Микитюк, В. Майбородова, Н. По-
бірченко, Н. Пузирькова, О. Рацул, О. Рудницька, А. Троцко та інші.  

Сучасні тенденції становлення полікультурного виховання роз-
глядають як вітчизняні дослідники (О. Дубовик, О. Сухомлинські), так і 
зарубіжні (Г. Ауернхаймер, П. Вебер, О. Джуринський, Г. Дмитрієв, 
В. Містер). Питанням виховання полікультурності та толерантності 
присвячені роботи М. Баяновської, І. Беха, Б. Гершунського, М. Філатової. 
Взаємозалежність національного і громадянського виховання, а також 
проблеми виховання культури міжнаціонального спілкування досліджує 
ряд вчених: С. Бондирьова, Н. Воскресенська, Н. Ганнусенко, З. Гасанов, 
В. Заслуженюк, Г. Філіпчук. 

Мета статті розкрити полікультурні засади підготовки майбутнього 
педагога до роботи в сільській школі Карпатського регіону. 

Стратегічною лінією вітчизняної державної політики є ідея 
інтенсифікації входження України до європейської співдружності. 
Політичні та соціокультурні зміни, інтеграційні та економічні процеси 
створюють передумови для удосконалення педагогічної освіти в аспекті її 
відповідності вимогам європейського освітнього простору, впровадження 
нових підходів у підготовці вчителів початкової школи. 

Сьогодні значно зростає потреба у фахівцях, які здатні адекватно 
здійснювати навчально-виховний процес у полікультурному суспільстві з 
урахуванням розмаїття етнічних, расових та релігійних засад. У сучасному 
соціокультурному середовищі полікультурність стає невід’ємним компо-
нентом професіоналізму. Це дає підставу розглядати проблему підготовки 
вчителя до роботи в полікультурному середовищі як одну з ключових. 

Зміст полікультурного виховання зорієнтований на створення умов 
для соціально-культурної ідентифікації особистості, яка визначає її статус 
під час участі в міжкультурному діалозі та забезпечує її первинним 
досвідом вивчення культури, на формування уявлень про культурно-
етнічну різноманітність світу як у просторі, так і в часі; на виховання 
терпимості та поваги права кожного народу зберігати свою культурну 
самобутність; на оснащення студента поняттєвим апаратом, який 
забезпечує можливість найбільш повного опису полікультурного середо-
вища; на розуміння студентами технологій реконструкції цінностей 
культурних спільностей, які беруть участь у діалозі, що є першим кроком 
до розуміння мотивів, настанов і упереджень учасників діалогу культур; на 
розвиток у студентів здібностей до критичного засвоєння полікультурної 
реальності. 

У процесі планування змісту полікультурного виховання необхідно 
брати до уваги соціокультурну специфіку середовища, в якому знаходяться 
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студенти, та їхні індивідуальні особливості. 
Специфіка методів полікультурного виховання визначається 

діалогічним характером функціонування та розвитку культури, рівнем 
етнокультурної ідентифікації студента, рівнем знань про полікультурне 
середовище, їхньою емоційною культурою та культурою поведінки, що 
потребують використання активних методів: бесіда, дискусія, діалог, 
моделювання, проектування, реконструкція, рефлексивні методи, рольові 
ігри. Базовими принципами полікультурного виховання є: принцип діалогу 
та взаємодії культур; принцип творчої доцільності вживання, збереження 
та створення нових культурних цінностей. 

Полікультурне суспільство характеризується різноманіттям націй, 
релігій, традицій і світоглядних установок. Гармонійне функціонування 
полікультурного соціуму можливе за умови виховання його громадян у 
системі загальнолюдських цінностей і пріоритетів, серед яких найважли-
вішими є глибинне і всебічне опанування власної культури (національної, 
етнічної), вироблення толерантного ставлення, розвиток умінь і навичок 
продуктивної взаємодії з представниками інших культур [1]. 

Успішність реалізації виховних завдань залежить від рівня 
полікультурної компетентності педагогічних працівників, яка, будучи 
інтегральним утворенням, залежить від сформованості окремих компе-
тенцій (комунікативно-мовленнєвої, соціокультурної). Особлива роль 
належить учителю початкових класів, який, формуючи полікультурне 
світобачення школярів, збагачує їх досвід полікультурного спілкування, 
що є визначальним у їх подальшому житті. В цьому аспекті професійна 
підготовка майбутніх учителів початкових класів до полікультурного 
виховання учнів набуває ознак особливої значущості в умовах сучасного 
культурного розмаїття соціуму. 

В умовах поліетнічного суспільства ефективність навчально-
виховної роботи має забезпечуватися знанням учителем етнопсихо-
логічних та етнокультурних особливостей учнів – представників різних 
народів, а також доцільним використанням прогресивних етноспецифічних 
виховних традицій, засобів і прийомів народної педагогіки. При цьому 
закономірності онтогенезу людської особистості покладають особливу 
відповідальність на педагогічних працівників початкової ланки загальної 
освіти – вчителів школи І ступеня, оскільки саме в молодшому шкільному 
віці відбуваються найбільш значущі процеси, що визначають подальше 
становлення індивіда й громадянина [2].  

Провідна роль у формуванні особистості належить учителю, і в 
першу чергу, – вчителю початкових класів, адже саме він закладає 
фундаментальні основи духовності, освіченості, культури та життєвого 
досвіду дитини. В умовах модернізації української системи освіти постала 
необхідність переосмислити нагромаджену практику підготовки педагогів. 
Сучасна початкова школа характеризується системними змінами у 
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структурі та змісті навчального процесу, що зумовлює необхідність 
підготовки вчителя нової формації як професіонала й людини культури, 
здатного до формування, розширення та збагачення досвіду дитини. 

Однак, аналіз професіограм, освітньо-кваліфікаційних характеристик 
і освітньо-професійних програм, навчальних планів і програм навчальних 
дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів України дає підстави 
зробити висновок про те, що сьогодні на загальнодержавному рівні 
відсутній єдиний науковий підхід до вирішення проблеми підготовки 
педагогічних кадрів до роботи в полікультурному середовищі. 

Колишня модель початкової освіти, що була зорієнтована на 
заучування інформації, не відповідає вимогам практики. Сьогодення 
вимагає переорієнтації змісту освіти від раціоналізму до культуро-
творчості, оволодіння ефективними способами отримання, обробки та 
застосування різноманітної за якістю та кількістю інформації. Отже, 
об’єктивні зміни в економічному, політичному, соціокультурному житті 
суспільства вимагають підготовки творчих особистостей із цілісним 
досвідом, гармонійним сприйняттям навколишньої дійсності, зі сформо-
ваною системою ціннісних орієнтацій. 

Так, українські науковці виокремлюють чотири компоненти 
культурного досвіду, технологією формування яких повинен оволодіти і 
вчитель початкових класів: знання про різні галузі навколишнього світу; 
досвід виконання відомих способів діяльності; досвід творчої діяльності; 
досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності. Наразі досить 
актуальним є дослідження особливостей культурологічної парадигми в 
контексті Болонського процесу, який є фактором переведення суспільства 
на рейки цивілізованого культурного руху. Ученими виокремлюється 
культурологічний підхід до формування соціального потенціалу вчителя.  

Національна ділова культура суттєво впливає на різні аспекти 
життєдіяльності людини – на підходи до керівництва, ставлення до праці, 
стиль міжособистісних стосунків та взаємодії вчителя та учня, ведення 
переговорів, сприйняття та виконання законів, планування педагогічної 
діяльності, форми і методи здійснення контролю, особисті та групові 
стосунки людей та ін. Велика кількість існуючих у різних країнах 
національних ділових культур, зростаюча відкритість ринків, глобалі-
заційні тенденції в світовому освітньому просторі викликають необхід-
ність різноаспектного дослідження та урахування в практичній діяльності 
полікультурного аспекту підготовки сучасного педагога. 

Рівень здатності до адекватного міжкультурного спілкування 
визначається як сукупність таких умінь: уміння використовувати специ-
фічні для певної культури мовні одиниці, що вивчаються при побудові 
мовного акту, зокрема уміння використовувати лексичні одиниці, що 
містять у собі соціокультурну інформацію в ситуації міжкультурного 
спілкування, враховуючи при цьому національно-культурну специфіку 
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вербальної й невербальної комунікативної поведінки, а також уміння 
запобігати культурним конфліктам, які викликані відмінностями ціннісних 
систем і етносоціокультурних настанов у власній культурі та культурі 
носіїв інших мов [2].  

Полікультурний підхід дає можливість як педагогові, так і його 
учням відмовитися від звички безумовного пріоритету лише власних 
культурних цінностей і традицій, толерантно ставитися до інших людей, 
що взаємодіють між собою і сприяють взаємозбагаченню представників 
різних національностей, тобто формуванню полілогічного способу 
осмислення дійсності. Цього вимагають не лише умови проживання на 
території Українських Карпат, а й та обставина, що значна частина 
дорослого населення у зв’язку з безробіттям змушена заробляти на життя 
за кордоном, де також постає необхідність вивчення інших мов, 
ознайомлення з новими звичаями, традиціями, культурними цінностями. 
Досвід спілкування з іншими культурами переноситься на рідний ґрунт, 
що має не лише позитивні, а й негативні наслідки. До таких наслідків 
призводить нерозуміння чужих традицій та необдумане перенесення їх у 
власне етнічне середовище.  

Таким чином, міжкультурна комунікація – це явище неоднозначне, 
воно вимагає спеціальних знань та умінь спілкування між представниками 
різних народів, а також певної «стійкості» щодо власних культурних 
цінностей, у тому числі й мови. Інакше можна зіткнутися з явищем 
культурної експансії як стосовно мовних питань, так і інших складників 
культури [3]. 

Зокрема, для педагога початкової школи в умовах полікультурності 
важливо відійти від етноцентризму в навчанні державної української мови, 
від нав’язування стереотипів української культури. Для багатьох школярів 
інших національностей, що проживають у регіоні Українських Карпат 
(наприклад, румунів, угорців, ромів) українська мова фактично є 
іноземною, чимало дітей не володіють нею.  

Однак високий рівень професійно-педагогічної культури вчителя в 
першу чергу передбачає вміння враховувати міжкультурні відмінності, а 
також спільні риси культур для правильного вибору стилю, стратегій і 
тактик комунікації. Комунікативна діяльність вчителя початкових класів 
як провідний компонент професійної підготовки передбачає оволодіння 
комплексом комунікативних дій, а саме: перцептивними діями 
(заохочувати до спілкування, визначати стан співрозмовника на основі 
характерних ознак і впливати на нього, розуміти співбесідника); власне 
комунікативні дії мовленнєвого і немовленнєвого характеру (правильне, 
емоційне, образне, стилістично марковане мовлення, доречна міміка, 
жестикуляція); інтерактивні дії (взаємодія індивідів на основі комуні-
кативно-підтримуючого, кооперативного стилів. 

Знання систем цінностей, поведінкових моделей і стереотипів, 
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розуміння національних та інтернаціональних особливостей поведінки 
людей різних національностей суттєво підвищують ефективність 
управління, дають можливість досягти взаєморозуміння під час організації 
навчально-виховного процесу, вирішити конфліктні ситуації та запобігти 
виникненню нових. Саме тому педагогічна діяльність, яке відбувається на 
межі двох і більше різних культур, викликає значний інтерес і серед 
науковців, і серед практиків та виділяється сьогодні в окремий напрям 
підготовки фахівця до роботи в умовах полікультурного середовища. 

Для успішної реалізації підготовки сучасного вчителя початкових 
класів необхідно спрямувати всю систему педагогічної діяльності на 
формування висококваліфікованого компетентного фахівця, готового 
працювати в умовах поліетнічного Карпатського регіону. З цією метою 
слід забезпечити педагогів додатковою літературою про історію, культуру, 
звичаї та традиції України та історію тих етносів, що проживають на 
вказаній території, організувати методичні семінари, дискусійні клуби з 
проблем полікультурного виховання, зустрічі з представниками органів 
державної влади та місцевого самоврядування, діячами науки, культури, 
мистецтва. Корисним буде вивчення вчителями зарубіжного досвіду 
вирішення подібних проблем.  

Результати проведених досліджень серед випускників педагогічних 
вищих навчальних закладів дозволяють зробити висновок про те, що 
неготовність частини вчителів до роботи в умовах поліетнічного соціуму і 
здійснення полікультурного виховання найчастіше зумовлена небажанням 
визнати актуальність такої роботи, тобто відсутністю відповідної 
мотивації. За наявності мотивації до педагогічної діяльності в умовах 
полікультурності на перше місце серед факторів, що перешкоджають 
досягненню успіху, виступає відсутність необхідних знань і специфічних 
педагогічних умінь.  

Досить одностайним виявилося ставлення вчителів до висловлювань, 
що можуть характеризувати їхню позицію стосовно окремих аспектів 
роботи в умовах поліетнічності освітнього простору. Так 98 % 
респондентів тією чи іншою мірою погоджуються з тим, що етнічний 
склад учнів класу не має для них жодного значення. Така позиція з 
першого погляду може видаватися цілком виправданою, справедливою, 
проте вона може означати, що вчитель не визнає і не приймає культурні 
відмінності учнів. У свою чергу, учень може тлумачити таке ставлення до 
себе як ігнорування вчителем культурних відмінностей, як заперечення 
права школяра на свою ідентичність. Водночас свідоме чи несвідоме 
ігнорування вчителем культурних відмінностей учнів негативно 
позначається на результатах навчально-виховного процесу. Дещо менше – 
84 % з опитаних учителів – вважають, що багатоетнічний склад учнів 
вимагає посиленої уваги та створює додаткові складності в роботі з 
класом. Натомість 10 % цей факт заперечують [5].  
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Висока результативність цього процесу неможлива без ґрунтовного 
аналізу рівня професіоналізму вчительських кадрів і пошуку шляхів 
подальшого удосконалення якості їхнього фахового становлення. Робота в 
умовах полікультурного регіону висуває особливі вимоги як до підготовки 
майбутніх учителів, так і до набору його умінь і навичок, що визначають 
результативність учительської праці. Без певного рівня розвитку 
готовності до ведення міжкультурного діалогу не можна досягти якісної 
зміни в професійній готовності майбутнього вчителя, забезпечити творче 
виконання ним своїх професійних функцій.  

Аналіз практики вищих навчальних закладів дозволяє вести мову про 
недоліки, що мають місце у підготовці педагогічних кадрів, пріоритетності 
у свідомості педагога когнітивних засад, що не завжди позитивно впливає 
на процесуальну сторону їхнього професіоналізму. Як наслідок, багато 
педагогів не завжди готові до навчання, педагогічної взаємодії, співпраці і 
співтворчості з учнями, до зрушення їхньої активності і потреби у творчій 
діяльності, не володіють методикою і технологією особистісно 
орієнтованого навчання [4, с. 170]. 

Причину такого стану речей варто шукати у застарілих дидактичних 
технологіях і характері навчання, переважанні монологічного навчання над 
діалогічним у практиці вищої школи; ігноруванні закономірностей 
креативного мислення при організації навчальних занять, відсутності 
необхідних умов для реалізації прогностичної, конструктивної функції і 
здійснення рефлексії власної професійно-педагогічної діяльності. Це 
можна пояснити відсутністю цілісної інтегративної підготовки творчої 
особистості, складовою якої є систематична і цілеспрямована робота для 
формування у майбутніх педагогів готовності до діалогізації навчання в 
сучасній шкільній практиці в умовах поліетнічного середовища. 

Зміст підготовки майбутнього педагога зорієнтований на створення 
умов для соціально-культурної ідентифікації особистості, яка визначає її 
статус під час участі в міжкультурному діалозі та забезпечує її первинним 
досвідом вивчення культури, на формування уявлень про культурно-
етнічну різноманітність світу як у просторі, так і в часі; на виховання 
терпимості та поваги права кожного народу зберігати свою культурну 
самобутність; на оснащення студента поняттєвим апаратом, який 
забезпечує можливість всебічного опису полікультурного середовища; на 
розуміння студентами технологій реконструкції цінностей культурних 
спільнот, які беруть участь у діалозі, що є першим кроком до розуміння 
мотивів, настанов і упереджень учасників діалогу культур; на розвиток у 
студентів здібностей до критичного засвоєння полікультурної реальності. 
Окрім названих показників необхідно враховувати соціокультурну 
специфіку середовища, в якому знаходяться студенти, та їхні індивідуальні 
особливості. 

Таким чином особливості застосування різноманітних методів та 
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форм підготовки фахівця в освітній галузі визначаються діалогічним 
характером функціонування та розвитку культури, рівнем етнокультурної 
ідентифікації студента, рівнем знань про полікультурне середовище, 
їхньою емоційною культурою та культурою поведінки, що потребують 
використання активних методів: бесіда, дискусія, діалог, моделювання, 
проектування, реконструкція, рефлексивні методи, рольові ігри. Подальші 
наукові дослідження пов’язуємо з проблемою наповнення змісту 
професійної підготовки вчителя до діалогічної взаємодії. 
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Олена Задорожна 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ  

ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНИХ  
ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
Початок ХХІ століття характеризується високим рівнем антропо-

генного навантаження на природу. Розвиток виробництва та господарська 
діяльність людини зумовили погіршення екологічної ситуації та 
виникнення глобальних екологічних проблем, актуальність яких гостро 
постала в останні десятиліття. Найбільш результативне вирішення даної 
проблеми у суспільстві можливе через формування у молодого покоління 
світоглядних переконань щодо потреби бережливого ставлення до природи 
та природоохоронної діяльності, яке в майбутньому вирішуватиме 
виробничі, господарські та інші проблеми, застосовуючи отримані знання 
у процесі природоохоронної діяльності. Провідне місце у екологічному 
вихованні молодого покоління серед закладів освіти, належить 
педагогічному вищому навчальному закладі. Тому, для гармонійного 
природоузгодженого розвитку держави та підготовки свідомих майбутніх 
педагогів з екологічним світоглядом, поглядами, переконаннями, мислен-
ням, етикою, культурою поведінки у природі, які потім будуть передавати 
всі ці якості підростаючому поколінню, одним із найважливіших 
пріоритетів сучасного суспільства є залучення студентів до природо-
охоронної діяльності у вищому навчальному закладі. 

Теоретичне вивчення проблем природоохоронної діяльності, яка є 
складовою екологічної освіти і виховання, знайшло відображення у 
класичній педагогіці, зокрема, розробка принципу природо відповідності: 
В. Вернадський, Я. Коменський, М. Монтессорі, І. Песталоцці, Платон,  
Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші. 

Серед наукових джерел дослідженню різних аспектів проблеми 
охорони природи присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Зокрема, розв’язанню означених питань в контексті нормативно-правового 
характеру присвячено дослідження О. Максимович [5], управлінської 
діяльності – Н. Кривокульської [4], Д. Стрільчук [9]. Проблематику охорони 
природи частково висвітлено в працях Л. Ілійчук [2], О. Колоньковою [3], 
К. Маргламовою [6].  

Метою нашого дослідження є визначення актуальних аспектів 
природоохоронної діяльності в економічних та педагогічних дослідженнях. 

Науковці визначають актуальність проблеми активізації природо-
охоронної діяльності з метою зниження антропогенного впливу на 
природне середовище. Адже можливий спектр її реалізації, різноманітності 
та поширення широкий у різних галузях застосування. 
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Аналіз наукових джерел показав, що автори природоохоронну 
діяльність поділяють на: 

1)  міжнародну, державну, регіональну та місцеву адміністративно-
господарську, технологічну, політичну, юридичну і суспільну діяльність, 
спрямовану на збереження, раціональне використання та відновлення 
природи в інтересах сучасного та майбутнього поколінь; 

2)  систему заходів щодо підтримки взаємодії між діяльністю людини 
та навколишнім природним середовищем, що забезпечує збереження і 
відновлення природних ресурсів, які попереджають прямий або 
опосередкований вплив результатів діяльності суспільства на природу та 
саму людину; 

3)  планування виробничої діяльності, спрямованої на найбільш 
раціональне використання ресурсів. 

З метою проведення дослідження, в зв’язку із актуальністю 
розв’язання проблеми природоохоронної діяльності на законодавчому 
рівні, прослідковуємо розгляд даної тематики в управлінській діяльності. 
Зокрема, Н. Кривокульська у праці «Організація управління і регулювання 
природоохоронної діяльності», вказує на значущість спостережень, оцінки, 
контролю, прогнозування змін стану навколишнього природного 
середовища і живих організмів під впливом антропогенних факторів та 
системою управління екологічними процесами та стверджує про 
необхідність врахування таких аспектів ідентифікації цього поняття, як 
вивчення і дослідження факторів антропогенного впливу, які зумовлюють 
зміни у довкіллі, визначають необхідність прийняття відповідних рішень у 
сфері природоохоронної діяльності [4, c. 7]. 

Як зазначає автор, здійснення природоохоронної діяльності забез-
печується через певний організаційно-економічний механізм, як систему 
форм і методів свідомого впливу на об’єкт (процес природоохоронної 
діяльності), за допомогою якої суспільство, керуючись природо-
охоронними принципами і пріоритетами, досягає очікуваного ефекту, а 
також через яку здійснюється регулювання природоохоронної діяльності, 
забезпечується організація природоохорони та економічно і соціально 
виправдане функціонування її як єдиного цілого [4, c. 7]. 

В Україні управління природоохоронною діяльністю здійснюється 
державними органами у сфері природокористування та охорони довкілля, а 
саме: Міністерством охорони навколишнього природного середовища; 
Департаментом охорони, використання та відтворення природних 
ресурсів; Управлінням безпеки хімічних речовин; Управлінням комплекс-
ного регулювання охорони, використання та відтворення природних 
ресурсів; науковими центрами Мінекресурсів та ін. Вони ж, у свою чергу, 
спираються на ряд нормативно-правових актів та законів: Закон України 
«Про охорону навколишнього середовища» (1991), Земельний кодекс 
України (1992), Закони України «Про природно-заповідний фонд» (1992), 
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«Про охорону атмосферного повітря» (1992), «Про тваринний світ» (1993), 
Лісовий кодекс України (1994), Кодекс України про надра (1994), Закони 
України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (1995), 
«Про екологічну експертизу» (1995), «Про виключну (морську) економічну 
зону України» (1995), Водний кодекс України (1995), Закони України «Про 
утилізацію радіоактивних відходів» (1995), «Про відходи» (1998), 
Національна програма збереження біологічного різноманіття України на 
1998–2015 рр. тощо [7]. 

Дослідження механізму управління природоохоронною діяльністю 
та проведений аналіз світового досвіду здійснення такої діяльності дали 
можливість Д. Стрільчуку стверджувати, що економічний механізм державної 
екологічної політики містить низку інструментів впливу на учасників 
господарських відносин, які можна розподілити на чотири основні групи: 
адміністративні, економічні, організаційні та ринкові [9, с. 126]. 

Згідно з дослідженнями О. Максимовича «Економічний механізм 
управління природокористуванням в агропромисловому комплексі» 
адміністративне вирішення означає введення відповідних нормативних 
стандартів і обмежень, а також прямий контроль і ліцензування процесів 
природокористування, які вказують виробнику певні межі, яких він 
повинен дотримуватися. До таких методів належать: стандарти якості 
навколишнього середовища; стандарти впливу на навколишнє природне 
середовище певного промислового процесу; психологічні стандарти, 
екологічна експертиза, ліцензування природокористування та природо-
охоронної діяльності, екологічний контроль та нагляд тощо. Автор 
зауважує, що адміністративні методи покликані обмежити діяльність 
виробників, що змушує їх відмовлятися від виробництва екологічно 
небезпечних товарів та здійснення екодеструктивної діяльності з великим 
тиском на навколишнє середовище на користь екологічно спрямованих чи 
екологічно прийнятних [5]. 

Більш ефективним, на думку Д. Стрільчука, є шлях економічного 
стимулювання (використання економічних важелів), що включає методи 
позитивної мотивації (заохочувальні) та негативної мотивації (примусові 
або стримувальні). Методи позитивної мотивації спрямовані на заохочення 
і впровадження екологічних інновацій, а методи негативної мотивації – на 
скорочення та закриття екологічно деструктивних та небезпечних вироб-
ництв. Так, Законом України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» (стаття 48) визначається система заходів зі стимулювання в 
системі охорони навколишнього природного середовища [9]. 

Отже, аналіз питання природоохоронної діяльності в аспекті 
законодавчого механізму її управління показав, що проблемою у 
сучасному суспільстві є значна кількість законопроектів щодо природо-
користування, які існують тільки на рівні законодавчих положень, і часто є 
«віртуальними», оскільки повільно впроваджуються в життя. Окрім цього, 
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можна стверджувати, що управлінська діяльність на законодавчому рівні є 
ефективним інструментом реалізації природоохоронних заходів, що може 
забезпечити сприятливі умови для природо- та ресурсозбереження, а також 
для застосування екологічно безпечних технологій і методів госпо-
дарювання.  

Водночас, роль природоохоронної діяльності у екологічній освіті та 
вихованні частково розроблялася в педагогічних дослідженнях О. Гро-
шовенко [1], Л. Ілійчук, [2] К. Маргламової [6] С. Совгіри [8] та ін.  

Зокрема, С. Совгіра стверджує, що природоохоронна діяльність є 
невід’ємною частиною природокористування, а система її регулювання 
поєднує в собі нормативні, управлінські, технологічні, економічні та інші 
компоненти [8, c. 12]. 

У дисертаційній роботі Л. Ілійчук «Організаційно-педагогічні засади 
природоохоронної діяльності учнів молодших класів на західноукраїн-
ських землях (1919–1939 рр.)» доведено, що у розв’язанні завдань щодо 
природоохоронної діяльності доцільно використовувати не лише 
інноваційні технології, а й прогресивні традиційні підходи, накопичені 
педагогічною наукою, практичний досвід, унікальну педагогічну спадщину 
минулого, яка є невичерпним джерелом думок, поглядів і теорій [2, c. 3]. 

Організаційно-педагогічними засадами залучення учнів до природо-
охоронної діяльності автор визначає: поєднання науково-методичних 
розробок з практикою виховної роботи; єдність виховних зусиль 
навчально-виховних закладів, громадських організацій, сім’ї, дитячих і 
молодіжних товариств у вирішенні питань організації природоохоронної 
діяльності підростаючого покоління; активність учнів у поєднанні з їх 
самостійністю у практичній діяльності в галузі охорони навколишнього 
середовища; використання різноманітних форм, методів і засобів стиму-
лювання та здійснення природоохоронної діяльності школярів [2, c. 17]. 

Роль природоохоронної діяльності в екологічному вихованні 
розглядає К. Маргламова в дослідженні: «Виховання в учнів ціннісного 
ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в основній 
школі». Вона доводить, що природоохоронна діяльність виконує кілька 
функцій у формуванні ціннісного ставлення до природи: онтологічну – 
забезпечує формування комплексу екологічних знань, умінь і навичок 
пізнання законів навколишнього середовища; оцінювальну – забезпечує 
формування певної системи ідеалів, цінностей і переконань у ставленні до 
природи; спрямовуючу – розкриває сутність екологічно доцільної пове-
дінки і діяльності особистості у довкіллі. Автор рекомендує впровад-
жувати форми природоохоронної діяльності учнів – гуртки, систематичні 
екскурсії у природу; здійснювати організацію роботи учнів на екологічній 
стежині, під час проектної діяльності, проводити виховні заходи, експе-
диції, походи і суспільно корисну роботу екологічного змісту [6, с. 11]. 

О. Колонькова у дисертаційному дослідженні «Виховання у 
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старшокласників ціннісного ставлення до природи» визначає напрями 
гармонізації впливу природного та соціального середовища на особистість: 
1) використання у виховному процесі соціально-моральних задач, що 
стосуються взаємодії людини з природою; 2) підвищення компетентності 
вчителів з вирішення проблем екологічного виховання старшокласників; 
3) побудова гуманістичних міжособистісних стосунків між суб’єктами 
виховного процесу у взаємодії з природою.  

З метою гармонізації впливу природного і соціального середовища 
на особистість О. Колоньковою передбачено рольове перевтілення 
старшокласників у об’єкти природи, вербалізацію їхніх позитивних 
якостей, моделювання та переживання їх стану, з’ясування функцій 
природи. Такі виховні засоби сприяють розвитку суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії учнів з об’єктами природи, підвищують інтерес, увагу до цих 
об’єктів та потребу у взаємодії з ними. Аналіз учнями своїх дій та вчинків 
у природному середовищі спонукає до самоконтролю за поведінкою у 
природі, розширення контактів з об’єктами природи [3, с. 11]. 

Застосування розроблених технологій виховання ціннісного 
ставлення старшокласників до природи, науковець визначає в такій 
послідовності: соціально-психологічні тренінги коректують емоційні 
ставлення учнів старших класів до природи та потребнісно-мотиваційну 
сферу; самоаналіз особистого ставлення до природи спонукає до пошуку 
шляхів самовдосконалення у взаємодії з природою; творча проектна 
діяльність сприяє свідомій саморегуляції ставлення до природи [3, с. 12]. 

Про роль природоохоронної діяльності у екологічному вихованні 
зазначає О. Грошовенко у роботі «Формування у молодших школярів 
дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі». Він 
стверджує, що процес формування дбайливого ставлення молодших 
школярів до природи може мати такий умовний алгоритм: збагачення 
емоційно-ціннісного досвіду через відчуття → екологізація інтелек-
туальної сфери → організація екологічно доцільної практичної діяльності в 
природі [1, c. 14]. 

Автор у дослідженні виокремлює і теоретично обґрунтовує 
педагогічні умови ефективного формування дбайливого ставлення 
молодших школярів до природи: забезпечення набуття дітьми системи 
природничих знань на практично-діяльнісній основі; створення емоційно-
ціннісної основи спілкування вихованців з природою з метою употужнення 
емпатійної реакції на її болісні проблеми; розвиток здатності учнів до 
добродіяння в ім’я природи на основі краєзнавчого, гуманістичного та 
естетичного підходів; використання педагогічно доцільних прикладів 
дбайливого ставлення людини до природи; реалізацію взаємозв’язку в 
системі «сім’я – школа» в контексті екологічного виховання учнів 
[1, c. 15]. 

Отже, аналіз наукових праць з питань природоохоронної діяльності, 
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в контексті нормативно-правового характеру, в управлінській справі та 
педагогічних дослідженнях показав необхідність на законодавчому рівні 
реалізації природоохоронної діяльності, яка може забезпечити сприятливі 
умови для природо- та ресурсозбереження, проте гострою необхідністю є 
участь молоді у природоохоронній діяльності, що сприяє закріпленню 
екологічних знань, набуттю практичних умінь і навичок та формуванню їх 
світоглядних переконань щодо потреби бережливого ставлення до 
природи, її покращення та збагачення. 
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Марина Кайкова  

 
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

У ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
Суспільство й освіта ставлять якісно нові вимоги до підготовки 

педагогічних кадрів, їх постійного професійного зростання, особистісних 
самозмін. Від якості, глибини і обсягу знань, якими оволодіває 
підростаюче покоління, значною мірою залежить подальший прогрес 
нашого суспільства. Особливої ваги набуває проблема підготовки 
майбутнього вчителя, здатного самостійно і творчо розв’язувати практичні 
завдання у професійній діяльності. У зв’язку з цим, пошуки в рамках теорії 
і практики професійної освіти спрямовані на знаходження умов, які 
максимально стимулювали б до розвитку професійних педагогічних умінь 
та навичок студентів педагогічних закладів. 

Проблема розвитку самостійності розглядалася у різні історичні 
періоди зарубіжними та вітчизняними філософами, психологами і 
педагогами-музикантами. Так, вимоги до вмінь педагога пробуджувати 
самостійність висловлювали Я. Коменський, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський та інші. Методичні засади самостійної роботи музикантів-
виконавців висвітлювалися у працях Б. Кременштейна, Г. Нейгауза, 
С. Савшинського та інших.  

Аналіз науково-методичних джерел дає підстави стверджувати, що 
проблема формування самостійності в процесі фахової музично-
інструментальної підготовки студентів педагогічних закладів освіти є 
актуальною. 

Сучасні спостереження доводять, що в педагогічному середовищі все 
ще живуть так звані «натаскування», при яких студенти сліпо наслідують 
своєму викладачу, механічно слідуючи його вказівкам. У самостійній 
роботі цих майбутніх педагогів (часто обдарованих) виявляється цілковита 
безпорадність. Відомо, що здатність та активне прагнення студентів до 
набуття знань, умінь і навичок перш за все виявляється у їхній самостійній 
роботі. 

Самостійна робота – це частина навчального процесу, що 
складається з двох етапів: перший етап – це самостійна робота студента-
піаніста безпосередньо на самому занятті; другий етап – домашня робота 
над виконанням отриманих завдань. До цього слід додати, що обидва етапи 
тісно взаємопов’язані і їх розмежування є умовним. Чим інтенсивніша 
самостійна робота студента на занятті, тим ефективніша вона в домашніх 
умовах і навпаки. Вирішальною умовою продуктивної і якісної самостійної 
роботи студента є доступна постановка завдань, що стоять перед ним. Від 
того, наскільки чітко педагог сформулює їх, визначить послідовність 
виконання і конкретизує, залежить успіх домашніх занять. Важливо 
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нагадати, що, по-перше, вчити навичкам самостійної роботи слід на 
заняттях, по-друге, будь-яке нове завдання, пропоноване для самостійного 
опрацювання, має спиратися на засвоєне раніше під керівництвом 
педагога. 

Виходячи з вищесказаного, метою статті є визначення завдань, які 
сприятимуть розвитку навичок самостійної роботи у студентів по класу 
фортепіано. 

До основних завдань, що сприятимуть розвитку навичок самостійної 
роботи у студентів по класу фортепіано належать: 

– визначення основних умов, які сприяють підвищенню ефектив-
ності самостійної роботи; 

– закріплення отриманих знань під час роботи над твором на 
занятті; 

– отримання студентом завдань для самостійної роботи. 
Отже, розглянемо основні умови розвитку навиків самостійної 

роботи у майбутніх учителів. 
1. Педагог повинен пояснити всю важливість самостійної домашньої 

підготовки до заняття, і яку роль вона відіграє у його подальшому 
розвитку та вдосконаленні. Домашні заняття за фортепіано повинні бути 
включені в загальне коло занять студента і увійти в його щоденний 
розклад. Не можна очікувати хороших результатів, якщо домашні заняття 
відбуваються нерегулярно, якщо студент сьогодні грає півгодини, а 
завтра – чотири, якщо щодня час занять змінюється. 

Вкрай важливо скласти правильний режим. Суттєву допомогу тут 
повинен надати педагог у плані розподілу робочого часу. Піаністка і 
педагог Н. Голубовська говорила: «Люди, які грають по десять годин на 
день – найбільші ледарі. Грати по десять годин з повною напругою уваги – 
доступно лише одиницям. Зазвичай же подібна «посидючість» є ні що 
інше, як прагнення підмінити роботу свідомості механічною дією, що не 
вимагає цілеспрямованої уваги». 

2. Для підвищення ефективності самостійної домашньої роботи 
студента, на занятті необхідно обговорити і розподілити час, який він 
повинен затратити на кожен вид домашнього завдання. Наприклад: гами – 
20, 30 хв., етюди – 30, 40 хв., художній матеріал – 1 год. 

Зрозуміло, що такий розподіл часу досить умовний. У кінцевому 
підсумку він визначається навчальним матеріалом, його складністю і 
низкою інших причин. Окрім цього, розподіл часу залежить від 
індивідуальних потреб і здібностей студента. При технічних недоліках 
більше часу слід приділити гамам, вправам і етюдам. І навпаки, 
досягнувши необхідного технічного рівня, можна підсилити заняття над 
п’єсами. Час, відведений для самостійного навчання, доцільно ділити на 
дві частини. 

Займатися безперервно більше однієї години не рекомендується. 
Спостереження показують, що різноманітність роботи – найважливіший 
засіб, що запобігає стомленню. Потрібно уникати тривалої роботи над 
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однорідними вправами і одноманітними п’єсами. 
3. Процес самостійної роботи повинен бути максимально усвідом-

лений. Його необхідною умовою має бути наявність слухового 
самоконтролю, «самокритики» і негайного усунення помічених недоліків. 

Перш ніж приступити до занять, студенту завжди необхідно уявити, 
як повинен звучати той чи інший уривок твору, що вивчається, або твір 
цілком. Приступати до роботи безпосередньо за інструментом, минаючи 
цей етап, «все одно, що почати споруду будинку, не маючи його проекту». 
Для того, щоб студент міг уявити звучання твору, на занятті потрібно 
програти п’єсу і спільно з ним розібрати характер кожної частини окремо і 
в цілому. 

У самостійній роботі дуже важливе безперервне «спілкування» з 
текстом. Вивчаючи музичний текст, студент поступово осмислює 
характер, зміст і форму твору. Аналіз нотного запису п’єси багато в чому 
визначає і хід подальшої роботи над нею. «Я пропоную учневі, – пише 
Г. Нейгауз, – вивчити фортепіанний твір, його нотний запис, як диригент 
вивчає партитуру – не тільки в цілому, але і в деталях, розкладаючи твір на 
його складові частини – гармонійну структуру, поліфонічну, окремо 
переглянути головне – наприклад, мелодійну лінію, «другорядне», – 
наприклад акомпанемент ... учень починає розуміти, що кожна «дрібниця» 
має сенс, логіку, виразність, що вона є органічною «часткою цілого» [6]. 
Працюючи над деталями твору в повільному темпі, ніколи не можна 
забувати його образно-емоційну сторону. Інакше кажучи, основний темп і 
характер. В іншому випадку буде втрачений головний критерій, що 
направляє роботу над деталями. 

Цікаве зауваження О. Гольденвейзера щодо відтворення нотного 
тексту. Він пише: «Загальна властивість більшості людей, що грають на 
фортепіано, – від учнів музичних шкіл до зрілих піаністів, які виступають 
на естраді, – те, що вони з великою точністю беруть ноти там, де вони 
написані, і з такою ж неточністю знімають їх, також не обтяжують себе 
вивченням динамічних вказівок автора» [2]. 

Подібні висловлювання видатних педагогів змушують звернути 
увагу на важливість правильної, ретельної роботи над музичним текстом. 

4. Особливу увагу в самостійній роботі слід приділяти ритмічній 
дисципліні. Студент повинен знати, що ритм – це першооснова, яка 
визначає живе життя музики. Так, М. Римский-Корсаков підкреслював, що 
музика може бути без гармонії і навіть без мелодії, але без ритму – ніколи. 

Увагу студентів слід звертати на ряд істин, які необхідно пам’ятати 
під час роботи над ритмом: 

– на початку роботи над твором необхідно чітко розібратися з 
ритмічним малюнком. В іншому випадку неминуча ритмічна нестійкість; 

– ритмічний пульс, як правило, знаходиться в тій руці, де менше 
нот. «Треба відчути в собі плинність, ритм руху і, тільки відчувши його, 
почати виконання п’єси. Інакше спершу обов’язково вийде ряд безладних 
звуків, а не жива лінія» [2]; 
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– тріольний ритм ніколи не повинен перетворюватися на 
пунктирний, а пунктирний – у тріольний; 

– слід пам’ятати пораду Е. Петрі: «Грайте кінець пасажу так, ніби 
ви хочете зробити ritenuto, – тоді він вийде точно в темпі». У 
кульмінаційних моментах неприпустима квапливість; 

– пауза – не завжди розрив звучання, вона може означати мовчання, 
затримане і схвильоване дихання тощо. Її ритмічність завжди залежить від 
характеру твору, його образного ладу. Тривалість паузи зазвичай довша 
тривалості аналогічної ноти. 

5. Вказівки щодо динаміки завжди потрібно розглядати в органічній 
єдності з іншими виражальними засобами (темпом, фактурою, гармонією 
та ін.). Це допоможе глибше зрозуміти і вникнути в образно-смисловий 
зміст музики. 

Потрібно пам’ятати, що основою динамічної виразності є не 
абсолютна сила звуку (голосно, тихо), а співвідношення сили. Типовим є 
невміння показати різницю між p і pp, f і ff, у деяких виконавців f і p 
звучить приблизно в одній площині. Звідси «сірість», неяскравість 
виконання. Так, підкреслюючи важливість співвідношення сили звучання, 
М. Метнер зазначав: «Втрата piano є втрата forte і навпаки! Уникайте 
інертного звуку; mezzo forte – симптом слабкості і втрати володіння 
звуком» [4]. 

6. При вивченні твору напам’ять, важливо грати повільно, щоб 
уникнути технічних труднощів, які відволікають увагу від головної мети. 
У кожен певний момент потрібно вчити напам’ять не те, що важко, а те, 
що легко, а для того, щоб було легко, слід вчити повільно. Потрібно вчити 
напам’ять те, що можна до кінця охопити свідомістю і що не представляє 
перешкод. Ні в якому разі не можна технічну роботу відпрацьовувати по 
нотах. У подоланні технічних труднощів пам’ять слуху та пальців відіграє 
вирішальну роль. 

Не володіючи текстом твору у достатній мірі, не слід «підключати» 
емоції, так як окрім примітивного «напівфабрикату», «чернетки з 
переживаннями» виконавець нічого не отримає. 

7. Працюючи над п’єсами кантиленного характеру, піаністу слід 
подбати про збереження ідеї вокальності. Необхідно прагнути виховати в 
собі відчуття вокальної пружності, напруженості мелодійних інтервалів. 

У моторних творах, де обидві руки грають в однаково швидкому 
темпі, необхідно одну з них (бажано ліву) відчувати як ведучу. 

8. Перш ніж приступити до детального вивчення поліфонічного 
твору, надзвичайно важливо ретельно вивчити кожен голос. 

9. Підготовку до концерту навіть повторного репертуару необхідно 
обов’язково проводити по нотах. Такий вид занять дозволить позбутися від 
неточностей і недбалості, якими обростає з часом твір, і виявити, відчути 
нове «дихання» музичного образу. 

Необхідно запам’ятати, що виступити випадково погано можна, а 
зіграти випадково добре – ні. Це закликає до постійного самовдоско-
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налення 
Досить часто в передконцертний період перед студентом виникає 

питання: чи повинен мати місце жорсткий самоконтроль на естраді? 
Звичайно ж, присутність самоконтролю на естраді необхідна, але його 
характер повинен бути скоріше «регулювальним», таким, що направляє 
музику. 

Отже, ми розглянули основні умови, які сприятимуть розвитку 
навичок самостійної роботи у студентів по класу фортепіано. Нижче, на 
прикладі музичного твору, пропонуємо наочно розглянути, як освоюються 
дані умови на заняттях з фортепіано. 

Для будь-якого типу студентів найважливішу роль відіграє вибір 
репертуару. При виборі твору потрібно орієнтуватися на технічні 
можливості студента, рівень його музичних даних. Перш за все, потрібно 
підбирати п’єси, які викликають інтерес і прагнення їх освоїти. Твір 
потрібно програти, щоб студенту було зрозуміло, як він звучить.  

Спільно з викладачем розробляється план, за яким студент буде 
працювати вдома. Цей план є своєрідним опорним посібником для 
розвитку самостійності в домашній роботі. Для початку наведемо 
загальний план роботи: 

1. Визначаються тональність, розмір, знаки, які прийоми гри вико-
ристовуються, динаміка, темпові і характерні терміни, знаходиться образ. 

2. Визначаються частини, їх кількість, кожна частина поділяється на 
фрази і речення.  

3. З’ясовується, в якій руці йде мелодична лінія, а в якій – 
акомпанемент. Якщо це поліфонічний твір, то він обов’язково розби-
рається по голосах, знаходиться головна тема, підголоски і т.д. 

4. Точно прораховується ритм у важких місцях, а саме: пунктирний 
ритм, розбіжність долей в кожній руці, синкопи, заліговані ноти. 

5. Якщо використовуються акорди, визначаються їхні функції та 
побудова. 

6. Аплікатура переглядається з позиції зручності, якщо вона не 
вказана в нотах – необхідно проставити свою, знайти місця, де є 
поступеневий рух вгору або вниз, рух по тризвукам, скачки на октаву. 

7. Розбір починається кожною рукою окремо, з рахунком уголос, у 
повільному темпі, дотримуючись штрихів і аплікатури. Дуже важливо 
постійно контролювати якість звучання, для цього студента потрібно 
закликати уважно слухати свою гру, здійснювати самоконтроль. 

8. Коли текст добре вивчений кожною рукою, можна приступати до 
з’єднання обох рук по фразах, потім реченнями, частинами, і весь твір у 
цілому, при цьому не забуваючи виконувати все вивчене раніше, точно 
витримуючи тривалості і закінчення фраз. 

9. Коли текст буде гратися досить впевнено – можна підключати 
динаміку, емоції, образність, роботу з темпом. 

10. Вивчення напам’ять і підготовка до концертного виступу. 
Умовою успішної самостійної роботи є конкретність поставлених 
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завдань на занятті. Домашня робота задається лише тоді, коли зі студентом 
чітко опрацьований план самостійних дій та їхня почерговість. Поступово 
він звикає до такого порядку і працює вже без плану – самостійно.  

Якщо студент не має належної музичної підготовки і йому важко 
охопити такий великий обсяг роботи, можна задавати самостійну роботу 
по частинам, наприклад, роботу з аплікатурою, або розділити твір на фрази 
чи речення і т.д.  

Нижче, на прикладі «Двоголосної інвенції» Ф. Жан, пропонуємо 
провести роботу і створити план з конкретного твору. 

1. Разом зі студентом визначаємо його склад: це двоголосна 
поліфонія, про що говорить назва. 

2. Проводиться ілюстрація твору викладачем, після чого студент 
повинен визначити тональність, штрихи, вказати розмір, темп, знайти 
ключові знаки на клавіатурі. 

3. Визначається головна тема, і студент самостійно простежує її 
протягом усієї п’єси, за допомогою викладача позначає в тексті. 

4. За допомогою навідних питань педагога студент ділить текст на 
речення, позначає місця, де береться дихання. 

5. Переглядається аплікатура, визначається її відповідність напрямку 
мелодії та зручність.  

6. Починається розбір кожною рукою, у повільному темпі, з 
виконанням усіх раніше з’ясованих нюансів, постійно контролюючи якість 
звучання. 

7. Задається домашня робота на повторення і закріплення 
пройденого на занятті. Так само задається і самостійна робота, наприклад, 
проставити динаміку так, як студент її відчуває, а на наступному занятті 
викладач може допомогти цю динаміку підкоригувати, якщо вона не дуже 
логічно вибудувана і, звичайно ж, обговорити це зі студентом, направити 
його слух і відчуття в правильне русло. 

8. Коли текст буде виконуватися досить впевнено, можна приступати 
до виконання двома руками, знову ж таки потрібно намагатися не упускати 
жодної деталі, дослухувати довгі ноти, не кидати їх, акуратно завершувати 
фрази і стежити за якістю звучання. 

9. Коли текст з’єднаний двома руками та впевнено виконується по 
нотах, проводиться робота з темпом і паралельно вивчається напам’ять 
перше речення. 

10. Знову ж задається домашня робота на закріплення вивченого і 
самостійне вивчення напам’ять другого речення. 

11. Наступний етап – це «вгравання» у твір, набуття впевненості у 
виконанні шляхом систематичних домашніх занять і репетицій на сцені. 

Важливо, щоб активність педагога стимулювала активність самого 
студента: якщо останній пасивний, то перше завдання викладача полягає в 
тому, щоб пробудити його активність, навчити його самого знаходити і 
ставити перед собою виконавчі завдання. 

Зрештою, коли студент освоїть ці навички, вони будуть допомагати 
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йому при підготовці до іспиту, в якому потрібно показувати самостійно 
вивчений твір. 

Заняття має озброювати студента зрозумілими та доступними 
уявленнями про способи, які він повинен застосовувати в роботі над 
п’єсою на даній стадії. У деяких випадках буває необхідно, щоб поставлені 
завдання були частково вирішені на занятті, за допомогою педагога: тоді 
студенту буде легше працювати самостійно. Дуже часто сам хід заняття 
повинен бути прообразом подальшої самостійної роботи. При цьому, 
абсолютно не допустимо, щоб заняття підміняло самостійну роботу, щоб 
вона зводилася лише до повторення і закріплення того, що вже було 
досягнуто спільно з педагогом. Якщо на початку роботи над п’єсою видно, 
що вихованець ясно зрозумів поставлені перед ним завдання, доцільніше 
надати йому можливість продовжити роботу самостійно. 

Педагогічна допомога на занятті не повинна перетворюватися в так 
зване «натаскування», воно пригнічує активність студента. Коли педагог 
занадто багато підказує, підспівує, підраховує, підіграє, він перестає бути 
самостійною особистістю і перетворюється в «технічний апарат», який 
реалізує задум педагога. 

Кінцевий результат складного навчального процесу – це виховання 
музиканта-виконавця, який розуміє високе призначення мистецтва. Саме 
виконавець дає життя твору, звідси – відповідальність його перед автором, 
перед слухачами, яка зобов’язує глибоко осягати і вміти висловити 
значущість викладених у даному творі ідей. 
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РЕЖИСУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ 
 
Використання у професійній підготовці майбутніх учителів синтезу 

мистецьких і педагогічних дисциплін, у першу чергу, суттєво розширило 
практичну складову процесу. Зазначена позиція стосується також і 
використання у педагогічній практиці основ акторсько-режисерської 
діяльності. У контексті дослідження процесу підготовки майбутніх учи-
телів до режисури педагогічної дії означена проблема потребує 
відповідного методологічного обґрунтування, орієнтованого на наукове 
осмислення функціональної сутності вказаного явища. Успішну реалізацію 
визначеного завдання ми пов’язуємо із проведенням методологічного 
аналізу процесу підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії. 

Доцільність проведення методологічного аналізу як методу науково-
педагогічного дослідження ґрунтовно висвітлено у роботах Ю. К. Ба-
банського, Н. М. Боритко, С. У. Гончаренка, В. П. Давидова, В. І. Загвя-
зинського, В. В. Краєвського, О. М. Новікова, Ю. П. Сурміна та ін. Однак 
проблема дослідження процесу підготовки майбутніх учителів до 
режисури педагогічної дії у методологічному аспекті у вітчизняній та 
зарубіжній науковій літературі має фрагментарний характер. 

Відтак метою цієї статті є методологічний аналіз процесу підготовки 
майбутніх учителів до режисури педагогічної дії. 

Для успішного проведення методологічного аналізу нам потрібно 
визначити головні орієнтири, на основі яких і буде реалізовано аналітичну 
діяльність. Досліджуючи основи наукового обґрунтування проблеми 
(дидактичної, методологічної, навчальної тощо), В. В. Краєвський наво-
дить як приклад певну послідовність, представлену так: «джерело → 
процедури → продукт» [1, с. 25]. 

Припускаємо, що реалізація зазначеної послідовності у контексті 
сучасної педагогічної освіти має ознаку певної інновації. Тому ми 
звернули увагу на підхід щодо реалізації методологічного аналізу 
педагогічної інновації з позиції освітнього проекту, запропонований 
О. М. Новіковим. Обґрунтовуючи методологічні засади освітнього проекту 
як циклу інноваційної діяльності, дослідник зазначає, що «…продуктивна, 
інноваційна діяльність направлена на отримання об’єктивно нового, або 
суб’єктивно нового результату» [2, с. 6]. 

Наведені визначення дають підстави нам розглянути підготовку 
майбутніх учителів до режисури педагогічної дії як певний освітній проект 
та проаналізувати його у контексті певних функцій. Використовуючи 
рекомендації О. М. Новікова щодо створення освітнього проекту [2, с. 87], 
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обґрунтуємо процес підготовки майбутніх учителів до режисури 
педагогічної дії за такими фазами: проектування, технологізація і 
рефлексія. 

Реалізація фази проектування процесу підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії як освітній проект передбачає 
проходження чотирьох стадій – концептуальної, моделювання, конструю-
вання, технологічної підготовки. 

Обґрунтуємо деякі аспекти концептуальної стадії підготовки 
майбутніх учителів до режисури педагогічної дії як певного освітнього 
проекту. Почнемо методологічний аналіз концептуальної стадії освітнього 
проекту із характеристики джерела наукового обґрунтування проблеми 
підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії. Безперечно, 
найбільш значущим джерелом наукового обґрунтування вказаної 
проблеми є практика педагогічної діяльності. Беручи до уваги наведену 
позицію, першою функцією, що підлягатиме методологічному аналізу, є 
обґрунтування доцільності запровадження у професійну підготовку 
майбутніх учителів теоретичних знань, практичних умінь і навичок 
реалізовувати функцію режисури педагогічної дії. 

Аналіз напрацювань педагогічної практики свідчить, що 
використання театральних форм і методів у роботі вчителя та досвід 
стихійно-емпіричних уявлень про виразність педагогічної дії спонукали 
педагогів-практиків до розширення меж прийомів педагогічної взаємодії. 
Підтвердженням доцільності оволодіння майбутніми вчителями функцією 
режисури педагогічної дії може слугувати факт модернізації сучасного 
освітнього середовища, у якому сучасний учень усе частіше бачить себе 
співорганізатором процесу навчання, виховання та розвитку. 
Інтерактивність освітнього середовища мотивує сучасного вчителя до 
організації динамічної педагогічної дії. Реалізація сучасних специфічно 
освітніх вимог можлива за умови оволодіння майбутніми вчителями 
специфічно професійною функцією режисури педагогічної дії. 

Другою функцією, що підлягає методологічному аналізу, є 
обґрунтування способу реалізації підготовки майбутніх учителів до 
режисури педагогічної дії. Зазначена функція характеризується 
формувальними властивостями, що забезпечують результативність 
підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії. Реалізація 
зазначеної функції повинна бути адекватною до педагогічної дійсності, 
випереджувати запити педагогічної практики та ґрунтуватися на 
закономірностях, наявних у системі професійної підготовки педагогічних 
кадрів. Протиріччя у педагогічній практиці, що стосуються проблеми 
налагодження педагогічної взаємодії між учасниками навчально-виховного 
процесу, вивели проблему підготовки майбутніх учителів до режисури 
педагогічної дії на рівень значущого педагогічного завдання. Розглядаючи 
зазначене завдання, ми розуміємо, що безпосередній процес підготовки 
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майбутніх учителів до режисури педагогічної дії становить певну систему 
у контексті цілісної підготовки майбутніх учителів до професійної 
діяльності. Таким чином, процес підготовки майбутніх учителів до 
режисури педагогічної дії як певний освітній проект є варіантом 
вирішення проблеми налагодження результативної педагогічної дії. 
Встановлений взаємозв’язок логічно порушує питання визначення цілей 
процесу підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії як 
інноваційної педагогічної системи. 

Подальші завдання розробки проекту підготовки майбутніх учителів 
до режисури педагогічної дії як освітнього проекту будуть реалізовуватися 
у межах стадії моделювання. Моделювання освітнього проекту, 
пов’язаного із проблемою підготовки майбутніх учителів до режисури 
педагогічної дії, буде проведено за допомогою методу «сценаріїв». 

У контексті реалізації проблеми підготовки майбутніх учителів до 
режисури педагогічної дії метод «сценаріїв» становитиме описову 
характеристику освітнього проекту з вирішенням таких завдань: 1) перелік 
фактів, що впливають на реалізацію освітнього проекту; 2) визначення 
якісних параметрів освітнього проекту; 3) створення додаткових 
інформаційних фондів, що сприятимуть реалізації освітнього проекту. 
Взявши за основу аналізу метод «сценаріїв», ми все одно не зможемо за 
рахунок нього провести детальну описову характеристику визначених 
завдань освітнього проекту. Тому вважаємо за доцільне застосувати 
запропоновані Ю. П. Сурміним методи аналітичної діяльності другого 
порядку, а саме: метод парадоксу; метод «мінімаксу»; метод екстраполяції 
[3, с. 57]. Вищезазначеним трьом завданням сценарію освітнього проекту, 
що стосується підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії, 
відповідають вказані три методи. 

Розпочнемо складання сценарію нашого освітнього проекту з 
вирішення першого завдання – переліку фактів, що впливають на 
перспективу реалізації освітнього проекту. Використовуючи метод 
парадоксу, розглянемо навчально-виховний процес не як спеціально 
організований педагогічний вплив, а як педагогічну взаємодію, що 
спонукає вчителя до пошуку та створення авторської педагогічної системи, 
орієнтованої на формування особистісного вектору навчання, виховання і 
розвитку учня, студента. 

Першим фактом, що спонукає до розробки вказаного освітнього 
проекту, можна вважати невідповідність розвитку освітнього середовища 
до вимог інформаційно модифікованого суспільства. Другим фактом, що 
вказує на перспективність розгляду проекту підготовки майбутніх учителів 
до режисури педагогічної дії є характерна особливість підходів до 
професійної підготовки фахівців за різними напрямами, у тому числі й 
педагогічним. 

Встановлені факти спонукають нас до аналізу якісних параметрів 
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освітнього проекту, пов’язаного з підготовкою майбутніх учителів до 
режисури педагогічної дії. Використовуючи метод «мінімаксу», визначимо 
мінімальні якісні параметри освітнього проекту у таких категоріях як 
«процес» і «результат». Якісні параметри підготовки майбутніх учителів 
до режисури педагогічної дії як процесу можуть бути представлені такими 
показниками: доступність оволодіння майбутніми вчителями функцією 
режисури педагогічної дії; актуальність підготовки майбутніх учителів до 
режисури педагогічної дії; здатність майбутніх учителів оволодіти 
функцією режисури педагогічної дії. Щодо визначення якісних параметрів 
підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії як результату, 
то основними тут можуть бути такі показники: готовність до організації 
майбутніми вчителями результативної педагогічної взаємодії; сформовані 
у майбутніх учителів навички професійно-педагогічної комунікації; 
підготовленість майбутніх учителів до реалізації функції режисури 
педагогічної дії. 

Останнє завдання процесу моделювання освітнього проекту, що 
стосується підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії, 
пов’язано зі створенням додаткових інформаційних фондів, які 
сприятимуть реалізації зазначеної інновації. Аналізуючи процес підго-
товки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії як освітній проект, 
беззаперечним є факт наявності досить глибокого синтезу театральної і 
класичної педагогіки. Досвід театральної педагогіки щодо професійної 
підготовки актора, режисера став тим науково-практичним підґрунтям, що 
в деякій мірі вплинуло на визначення висхідних позицій режисури 
педагогічної дії. Також необхідно віддати належне і педагогічній 
майстерності, яка стала мотивом для розробки проблеми підготовки 
майбутніх учителів до режисури педагогічної дії. 

Таким чином, наведені приклади підтверджують існування певного 
спектру інформації, що стосується реалізації проблеми підготовки 
майбутніх учителів до режисури педагогічної дії. Використання методу 
екстраполяції забезпечило нам розширення висновків, отриманих із 
спостереження за однією частиною явища на іншу його частину, 
створюючи при цьому додаткові характеристики та відповідні 
інформаційні фонди, що сприятимуть розвитку освітнього проекту як 
сьогодні, так і в майбутньому. Підбиваючи підсумки моделювання 
освітнього проекту, зазначимо, що наведені описові характеристики 
методологічних завдань за допомогою методу «сценаріїв» дозволили нам 
створити певну абстрактну модель процесу підготовки майбутніх учителів 
до режисури педагогічної дії.  

Останньою стадією розділу проектування освітнього проекту є 
технологічна підготовка. Реалізація процесу підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії неможлива без наявності науково-
методичних матеріалів, що розкривають сутність зазначеного процесу як 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 37 

локального освітнього проекту, пояснюють підходи до реалізації вказаної 
підготовки у контексті сучасної педагогічної освіти, описують очікувані 
результати від реалізації запропонованої педагогічної інновації. 

Вказана стадія технологічної підготовки є передумовою реалізації 
другої основної фази освітнього проекту – технологічної. Основним 
завданням зазначеної фази є реалізація розробленої моделі освітнього 
проекту. Для нашого дослідження це – процес підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії. Визначаючи перспективи та шляхи 
реалізації освітнього проекту, ми вирішили реалізовувати підготовку 
майбутніх учителів до режисури педагогічної дії у рамках певної 
експериментальної методики. Основним завданням методики підготовки 
майбутніх учителів до режисури педагогічної дії є формування 
професійної функції, що сприятиме налагодженню результативної 
педагогічної взаємодії у рамках навчально-виховного процесу та у 
позаурочній діяльності. 

Останньою фазою реалізації освітнього проекту, що стосується 
підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії, є 
рефлексивна фаза. Слід зазначити, що саме вибір такої форми як освітній 
проект, дозволив нам дидактично обґрунтувати та методологічно 
розробити підготовку майбутніх учителів до режисури педагогічної дії як 
цілісний процес. А тому оцінку ефективності реалізації цього освітнього 
проекту ми будемо проводити, спираючись на цілісність цього 
педагогічного явища. Основними методами такої оцінки обрано методи, 
які будуть реалізовані у контексті цілісного підходу, а саме: самооцінки, 
незалежної експертної оцінки, метод аналізу кінцевих результатів проекту. 

Щодо результативності освітнього проекту підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії, то слід зазначити, що позитивна 
динаміка може мати спочатку досить незначний вияв. Такий факт 
посилюється низкою причин об’єктивного і суб’єктивного характеру. До 
об’єктивних причин належать такі: 1) педагогічний процес тривалий час 
досить успішно функціонує і без режисури педагогічної дії; 2) якщо учень 
або студент має бажання навчатися, він першим буде зацікавлений у 
результативній педагогічній взаємодії з учителем. Що ж стосується 
суб’єктивних причин, то з-поміж основних виокремлюємо: 1) осмислення 
реальності розвитку освітнього процесу, відповідно, висуває нові вимоги і 
до його учасників – учнів і вчителів; 2) уміння вчителем грамотно 
компонувати навчальну інформацію, організовувати її осмислення, 
формувати висновки не спрощує процес навчання, а створює умови для 
розвитку в учнів певної інформаційно-комунікативної компетенції, що є 
вимогою сучасного освітнього середовища. 

Результати методологічного аналізу проблеми підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії дають підстави для висновку про те, 
що проведене обґрунтування досліджуваного явища у контексті освітнього 
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проекту забезпечило реалізацію випереджувальної функції щодо 
педагогічної практики. Отримані характеристики об’єкта дослідження 
дозволили провести опис цілісного педагогічного явища на основі 
пізнавальних процесів. Визначені елементи, які підлягали аналітичній 
діяльності, обрано відповідно до природи досліджуваного явища і цілком 
відповідають загальнодидактичним вимогам до проведення методоло-
гічного аналізу. 

Перспективи подальших розвідок із напряму дослідження пов’язані з 
обґрунтуванням методології цілісного підходу підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії. 
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УДК 378.147:78+37 
Ольга Ночовка,  
Наталя Дермельова 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ ДВОПРОФІЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ТА «МУЗИКА» 
 
Соціально-економічна нестабільність, кризові явища, зміна ціннісних 

орієнтацій серед молоді наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. призвели до 
падіння рівня загальної музичної культури нації, зокрема до різкого 
скорочення дитячих хорів при загальноосвітніх школах, зниження інтересу 
студентів педагогічно-музичних факультетів до хормейстерської практики, 
але, з іншого боку, намітилася стійка тенденція до відродження духовної 
хорової музики та національного фольклору. Процес відновлення 
славнозвісної української співучості є кропітким та комплексним і 
вимагає, у першу чергу від викладачів, пошуку більш ефективних форм і 
методів організації навчально-виховного процесу з професійно-педаго-
гічної підготовки вчителів музики у вищих навчальних закладах.  

На противагу музично-педагогічним факультетам, в умовах 
факультетів початкових класів диригентсько-хорова підготовка через 
об’єктивні причини (нерівномірна довузівська музична підготовка 
студентів; брак учбового часу, перевантаження програми тощо) має дещо 
інші позачергові завдання: по-перше, усунення прогалин у музичній освіті 
студентів у процесі занять хоровим співом; по-друге, підвищення статусу 
шкільної хормейстерської практики; по-третє, виправлення недоліків 
мануальної техніки за умов постійного браку учбового часу. Розв’язання 
цих завдань потребує від викладачів проведення моніторингу наявних 
перепон у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики, 
диригента дитячого хору, та створення сприятливих педагогічних умов для 
підвищення ефективності диригентсько-хорової підготовки, спрямованих 
на залучення студентів до активної самоосвітньої діяльності. 

У теорії та практиці музично-педагогічної освіти сучасними 
науковцями С. С. Горбенком, Л. М. Масол, О. В. Михайличенком, О. М. Олек-
сюк, В. Ф. Орловим, Т. Й. Рейзенкінд проведені ґрунтовні дослідження з 
методології підготовки майбутніх учителів музики. Концептуальним 
основам диригентсько-хорової підготовки, а саме методичним прийомам 
роботи з хором, присвячено праці таких відомих хорових диригентів як 
А. А. Єгоров, К. Б. Птиця, В. Г. Соколов, формуванню окремих диригент-
ських навичок – Г. Г. Голик, Т. Д. Істріна, Р. В. Панкевич, Т. А. Пер-
вушина, Е. К. Сет, Н. В. Соколова. Методичну цінність представляють 
доробки Л. А. Бірюкової та С. В. Світайла, присвячені психолого-
педагогічним умовам диригентсько-хорової підготовки студентів музично-
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педагогічних факультетів мистецтв та аналізу змісту хорової літератури  
[1, c. 4–5; 2, c. 226]. 

Різним аспектам питання самоосвітньої діяльності студентів 
присвячено значну кількість науково-педагогічних праць: історико-
педагогічний аналіз проблеми (С. Гергуль, А. Добридень, Г. І. Дудчак, 
А. О. Клочко та ін.), теоретико-методологічна база (К. В. Завалко, 
В. А. Корвяков, Л. О. Скопцова), психологічний аспект (Б. Г. Ананьєв, 
І. С. Кон, С. Л. Рубінштейн та ін.), формування професійної компетенції та 
готовність до професійної діяльності (В. І. Данильчук, В. В. Серіков, 
В. О. Сластенін, І. О. Редковєц та ін.).  

Попри те, що в наукових дослідженнях розкриваються різні аспекти 
диригентсько-хорової підготовки студентів у системі вищої музично-
педагогічної освіти, деякі питання цієї проблеми не розв’язані, розв’язані 
частково або знаходять суперечливі рішення. Це стосується, насамперед, 
досліджень з педагогічно-музичної освіти, а саме особливостей диригент-
сько-хорової підготовки студентів факультетів учителів початкових класів 
із додатковою спеціальністю «музика». 

Мета нашої наукової розвідки – вивчити специфіку диригентсько-
хорової підготовки студентів двопрофільних спеціальностей «початкова 
освіта» та «музика» і проаналізувати можливі шляхи підвищення її 
ефективності за допомогою залучення студентів до самоосвітньої 
діяльності. Досягнення мети видається можливим за умов розв’язання 
поставлених нами завдань: 1) провести моніторинг наявних труднощів (з 
позиції студента) у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя 
музики в межах двопрофільної спеціалізації; 2) проаналізувати отримані 
результати та запропонувати можливі шляхи подолання виявлених 
перепон за допомогою залучення студентів до самоосвітньої діяльності. 

Теоретичною базою нашого дослідження слугували розробки 
американських (Н. Баррі, Дж. Е. Макферсон, Б. Дж. Ціммерман та С. Халлам) 
та західноєвропейських учених (Дж. В. Девідсон, М. Дж. А. Хоу, Д. Мур та 
Дж. А. Слобода) з проблем самоосвітньої діяльності студентів-музикантів, 
зокрема ми спиралися на такі теоретичні твердження: а) теоретичним 
ядром самоосвітньої діяльності успішних професійних музикантів, її 
головною передумовою є процес саморегуляції особистості; б) само-
регулятивна навчальна діяльність студентів відрізняється від інших 
теоретичних моделей навчання перш за все тим, що вона конструює та 
описує процес самонавчання виключно з позиції студента; в) головне 
завдання вищої та спеціальної освіти – сприяти поступовому переходу 
студента від освіти до активної самоосвітньої діяльності, що має 
продовжуватися також і після закінчення вищого навчального закладу та 
бути запорукою високої професійної компетенції спеціаліста [3, c. 329–
334; 6, c. 292–301]. 

У своєму дослідженні ми спираємося перш за все на теоретичну 
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модель самоосвітньої (саморегулятивної) діяльності студентів-музикантів, 
розроблену Б. Дж. Ціммерманом і Дж. Е. Макферсоном, у межах якої вчені 
виділили шість основних чинників розвитку самоосвітньої діяльності серед 
студентів-музикантів, а саме: мотивація, метод, тайм-менеджмент, 
модель поведінки, фізичне навколишнє середовище та соціальні фактори  
[3, c. 339–341]. 

Методологічною базою нашого дослідження стало комплексне 
психолого-педагогічне діагностичне анкетування для студентів «Мотива-
ційні стратегії самоосвітньої діяльності» за П. Пінтріхом, Д. Смітом, 
Г. Гарсіа, В. МакКічі, яке в адаптованому вигляді, з метою виявлення 
ступеня дієвості факторів самоосвітньої діяльності для студентів 
музикантів-інструменталістів коледжів використав П. Мікша [5, c. 811–813]. 

На основі виявлених чинників розвитку самоосвітньої діяльності, за 
Б. Дж. Ціммерманом і Дж. Е. Макферсоном, та після аналізу комплексного 
діагностичного анкетування «Мотиваційні стратегії самоосвітньої діяль-
ності» нами було укладено план проведення моніторингу для студентів 
третього і четвертого курсів, що передбачав: 1) триетапне анонімне 
анкетування студентів за п’ятьма напрямами (мотивація, техніка, учбовий 
час, соціальний вплив і модель поведінки); 2) координацію та гармонізацію 
роботи викладачів циклу дисциплін з диригентсько-хорової підготовки з 
метою виявлення та фіксації найпоширеніших труднощів, з якими 
стикається студент; 3) аналіз отриманих результатів та пошук можливих 
шляхів подолання виявлених під час моніторингу труднощів.  

Маємо постулювати, що через об’єктивні причини виявилося 
неможливим включення до моніторингу чинника фізичне навколишнє 
середовище. На думку П. Мікші, фізичне навколишнє середовище не є 
вирішальним у процесі самонавчання, через те що багато студентів не 
мають можливості контролювати побутові умови та немає досконалої 
психометричної шкали вимірювання відсутності або наявності подразників 
уваги [4, c. 326]. Незважаючи на це, деякі із студентів у своїх анкетах 
нарікали на відчутний брак часу для самопідготовки через незадовільні 
побутові умови.  

Результати проведеного нами моніторингу ієрархічно представлені в 
нижченаведеній таблиці, де також пропонуються можливі шляхи 
подолання труднощів за допомогою спеціальних завдань, змодельованих з 
метою поступового залучення студентів до самоосвітньої діяльності. За 
Б. Дж. Ціммерманом, такі завдання мають включати наступні компоненти: 
1) аналіз завдання (визначення мети, стратегічне планування) та 
мотиваційні орієнтири особистості (сподівання на успіх, зацікавленість, 
дотримання поставлених цілей та орієнтація на єдину учбову мету); 
2) виконання (самоконтроль, самостійне інструктування, самоспостере-
ження (запис виконання); 3) саморефлексія [3, c. 340]. 
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Таблиця 1 
Результати моніторингу наявних труднощів для студентів ІІІ–ІV 
курсів в опануванні дисциплін диригентсько-хорової підготовки  

із можливими шляхами їхнього подолання 
 

Труднощі в опануванні дисциплін з 
диригентсько-хорової підготовки 
студентами факультетів учителів 
початкових класів і музики 

Можливі шляхи подолання труднощів 
за допомогою залучення студентів до 

самоосвітньої діяльності 

Мотивація: 
• відсутність мотивації; 
 
 
• відсутність цілеспрямованості; 
• низька самооцінка студентів, які 

одержали слабку довузівську музичну 
освіту; 

 
 
 
• відсутність належного відчуття 

самоефективності. 

• залучення студентів до організації 
виступів, майстер-класів, концертів 
успішних випускників факультету; 

• орієнтація на єдину учбову мету; 
• розробка поетапного індивідуального 

плану самоосвітньої діяльності та 
індивідуальна постановка голосу в 
техніці сильного імп’єдансу студентів 
із слабкою середньою музичною 
освітою; 

• допомога у виборі стратегій 
самопідготовки та розробка моделі 
поведінки в практично-учбовій 
діяльності. 

Техніка: 
• неправильне дихання; 
 
 
 
• відсутність навичок читання хорових 

партитур; 
 
 
 
 
• нерозвинений або слабо розвинений 

гармонічний внутрішній слух; 
 
 
 
• неможливість розучування твору по 

вертикалі з усіма учасниками хору; 
 
 
 
• опанування тільки зовнішньою 

мануальною технікою диригування у 
відриві від постійної практики.  

• орієнтація на єдиний тип дихання 
(нижньореберне діафрагмальне) з 
розробкою вправ для самостійного 
оволодіння; 

• недопущення попереднього 
самостійного засвоєння студентами 
хорового твору за допомогою 
технічних засобів (аудіозаписів); 
попереднє ознайомлення із твором на 
уроці сольфеджіо; 

• самостійний спів хорових партій без 
інструменту, спів хорових партій 
уголос і «про себе» із переходом з 
однієї партії в іншу; диригування 
внутрішнім співом. 

• застосування мозаїчного методу 
роботи з хором, розробка 
індивідуальних програм самостійної 
коррекційної роботи для слабких 
студентів; 

• надання можливості постійної 
практики як у студентському хорі, так і 
з підшефними дитячими хорами при 
загальноосвітніх школах. 
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Брак учбового часу: 
• відсутність часу на відточення 

майстерності через перевантаження 
програм. 

• виділення пріоритетних завдань, тайм-
менеджмент. 

Соціальний вплив: 
• несприйняття творів народної, 

класичної та церковної хорової музики 
через: а) засудження однолітків; 
б) інші музичні смаки; в) низьку 
музичну та загальну культуру; 

• нерозуміння запропонованого 
керівником хору репертуару. 

• відродження забутих форм навчання 
церковного хорового співу; 
ознайомлення з новими синтетичними 
хоровими жанрами (речитативні та 
інструментальні); 

• часткове залучення студентів до 
процесу вибору репертуару хору. 

Модель поведінки особистості: 
• тип темпераменту; 

 
 

• скутість, хвилювання, надмірна 
сором’язливість, сценофобія; 
 
 

• фрустрація через постійне порівняння 
своїх досягнень з іншими в процесі 
диригування, гіпертрофоване почуття 
саморефлексії. 

• урахування темпераменту студентів у 
процесі розвитку метро-ритмічного 
відчуття; 

• психолого-педагогічна підтримка 
(розробка для студентів 
індивідуальних технік зосередження та 
релаксації); 

• допомога в пошуку особистого стилю 
диригування, розробка 
індивідуального плану самостійної 
диригентської роботи з підшефним 
дитячим хором. 

 
Як ми бачимо з результатів, головною проблемою сучасного 

студента двопрофільних спеціальностей є демотивація, попри той факт, що 
для моніторингу було обрано студентів ІІІ–ІV курсів, які б мали вже 
визначитися зі своїми мотиваційними пріоритетами, саме цей період є 
переломним у їхньому професійному навчанні та найкращим, з погляду 
залучення до самоосвітньої діяльності. Під час проведення моніторингу на 
всіх трьох етапах було зафіксовано технічні труднощі студентів, 
найпоширеніші з яких представлені в таблиці, це зумовлено перш за все 
тим, що в межах двопрофільної спеціалізації через брак учбового часу 
важко повноцінно приділити увагу вивченню таких необхідних, на нашу 
думку, курсів, як хорове сольфеджіо, читання хорових партитур. Одним зі 
шляхів подолання цієї проблеми ми вбачаємо в частковому включенні цих 
предметів у курс диригентської підготовки. Щодо двох останніх чинників, 
а саме соціальний вплив та модель поведінки особистості, необхідно 
визнати, що їхній вплив був попередньо недооцінений, тому результати 
вимагають подальшого додаткового вивчення. 

У процесі вивчення специфіки мотиваційних орієнтирів студентів 
факультетів підготовки вчителів початкових класів із додатковою 
спеціальністю «музика», а також під час моніторингу були виявлені 
труднощі в опануванні дисциплін диригентсько-хорового циклу. Отже, 
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маємо постулювати, що, незважаючи на перевантаженість двох 
комплексних програм та об’єктивний брак учбового часу, більшість 
наявних перепон у професійній освіті майбутнього вчителя музики цілком 
можливо подолати за допомогою поступового залучення студентів до 
самоосвітньої (саморегулятивної) діяльності. Яскравим прикладом само-
освітньої діяльності студентів є функціонування на факультеті студент-
ських творчих колективів та постійна робота студентів із підшефними 
дитячими хорами. 

Попри це є специфічні особливості предмету, які унеможливлюють 
застосування індивідуальних, самостійних видів роботи, а також 
уповільнюють механізм поступового переходу від освіти до самоосвітньої 
діяльності студентів, до таких відносимо розвиток музично-ритмічного 
почуття, постановку голосу, корекцію мануальної техніки диригування. 
Музично-ритмічне почуття виховується лише в постійній спільній роботі 
хору, за допомогою групової роботи на уроках сольфеджіо, диригування 
під постійним керівництвом досвідчених педагогів. 
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УДК 371.134+372.41 
Людмила Роєнко  

 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ДО РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  
ПРИ ОПРАЦЮВАННІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 

 
На сучасному етапі розвитку світ стає все складнішим, що вимагає 

вміння вирішувати складні проблеми, критично ставитися до обставин, 
порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені рішення. 
Здатність мислити критично є навичкою, яку треба формувати, розвивати в 
процесі навчання та виховання учнів.  

Актуальність питання визначається і протиріччям, що виникло між 
потребою сучасної системи освіти у спеціалістах, готових до розвитку 
критичного мислення молодших школярів та невідповідністю підготовки 
майбутніх учителів до здійснення зазначеної діяльності під час роботи над 
художнім текстом. 

Останнім часом з’явилося чимало праць українських учених з 
проблеми формування критичного мислення учнів, студентської молоді. 
Дослідженню цього питання приділяють значну увагу Т. Воропай, 
Д. Десятов, О. Марченко, О. Пометун, Л. Терлецька, С. Терно, О. Тягло. 

Вивчення досвіду підготовки майбутніх учителів та роботи учителів 
початкових класів доводить, що є необхідність конкретніше зупинитися на 
проблемі формування критичного мислення при опрацюванні художніх 
творів. 

Метою статті є висвітлення шляхів професійної підготовки 
майбутніх учителів початкових класів до розвитку критичного мислення 
під час роботи з художнім текстом. 

Робота з художнім текстом – це читання-спілкування, спрямоване на 
розуміння його змісту, уміння висловлювати елементарні оцінні судження 
щодо прочитаного.  

Над проблемою повноцінного сприйняття художнього твору 
працювали і продовжують працювати багато вітчизняних вчених, 
психологів, методистів, дослідників: Н. Ігнатенко, Г. Кудіна, М. Львов, 
З. Новлянська, О. Савченко, М. Соловейчик, О. Сосновська, Т. Рамзаєва, 
Л. Цимбалюк, П. Якобсон та ін. Вони підкреслюють, що крім сприймання 
літературного твору, важливу роль відіграє мислення. 

В педагогіці поширена думка про те, що критичне мислення виникає 
тоді, коли учні починають досліджувати конкретну проблему. Амери-
канський дослідник Д. Клустер, філософ і педагог Дж. Дьюї наголошують, 
що критичне мислення починається з формулювання запитань і з’ясування 
проблем, які потрібно вирішити. Зосередження на проблемах стимулює 
природну допитливість учнів і спонукає їх до критичного мислення [5].  
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Аналіз уроків читання як вчителів початкової школи, так і студентів-
практикантів свідчить, що ними переважно ставляться закриті запитання, 
на які відповіддю є «так» або «ні», запитання, які мають лише одну 
відповідь чи відповідь повідомлено у прочитаному тексті. Такі запитання 
доречні після первинного читання твору, оскільки вони перевіряють лише 
знання матеріалу.  

Важливим завданням підготовки майбутнього вчителя, який 
навчатиме учнів мислити критично – це навчити його ставити запитання та 
формулювати проблеми, вирішувати їх.  

Для того, щоб спонукати самих себе і учнів до мислення, студентам 
слід знати про різні методики та різні типи постановки питань. Так, 
І. І. Aмінoв виділяє такі типи питань: навідні запитання − підказують 
співрозмовнику очікувану від нього відповідь; основні питання − відкриті 
або закриті питання (плануються заздалегідь); другорядні (для уточнення 
відповідей) − заплановані або спонтанні; альтернативні − відкриті питання, 
що містять заздалегідь заготовлені варіанти відповіді; риторичні питання; 
переломні питання – задаються в тих випадках, коли необхідно 
переключитися на іншу проблему («Як ви уявляєте...», «Як ви 
вважаєте, …»); питання для обмірковування − спонукають до аналізу і 
коментування; дзеркальне питання зводиться до повторення з питальною 
інтонацією частини твердження; контрольні запитання − орієнтовані на 
перевірку знань фактів та мотивів поведінки; провокаційні запитання 
найчастіше намагаються зловити співрозмовника на суперечності між тим, 
що він говорить зараз, і сказаним ним раніше [1]. 

Н. Р. Ванюшева визначає наступні типи питань: репродуктивні 
питання, що починається зі слів: Хто? Що? Як? Де? Куди?; продуктивні 
питання (спеціальні): Чи можна вважати (те-то) правильним? Які висновки 
можна зробити з ...? Які мотиви вчинків героя (-ів)?; продуктивні питання 
(розділові): Якщо відомо ..., то ...? Якщо ..., то чому ...? ... або ...?; 
проблемні [2].  

Найскладнішим типом запитань як для вчителя, так і для студентів є 
відкриті запитання, тобто такі, які не мають однозначної відповіді [4]. 
Складність таких запитань полягає у тому, що відповіді учнів часто не 
співпадають з точкою зору вчителя. Однак ці запитання ставити необхідно, 
бо, обираючи дані, аналізуючи тексти, зіставляючи альтернативні точки 
зору і використовуючи можливості колективного обговорення, школярі 
шукають і знаходять відповіді на запитання, що їх дійсно хвилюють. Це 
вимагає від учителя вміння ставити запитання до тексту, які б допомогли 
дитині пояснити факти, аналізувати інформацію, синтезувати ідеї, 
оцінювати та зіставляти свої уявлення з реальними об’єктами.  

Ще у 1956 році Бенджамін Блум з колегами визначив, що 95 % 
питань змушують учнів мислити на найнижчому рівні – відображення 
інформації. Він запропонував шість різних рівнів мислення (когнітивних 
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рівнів) від найпростішого до найскладнішого: знання, розуміння, 
застосування, аналіз, синтез, оцінка (таксономія Блума). Кожному рівневі 
відповідають певні навички мислення і певні запитання. 

Тому на заняттях з методики літературного читання, при складанні 
конспектів уроків слід практикувати різні види відкритих запитань. На 
рівні здобуття знань ставляться запитання Хто? Що? Коли? Де? Як?; 
відповіді на які свідчитимуть про стан запам’ятовування змісту тексту. 
Наприклад, опрацьовуючи українську народну казку «Кривенька качечка», 
вчитель ставитиме наступні запитання: 

– Кого зустріли дід та баба у лісі?  
– Що було з качечкою?  
– Що здивувало діда та бабу, коли вони наступного разу 
повернулися з лісу?  

– Кого помітили сусіди? 
Про рівень розуміння тексту свідчитиме уміння учнів перефразо-

вувати, переказувати прочитане, передбачати подальший перебіг подій та 
відповідати на запитання: Що означає …? Як ви розумієте …? Як іншими 
словами пояснити …? Як передати іншими словами …? Наприклад: 

– Які слова чи речення вказують на риси характеру героїв казки? 
Рівневі застосування учні повинні вирішувати, вирішивши 

поставлені перед ними проблеми, використовуючи відомі їм факти. Тут 
доречними будуть наступні запитання: Як це може бути прикладом того, 
що ...? Яке відношення має це до того ...? Чому це є важливим? Чому це 
відбулося? Що може зашкодити? Чим може бути корисно? Наприклад: 

– Як би діяли ви на місці дівчини-качечки? 
– Що б ви зробили на місці героїв казки? 
Рівень аналізу передбачає поділ тексту на частини, встановлення 

ланцюжка взаємозв’язків, співвіднесення характерів дійових осіб з їх 
вчинками. Запитання, що ставляться на цьому етапі: З чого складається ...? 
Чим відрізняється ...? Які свідчення ви можете навести? Яким чином одна 
подія може бути пов’язана з іншою? Які пропозиції ви можете подати? Які 
причини …?  

На рівні синтезу, який передбачає створення особливого, 
оригінального продукту у вербальній формі, запитання ставляться такого 
плану: Як пов’язані …? Що спільного між …? Чому ви вважаєте …? Що 
може статися, якщо ...? Які поради ти міг би надати?  

– Який висновок ви зробили після ознайомлення з казкою? 
– А що могло б бути, якби дід з бабою не спалили гніздечко? 
– Що в цій казці схвалюється, а що засуджується? 
– Прочитайте прислів’я: «За добро платять добром». 
– Як ви його розумієте? 
– Кому з казкових персонажів воно могло б стати порадою? 
На рівні оцінки тексту учні мають висловити власні думки, які 
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ґрунтуються на їх пріоритетах та цінностях, приймати рішення згідно із 
самостійно визначеними стандартами, оцінювати якість отриманої 
інформації. Тут доречними будуть наступні запитання: Чи згодні ви...? Яке 
рішення ви б обрали? Як би ви розташували наведені факти залежно від їх 
важливості? Що є найголовнішим у...? На цьому рівні учні оцінюють усю 
виконану роботу: чи правильно проаналізували текст, чи правильні 
висновки зробили, чи досягли поставленої мети, чи задоволені резуль-
татом? Наприклад: 

– Чи справедливо закінчується казка? Чому? 
– Що народ засуджує у цій казці?  
– Чого нас навчає ця казка?  
Така послідовність запитань приваблива тим, що відображає 

структуру уроку читання твору та навчає студента не лише ставити 
правильно запитання, а й дотримуватися послідовності, яка відображає сам 
розумовий процес. 

Готуючи студентів до уроків літературного читання, ми намагаємося 
навчити їх формулювати різні питання, включаючи і ті, які спонукають 
учня мислити, аналізувати, досліджувати текст. На початковому етапі 
навчання студентів ставити запитання слід добирати такі твори, в яких 
крім подій і дій героїв є міркування і приховані питання. Після проведених 
занять з моделювання питань майбутні вчителі набувають впевненості, а 
щоб закріплювати практику постановки питань і розвивати ці вміння, ми 
пропонуємо самостійно розробити конспекти уроків на вивчення казки, 
міфу, оповідання, нарису. Фрагмент одного з них пропонуємо. 

Тема: Культура стародавньої Греції. Матеріал уроку. Міф «Дедал та 
Ікар» (4 клас). 

Мета: познайомити учнів з героями міфу «Дедал та Ікар»; розкрити 
символічність образу Ікара; розвивати навички читання; формувати оцінні 
судження; виховувати зацікавленість грецькою міфологією. 

Обладнання: виставка книжок «Міфи Стародавньої Греції», 
ілюстрації до твору. Презентація.  

IІІ. Підготовка до сприймання нового твору. 
– Ми вже познайомилися з новим жанром літератури – міфом. 
– Які особливості цього жанру?  
– Міф – (з грецької) переказ, сказання. 
Міфи допомагали людині жити в таємничому і складному світі, вони 

пояснювали причини явищ природи, життя, смерті, зміни дня і ночі. У них 
йшлося про безсилля людини перед стихією: про боротьбу його з 
ворожими силами, і про вміння вижити, як би там не було важко. 

– З міфами яких народів ви вже ознайомилися? 
– Кожна стародавня цивілізація мала свої міфи і своїх богів. Одна з 

найвідоміших таких цивілізацій – грецька – залишила нам міфи про Зевса і 
про справжніх героїв: могутнього Геракла, людяного Прометея. 

– Як же дійшли до нас міфи стародавніх греків? Вони передавалися з 
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уст в уста, з покоління в покоління. Їх створювали мандрівні співаки, які 
подорожували від одного поселення до іншого і зупинялися в будинках 
вождів племен.  

Говорити про міфи Стародавньої Греції і не знати, де знаходиться 
Греція, як вона виглядає, – неможливо. І ми вирушимо з вами на 
Балканський півострів, в Грецію (перегляд презентації). 

Подивіться на карту Європи. Греція знаходиться на півдні 
Європейської частини, складається з материка і 3 тисяч островів. Найвища 
точка Греції – гора Олімп (2917 м). Тут жили боги! 

Прямуємо в Елладу (так у давнину називали Грецію) – колиску 
давньогрецької цивілізації і культури. Її історія налічує 5 тисячоліть. Все 
тут: великі міста і дрібні села, незліченні острови і високі гори, кожен 
камінь овіяний часом, легендами, міфами. Подивіться на ці фото і зробіть 
висновки самі! 

Греція – країна незвичайної краси. Можете собі уявити, що ми 
насолоджуємося тими ж видами, якими насолоджувалися поети і 
художники впродовж сторіч! 

Столиця Греції – місто Афіни, воно носить ім’я старогрецької богині 
мудрості і пізнання. 

– Яке враження на вас справила Греція? 
– А на сьогоднішньому уроці ми прочитаємо міф Стародавньої 

Греції «Дедал та Ікар». 
IV. Перше читання твору. 
– Отже, прослухайте першу притчу і скажіть, коли і де 

відбуваються події? 
V. Словникова робота. 
З’ясування значення слів: небіж, засторога, напризволяще, 

відчайдушний. 
VІ. Самостійне читання тексту учнями. 
– Зверніть увагу, де у міфі зачин, основна частина і кінцівка. 
VІІ. Аналіз фактичного і образного змісту тексту.  
– Коли жив Дедал? Як про це сказано в тексті? 
– Ким був (Чим був відомий) Дедал? 
– Чому Дедалу довелося покинути Батьківщину? 
– Як Дедал опинився на острові Крит? 
– Що відчув цар Мінос, коли до нього прибув Дедал? 
– Чим займався Дедал на Криті? 
– Як почував себе Дедал на чужині? Чому? 
– Яким шляхом вирішив майстер повернутися на Батьківщину? 

Прочитайте міркування Дедала. 
– Знайдіть опис роботи майстра над крилами. 
– Прочитайте повчання батька. У яких словах виражена засторога? 
– Чому в небі Ікар забув пораду батька? Спробуйте передати 

почуття, які охопили Ікара, коли він летів (Почуття легкості, свободи і 
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схожості з образами богів, яким все під силу, закрутила голову 
безтурботному Ікару. До того ж, він не послухався батька. За це і 
поплатився своїм життям) 

– Доведіть словами з тексту, що Дедал дуже любив свого сина. 
– До якого острова долетів Дедал? 
– Як люди зберегли пам’ять про Ікара? 
– Чи могла ця історія закінчитися щасливо? 
VІІІ. Визначення головної думки твору. 
– Яка мрія давніх людей знайшла відображення в цьому міфі? 

(Бажання підкорити сили природи і, подібно до птаха, відірватися 
від землі). 

– Хто став втіленням мрії людства про крила? 
– Чому втіленням одвічної мрії людства про крила став 

неслухняний і завзятий Ікар, а не його талановитий батько? Як про це 
сказано у міфі? Прочитайте. 

– Кого ми називаємо сьогодні Ікаром? Погано це чи добре бути 
Ікаром? (Молодих людей, що прагнуть швидко досягти небувалих висот). 

ІХ. Творча робота на основі тексту 
Отже, аналіз наукової літератури і власний досвід викладання 

свідчить, що орієнтація студентів на розвиток критичного мислення учнів 
у процесі аналізу художніх текстів потребує відповідних підходів: 
ознайомлення з різними типами питань до текстів та технікою їх 
постановки, розвиток уміння формулювати питання як у процесі 
підготовки до уроку, так і в ході самого уроку. 
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УДК 371.135  
Оксана Хомишак 

 
ПРОБЛЕМА ПІДГОTОВКИ ПЕДАГОГІВ-ФІЛОЛОГІВ  
ДО ВЗАЄМОДІЇ З БАTЬКАМИ В СЕРЕДНІЙ ЗОШ 

 
Первинним осередком формування моральності, духовності, 

культури людини є сім’я. Перспективи розвитку дитини визначаються 
безпосередньо в батьківській сім’ї, оскільки батько й мати є соціальними 
агентами, вони демонструють певну модель суспільних відносин, згідно з 
якою формується модель поведінки підростаючої особистості. У сім’ї 
дитина отримує перші уявлення про особливості спілкування і взаємини 
між представниками обох статей, засвоює етичні норми, принципи 
організації сім’ї як колективу, сімейного устрою, ознайомлюється зі 
стилем батьківського виховання. Батьківська сім’я є стрижнем, на основі 
якого дитина конструює свою власну сім’ю та реалізовує батьківську роль 
у майбутньому. З метою забезпечення ефективної допомоги сім’ї як 
виховному інституту необхідно залучити всі соціальні та освітні заклади, 
соціальні/психологічні служби, громадські/релігійні організації для 
надання психолого-педагогічної підтримки сім’ї, створення умов для її 
педагогічної просвіти та налагодження гармонійної співпраці з батьками.  

Взаємодія сім’ї, освітніх закладів і громадськості передбачена 
законодавством України, зокрема Державною національною програмою 
«Освіта. Україна ХХІ ст.» [1], Законами України «Про охорону 
дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» [4, с. 148–168]. 

У сучасних наукових дослідженнях (І. Бех, Т. Говорун, М. Євтух, 
В. Кравець, В. Постовий, М. Стельмахович) вивчаються різні аспекти 
сімейного виховання.  

Теоретичну основу нашої розвідки становлять праці сучасних 
українських та російських вчених, які висвітлюють низку проблем, 
пов’язаних із функціонуванням сім’ї як виховного інституту, зокрема: 
проблема підготовки молоді до сімейного життя (Т. Веретенко, Н. Гусак, 
В. Макаров, І. Мачуська, Н. Новікова, М. Феоктисова, І. Шалімова, 
Т. Яценко та ін.), питання діяльності інституту батьківства та сутності 
закономірностей взаємодії батьків і дітей (О. Вишневський, О. Докукіна, 
К. Журба, В. Костів, Р. Овчарова, О. Радул, В. Федяєва, О. Хромова, 
О. Ярошинська та ін.), проблема педагогічної культури батьків (Т. Алек-
сєєнко, І. Гребенніков, З. Кісарчук, Т. Кравченко, Д. Луцик, Л. Повалій, 
В. Постовий, О. Савченко, В. Титаренко, І. Трубавіна), підготовка школя-
рів та молоді до виконання батьківських і материнських функцій 
(В. Кравець, В. Бойко, Т. Гурко, О. Кононко та ін.).  

Однак в умовах сьогодення проблема підготовки педагогів-філологів 
до взаємодії з батьками в середній ЗОШ є малодослідженою, що, в свою 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 52 

чергу, доводить актуальність нашого дослідження, спрямованого на 
вивчення ролі педагога-філолога у навчально-виховному процесі.  

Метою статті є розкриття діапазону педагогічної діяльності вчителів-
філологів у процесі співпраці з батьками в умовах середньої ЗОШ. 

Перш за все, варто зазначити, що сьогодні взаємодія батьків і 
освітніх закладів відбувається досить суперечливо. Вивчення і аналіз 
навчально-виховних планів і програм, методичних рекомендацій, 
тематичних розробок з питань організації та проведення просвітницької 
роботи з батьками в ЗОШ дає підстави стверджувати, що існує досить 
велике розмаїття навчально-методичного матеріалу, але педагогічна освіта 
батьків здійснюється не в усіх освітніх закладах професійно на належному 
рівні, а якщо і має місце така, то лише формально. Про недостатню 
педагогічну допомогу дорослим у питаннях виховання дитини з боку ЗОШ 
свідчать результати проведеного нами соціологічного дослідження, що 
охопило батьків учнів старших класів. Відповіді респондентів показали, 
що чоловіки схильні до думки, що виховання дитини є прерогативою ЗОШ 
і матері, тому здебільшого їх не стосується. Як з’ясувалося у процесі 
опитування, мати займається вихованням дитини майже у 100 % сімей, 
такий же відсоток матерів відвідують батьківські збори в освітньому 
закладі. Найефективнішими формами співпраці з навчально-виховним 
закладом сучасні батьки вважають батьківські збори, які вони фактично 
навіть не відвідують, далі вони виділяють спільні справи батьків і 
шкільного колективу. Очевидно, що сьогодні дорослі здебільшого не 
мають уявлення про такі традиційні форми взаємодії із ЗОШ, як 
батьківська педагогічна конференція, лекція, практикум, тематичні вечори 
запитань і відповідей, батьківський університет тощо. Недостатньо 
налагоджена система педагогічної просвіти батьків в умовах сучасних 
освітніх закладів зумовлена формальною працею педагогічного персоналу, 
відсутністю диференційованого підходу до педагогічної освіти батька й 
матері у ЗОШ. Відтак гострою необхідністю сьогодення є пошук нових 
форм взаємодії батьків і педагогів у навчально-виховній роботі з метою 
налагодження контакту, формування довірливих і дружніх стосунків для 
досягнення позитивних результатів у спільній справі – виховання 
підростаючого покоління.  

Враховуючи це, перед майбутніми педагогами-філологами постає 
завдання – володіти знаннями про теоретичні основи батьківського 
виховання, його форми та методи, адже цей аспект не завжди береться до 
уваги у процесі підготовки вчителів філологічних спеціальностей у ВНЗ.  

Першочерговим завданням будь-якого освітнього закладу є надання 
комплексної і систематичної педагогічної допомоги батькам різної 
категорії:  

1) майбутні батьки (учнівська та студентська молодь);  
2) батьки дітей дошкільного віку;  
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3) батьки учнів початкових класів;  
4) батьки учнів середніх і старших класів. 
Сучасні дослідники цього питання (С. Кулаковська, Т. Кравченко, 

О. Хромова) наголошують на необхідності побудови взаємодії з батьками в 
межах так званого педагогічного трикутника «діти – батьки – педагоги», в 
основі якого – принципи взаємоповаги, довіри, відповідальності та 
рівноправного партнерства [2]. Реалізувати і забезпечити функціонування 
цієї тріади у середній ЗОШ можливо за таких умов: вивчення сімей, 
зокрема батьків учнів, їхнього виховного потенціалу; включення батьків у 
навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграції зусиль і 
гармонізації взаємин педагогічного колективу і батьків у створенні 
сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу; формування 
їх педагогічної культури і надання допомоги у психолого-педагогічній 
самоосвіті; корекція виховної діяльності сімей з різним типом сімейного 
неблагополуччя (неповна материнська сім’я, неповна батьківська сім’я, 
асоціальна сім’я) [2].  

Як правило, у середній ЗОШ використовуються класичні форми 
взаємодії з батьками (вивчення сімей, бесіда, консультація, листування та 
ін.). На вимогу сучасності необхідно застосовувати нетрадиційні форми 
взаємодії з дорослими (наприклад, «Батьківський твір») [3]. В умовах 
тотальної інформатизації усіх сфер життя людини комп’ютерними 
технологіями і всесвітньою мережею «Інтернет» ефективною формою 
тісної співпраці педагога і батьків може бути листування за допомогою 
електронної пошти, а також засобів мобільного зв’язку у вигляді коротких 
повідомлень (запитання і відповідь, запрошення, рекомендація, подяка, 
привітання, пропозиція тощо). Доцільним стане створення сайту школи, 
що дасть змогу педагогам-філологам розповсюджувати батькам 
різноманітну інформацію, як і про новини освітнього закладу, навчального 
процесу, так і оголошення або повідомлення про семінари, виставки, свята, 
у режимі форуму давати конкретні відповіді на запитання, поради, як 
долати труднощі у вихованні дитини.  

Наступний напрям роботи ЗОШ з батьками покликаний об’єднати їх 
у згуртований колектив. Найпоширенішою формою співпраці з батьками є 
батьківські збори. Ми пропонуємо педагогам проводити батьківські збори 
диференційовано, тобто організовувати окремо зібрання для батьків і 
матерів з метою підвищення у чоловіків мотивації у відвідуванні 
освітнього закладу і забезпечення їм психологічного комфорту та 
емоційної рівноваги.  

Процес педагогізації батьків вимагає систематичної роботи 
університету педагогічних знань, лекторію для батьків або педагогічного 
всеобучу. До роботи в університетах повинні залучатися досвідчені 
педагоги, психологи, медики, правознавці, працівники правоохоронних 
органів, соціологи, які можуть надати батькам кваліфіковану допомогу у 
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формі консультації. Досить ефективною формою педагогічної просвіти 
батьків є лекторій, оскільки охоплює широке коло педагогічних проблем, 
що найбільше цікавлять і хвилюють чоловіків. Педагогічний всеобуч 
передбачає такі форми роботи з батьками:  

1) колективні: лекції, конференції (з обміну досвіду родинного 
виховання, по обговоренню педагогічної літератури, періодичної преси з 
питань сімейного виховання), диспути, дискусії, «круглі столи», вечори 
запитань і відповідей, дні взаємних претензій, дні відкритих дверей, 
кінолекторії, інформаційні стенди;  

2) індивідуальні та групові: консультації з проблем родинно-
сімейного виховання, бесіди, індивідуальні дні, зустрічі з батьками; 
педагогічні доручення, пам’ятки або домашні завдання батькам;  

3) диференційовані: вечори сімейних традицій; виставки («Золоті 
руки батька», «Світ захоплень батьків», «Кулінарний шедевр від матері») 
декоративно-прикладної творчості, родинних альбомів, колекцій; випуск 
тематичних газет («Спільний відпочинок», «Професія батьків», «Мої 
батьки», «Мама, тато, я – спортивна сім’я»); ярмарки народної мудрості 
«Народ скаже, як зав’яже», конференції для батьків, конкурси («Весела 
ромашка», «Чудовий господар», «Гості на порозі»), зустрічі поколінь, 
дискусійні клуби, відкриті уроки, проблемні мости тощо.  

Особливу увагу педагогів-філологів у середній ЗОШ повинна 
привернути корекція виховної діяльності батьків з неповних і асоціальних 
сімей. Під неповними сім’ями ми розуміємо неповні материнські сім’ї, в 
яких батько проживає окремо, або утворені унаслідок розлучення; неповні 
батьківські сім’ї, в яких мати померла або ж її відсутність пов’язана з 
трудовою міграцією; а також сім’ї, в яких дитина виховується 
вітчимом/опікуном або піклувальником. Варті уваги також асоціальні 
сім’ї, в яких батько зловживає алкоголем/наркотиками, перебуває у місцях 
позбавлення волі або веде аморальний спосіб життя, вдається до 
насильства. Корекція виховної діяльності батьків з неповних сімей або 
чоловіків з девіантною поведінкою потребує неабиякої компетенції 
вчителя-філолога, педагогічного такту та майстерності для детального 
вивчення умов життя, побуту, особливостей батьківсько-дитячих взаємин, 
особистості батька, визначення рівня його загальної та педагогічної 
культури, з’ясування головних витоків неблагополуччя сім’ї, негативних 
звичок і маргіналізованої поведінки чоловіка, виокремлення труднощів у 
вихованні дитини. Такі батьки повинні знаходитися на обліку 
психологічних/соціальних служб і тісно співпрацювати з психологами, 
соціальними педагогами у середній ЗОШ. До роботи з проблемними 
чоловіками, які завдають моральної, психічної, а іноді й фізичної шкоди 
розвитку дитини, доцільно залучати також правоохоронні органи та 
громадськість [5].  

Tаким чином, питання підготовки майбутніх педагогів-філологів до 
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взаємодії з батьками в умовах ЗОШ потребує детального розгляду, 
оскільки психофізіологічні особливості виховання та розвитку дитини 
шкільного віку зумовлюють відповідний зміст і форми педагогічної освіти 
дорослих. Першочергове завдання педагогів-філологів – індивідуальний 
підхід до кожного з батьків, пошук ефективних шляхів для встановлення 
первинного контакту з дорослими та формування довірливих взаємин з 
ними. Не менш важливими етапами є забезпечення батьків знаннями з 
педагогіки, психології, фізіології та гігієни, а також контроль, перевірка й 
оцінювання їх на практиці. Усе вищезгадане вказує на необхідність 
відповідної фахової підготовки майбутніх педагогів-філологів до 
систематичної та комплексної взаємодії з батьками на основі вивчення 
дисциплін психолого-педагогічного циклу. 

Перспективою подальших досліджень вважаємо вивчення шляхів 
залучення й об’єднання зусиль держави та багатьох ланок суспільства 
(медичні заклади, соціальні інституції, громадські й релігійні організації) у 
створенні та проведенні психолого-педагогічних консультацій (тренінги, 
школи), морально-етичних бесід з батьками для організації гармонійної 
співпраці з дорослими.  
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Ірина Шевчук 
 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  
ДО РОЗВИТКУ МІРКУВАНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
Сучасне звернення до проблеми розвитку міркувань в учнів 

початкових класів на уроках математики пояснюється, в першу чергу, тим, 
що досить часто в педагогічній практиці учитель початкових класів 
ставить перед собою завдання пройти програмний матеріал з математики, 
навчити учнів швидко обчислювати, розв’язувати задачі, а призначення 
другої сторони навчального матеріалу: розвиток логічного, творчого 
мислення, в основі яких закладено вміння учнями міркувати, аналізувати 
матеріал, який знаходиться на стадії вивчення, давати обґрунтовані 
відповіді залишається поза увагою. І причина тут в тім, що при формуванні 
уявлень і понять, а також при розв’язуванні задач учителі іноді більше 
звертають увагу на кінцеві результати, а не на сам процес мислення і на 
способи та уміння учнів логічно обґрунтовувати свої думки. Саме в 
міркуванні і умовиводах виявляються вміння учня мислити опосеред-
ковано, обґрунтовуючи кожний свій крок, своє судження на основі раніше 
засвоєних знань. 

Мета статті полягає у визначенні ефективних методів навчання, які 
сприяли б розвитку міркувань в учнів початкових класів. 

На початку становлення психології питання з розвитку міркування в 
дітей досліджували П. П. Блонський і його співробітники (Н. А. Колосов, 
О. С. Сантросян). Вони вважають, що діти лише в 12 років можуть 
повністю або частково засвоювати загальні положення або правила. 
Умінню засвоювати правила сприяє підготовчий період, який припадає на 
молодший шкільний вік. Учні молодших класів засвоюють велику 
кількість правил, але ці правила є у спрощеному вигляді. За даними 
П. П. Блонського, у молодших школярів мало розвинута критичність 
мислення. 

Особливості індукції і дедукції в учнів молодшого шкільного віку 
досліджував М. Н. Шардаков. За його висновком, молодші школярі, 
правильно роблячи індуктивні умовиводи, усвідомлюють лише процес 
своєї навчальної діяльності, що здійснювалося індуктивно, а усвідомлення 
індукції, як певної форми мислительної діяльності, як правило, доступне 
учням 11–12-річного віку. Теоретичні основи складної, багатоаспектної 
проблеми міркувань знайшли відображення в працях багатьох вчених. 
Розглянемо це на прикладі розв’язування задач. Дослідженнями психологів 
Н. О. Менчинської, О. М. Концевої виявлено характерні особливості 
розвитку міркувань учнів при розв’язуванні ними арифметичних задач. 
Щоб розв’язати арифметичну задачу, учень повинен, враховуючи зазначені 
в ній конкретні умови, знайти спосіб правильно відповісти на поставлене 
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запитання. Щоб свідомо розв’язати задачу, учень повинен навчитися 
правильно ставитися до її змісту і оволодіти арифметичними 
операціями [2]. Значення першого моменту особливо підкреслювала в 
своїх дослідженнях розвитку арифметичного міркування в учнів 1 класу 
О. М. Концева. Результати досліджень показують, що учні першого класу 
усвідомлюють арифметичну задачу дуже своєрідно; їх більше цікавить її 
фабула, а не числові відношення. Вони докладно з доповненням 
переказують зміст задачі, забуваючи поставити в кінці запитання. 
Ставлячись до задачі, як до арифметичного оповідання, учні спрямовують 
свою інтелектуальну діяльність на усвідомлення змісту цього оповідання, 
не помічаючи запитання. Тому на першому етапі навчання вони починають 
розв’язувати задачу ще до того, як почують запитання, а при самостійному 
складанні задачі придумують умови, не ставлячи запитання: «В одному 
кошику 7 яблук, а в другому 10 яблук. Прийшла дівчинка і взяла 11 яблук» 
(1 кл.). У деяких випадках учні включають у складену ними задачу вже 
знайдений результат. Наприклад: «На аеродромі було 10 літаків, 4 
відлетіло, залишилося 6 літаків» (1 кл.). Такі явища пояснюються тим, що 
дітям ще не зрозуміле специфічне значення арифметичної дії. Дитина, 
розв’язуючи задачу, без будь-якого міркування переводить описану в 
задачі дію на арифметичну мову. Пізніше під керівництвом вчителя учні 
навчаються давати повніше мовне оформлення, вони вже вживають не 
прості, а іменовані числа. 

У процесі розв’язування задачі, виділення і усвідомлення окремих її 
елементів формуються судження і міркування учнів. Характерною 
особливістю арифметичного міркування учнів 1 класу є те, що вони 
спочатку практично розв’язують задачу, виконують відповідні ариф-
метичні дії і тільки після цього починають пояснювати розв’язання. При 
цьому іноді бувають розходження між розв’язанням задачі і її поясненням. 
Правильній арифметичній дії учень може дати неправильне пояснення. 
Лише поступово під керівництвом вчителя учні навчаються спочатку 
міркувати про те, як вони розв’яжуть задачу, а потім розв’язують її. У 
процесі розв’язування арифметичних задач і набування знань з даного 
предмету в учнів під керівництвом учителя формуються узагальнені 
мислительні дії [1]. Прикладом цього є оволодіння учнями алгебраїчним 
способом розв’язування арифметичних задач, що доведено дослідженнями 
вітчизняного психолога В. В. Давидова. Так, експериментальні дослід-
ження, в яких вивчалися можливості засвоєння учнями початкових класів 
узагальнених способів розв’язування арифметичних задач за допомогою 
рівнянь показали, що в учнів цього віку мислительні можливості більші, 
ніж це визнано в сучасній педагогічній та психологічній літературі. Навіть 
учні 1 класу засвоюють елементи теорії арифметики. Наприклад, учні 1 
класу швидко засвоюють правило, що від перестановки доданків сума не 
змінюється (7+2 чи 2+7). Вони досить швидко навчаються знаходити 
невідомий доданок за сумою і відомим доданком, усвідомлюють 
властивість переміщення співмножників А х Б = Б х А, засвоюють правило 
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множення числа на одиницю (А х 1 = А) і нуль (А х 0 = 0), навчаються 
перевіряти ділення множенням (А : Б = Г; Г х Б = А) і т.п. 

Учні широко використовують буквену символіку в арифметичних 
вправах і при розв’язуванні задач різними способами (арифметичним чи 
алгебраїчним). Щоб сформувати у дітей першого класу вміння 
користуватися буквеною символікою, їх спочатку навчають виділяти 
подібні дії в задачах за математичною структурою, а потім виділяти схожі 
дії в задачах з різними числовими даними. Оволодівши діями з числовими 
даними, вчителю початкових класів потрібно переводити учнів до 
розв’язування задач, у яких дані будуть позначені буквеними символами. 
При формуванні узагальнених способів розв’язування арифметичних задач 
або прикладів використовують графічні схеми, які будуть полегшувати 
перехід від конкретного до абстрактного. Скористаємося графічними 
схемами до задачі четвертого класу: 

«На одній ділянці господарка виростила 124 кг помідорів, а на 
другій – у 2 рази більше. Четверту частину всіх помідорів вона засолила. 
Скільки кілограмів помідорів засолила господарка?». 

 
– виростила помідори на другій ділянці; 

 

 

– виростила помідори на двох ділянках; 

 

 

 

 

– засолила кілограмів помідорів. 

 

 
Такий покроковий шлях розв’язування задачі дає можливість дитині 

з’ясувати кожну дію, встановити зв’язки між даними і шуканими 
величинами і усвідомити шлях її розв’язування, позитивно впливає на 
розвиток мислення учнів. Доцільно пропонувати складання задач за 
схемами. Це дає можливість учням правильно встановити зв’язки між 
даними і шуканими, обґрунтувати свій вибір арифметичних дій. Зазначені 
правила, які розкривають раціональний підхід до розв’язання задачі, слід 
поступово «відпрацьовувати» у школярів, даючи їм певні практичні 
завдання, наприклад, правильно прочитати задачу, а саме: виділити 
інтонацією числові дані, акцентувати увагу на запитанні задачі, читати 
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виразно, чітко, правильно, не пропускати числові дані і т.п. 
Уникаючи трафаретного підходу до розв’язування складених задач, 

доцільно час від часу застосовувати «табличну форму». 
Розглянемо це на прикладі задачі № 54 (К. 3) Для спортивного 

гуртка купили м’ячів на суму 60 грн., по 12 грн. кожний, і стільки ж 
ракеток, по 8 грн. кожна. Скільки грошей заплатили за ракетки? 

 

Щоб знайти Треба знайти або 
визначити Якою дією розв’язуються 

1. Скільки грошей 
заплатили за 
ракетки? 

Скільки ракеток 
купили? 

Ціну однієї ракетки помножити на 
число ракеток. 

2. Скільки ракеток 
купили? 

Скільки заплатили за 
всі м’ячі і скільки 
коштує один м’яч? 

Дією ділення. Треба вартість м’ячів 
поділити на їх ціну. А так як ракеток 
було стільки, скільки і м’ячів, то 
числові дані будуть однакові. 

 
Надалі робота ускладнюється: 
Задача № 645 (Б. 4). Для школи придбали 240 квитків у цирк та 420 

квитків у театр. Четверту частину квитків у цирк і шосту частину 
квитків у театр віддали учням початкових класів. Скільки всього квитків 
віддали учням початкових класів? 

 
Щоб знайти Треба знайти або 

визначити Якою дією розв’язуються 

Скільки всього 
квитків віддали учням 
початкових класів? 

Скільки квитків віддали в 
цирк і скільки квитків 
віддали в театр? 

Дією додавання. До числа 
квитків у цирк додати число 
квитків у театр. 

Скільки квитків 
віддали в цирк? 

Скільки всього квитків 
придбали у цирк і, яку 
частину віддали учням 
початкових класів? 

Дією ділення. Від квитків, що 
придбали у цирк, знайти 
четверту частину. 

Скільки квитків 
віддали в театр? 

Скільки всього квитків 
придбали в театр і, яку 
частину віддали учням 
початкових класів? 

Дією ділення. Від квитків, що 
придбали у театр, знайти шосту 
частину. 

 
Використання табличної форми запису пояснення дає можливість 

струнко й розчленовано розкрити послідовність розв’язування задачі, а 
також з’ясувати суть аналізу й синтезу. Зрозуміло, що застосування даної 
форми щоденно – незручно: це пояснюється складністю, громіздкістю у 
записах, що забирає багато часу на уроці, але епізодичне використання їх 
має позитивні наслідки в оволодінні учнями вмінням працювати над 
задачами, обґрунтовувати свої думки, доказово міркувати. 

Оволодіти вмінням самостійно розв’язувати складені задачі (типові і 
нетипові) допомагає учням використання таблиць-інструкцій, які 
спрямовують думку дитини у процесі роботи над задачею: 
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1. Прочитай уважно задачу і подумай, що означає кожне число в 
умові задачі. 

2. Уважно прочитай запитання задачі. 
3. Поміркуй, які величини потрібно знати, щоб відповісти на 
запитання задачі? 

4. Спробуй в умові задачі відшукати ці величини, а якщо їх немає, 
то дізнайся, що про них сказано в тексті задачі. 

5. Продумай план розв’язання задачі і склади схеми міркування. 
6. Розв’яжи задачу. 
7. Виконай перевірку. 
Розглянемо, як діє таблиця-інструкція у процесі роботи над задачею. 
Задача № 54 с. 148 (К. 3). Для спортивного гуртка купили м’ячів на 

суму 60 грн., по 12 грн. кожний і стільки ж ракеток, по 8 грн. кожна. 
Скільки грошей заплатили за ракетки? 

 

1. Подумай, що означає кожне 
число в умові задачі. 

– В умові задачі розповідається про купівлю м’ячів і 
ракеток для спортивного гуртка. Ціна одного м’яча 
– 12 грн., за всі м’ячі заплатили 60 грн. Ціна однієї 
ракетки – 8 грн. 

2. Уважно прочитай запитання 
задачі. – Скільки грошей заплатили за ракетки? 

3. Поміркуй, які величини 
потрібно знати, щоб відповісти 
на запитання задачі? 

– Щоб дізнатися, скільки грошей заплатили за 
ракетки, потрібно знати скільки коштує одна 
ракетка і скільки купили ракеток. 

4. Спробуй в умові задачі 
відшукати ці величини, а якщо 
їх немає, то дізнайся, що про 
них сказано. 

– В умові задачі відома тільки ціна ракетки. 
– Нам необхідно ще знати, скільки було ракеток. 
– Про кількість ракеток сказано в умові задачі, що їх 
купили стільки ж, скільки і м’ячів. 
– Отже, знаючи, що за м’ячі заплатили 60 грн., а 
ціна одного м’яча 12 грн., можна знайти кількість 
м’ячів, а це і буде кількість ракеток. 
– Всі необхідні величини є, можна відповісти на 
запитання задачі. 

5. Продумай план розв’язання 
задачі і склади схему 
міркування. 

– Скільки купили м’ячів? 
– Скільки грошей заплатили за ракетки? 
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6. Розв’яжи задачу: 

 
Ціна Кількість Вартість 
М. 12 грн. 60 грн. 
Р. 8 грн. однакова ? грн. 

  
1) 60 : 12 = 5 (шт.) – купили м’ячів; 
2) 8 · 5 = 40 (грн.) заплатили за ракетки. 
    8 · (60 : 12) = 40 (грн.) 
Відповідь: за ракетки заплатили 40 грн. 

7. Виконай перевірку 

Складання оберненої задачі: 
Ціна Кількість Вартість 
М. 12 грн. 60 грн. 
Р. ? грн. однакова 40 грн. 

 
1) 60 : 12 = 5 (шт.) – купили м’ячів 
2) 40 : 5 = 8 (грн.) коштує одна ракетка 
    40 : (60 : 12) = 8 (грн.) 
Відповідь: ракетка коштує 8 грн. 
Висновок: задачу розв’язали правильно. В умові 

задачі сказано, що ракетка коштує 8 грн. В оберненій 
задачі ми отримали таку ж саму ціну, яка зазначена в 
умові задачі. 

 
Психолого-педагогічні дослідження, проведені останнім часом, 

свідчать про значні позитивні зміни, які відбулися у загальному розвитку 
молодших школярів. Це закономірний результат систематичної орієнтації 
більшості вчителів початкових класів на організацію пошукової творчої 
діяльності учнів на всіх етапах уроку, що сприяє формуванню 
мислительних дій. Активність, ініціатива, творчий пошук педагога – 
необхідна умова успішного розв’язання поставлених завдань. Сьогодні 
замало «давати знання». З перших днів навчання у школі дитину треба 
вчити вчитися, вчити міркувати, творити, шукати, узагальнювати, 
порівнювати. 

Але разом з тим, на окремих уроках можна спостерігати виконання 
одноманітних завдань, або вправ, опрацювання яких зводиться до 
механічного перенесення знань з однієї ситуації в іншу, а це, в свою чергу, 
викликає в учнів байдуже ставлення до предмета, знижує інтерес, сковує 
ініціативу. Часто причиною такого стану є невміння вчителя початкових 
класів по-новому підійти до планування роботи на уроці. В центрі уваги 
вчителя повинен стати учень. Від його активності, винахідливості, 
обґрунтованості дій, творчості буде залежати подальший успіх. Отже, 
резерви підвищення рівня знань учнів, розвиток їх міркувань на уроках 
математики ще далеко не вичерпані. 

Якщо говорити за учнів 3–4 класів, то у них можна виробити вміння 
розв’язувати арифметичні задачі способом складання рівнянь з одним 
невідомим. Формується це вміння поступово, переходячи від складання 
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рівнянь, схожих за змістом і структурою задач, до складніших випадків. 
Отже, можна зробити такий висновок: в учнів I–IV класів логічне 
мислення досягає високого рівня розвитку, якщо послідовно і 
систематично керувати цим процесом, але при цьому потрібно 
враховувати вікові та індивідуальні можливості школярів. 

Висновки даного дослідження і перспективи подальшого вивчення 
проблеми. Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що 
створення учителем ділової атмосфери на уроці, залучення всіх учнів до 
активної діяльності, організація пошукової роботи, творчі підходи до 
розв’язання проблем дасть свої результати, а саме: буде сприяти розвитку 
логічного мислення учнів початкових класів, створить необхідні умови для 
розвитку в учнів міркувань. Ще дуже важливим є те, що, опрацьовуючи 
навчальний матеріал, треба дивитися не тільки на кінцевий результат, а й 
використовувати всі можливості матеріалу для розвитку в учнів уміння 
міркувати, сміливо приймати рішення, обґрунтовувати свої думки. 
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ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

  
УДК 811(07) 

Віта Безлюдна 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ  
СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
Спілкування іноземною мовою сьогодні – значущий компонент 

професійної діяльності фахівців, який дозволяє працювати в світовому 
інформаційному просторі, вступати в спілкування з колегами з інших 
країн. Цей компонент діяльності забезпечується так званою міжкуль-
турною компетенцією, як невід’ємною складовою загальнокультурної і 
професійної компетенції фахівця – здатністю особистості здійснювати 
міжкультурну взаємодію в ситуаціях професійного спілкування шляхом 
досягнення взаєморозуміння, не втрачаючи власної культурної іден-
тичності. 

Характеристика структурних компонентів системи висвітлена у 
працях В. Беха, В. М Садовського, Г. К. Мельникова. Численні дослід-
ження компонентів системи навчання іноземної мови знайшли теоретичне 
обґрунтування у працях таких учених, як І. Л. Бім, А. С. Гембарук, 
Г. Д. Климентенко, С. А. Москаленко, С. П. Каричковської, О. І Крата, 
В. М. Плахотника, Ю. В. Халаджи, С. О. Єрмакової, І. І. Шостак та ін. 

Мета статті – охарактеризувати структурні компоненти системи 
навчання іноземної мови у навчальних закладах України. 

Навчання іноземних мов у навчальних закладах визначається як 
система, функціонування якої обумовлюється багатьма чинниками. 
Головними з них є: характер соціального замовлення на сучасному етапі 
розвитку суспільства, цілі навчання та виховання, принципи і зміст 
навчання іноземної мови та інші. 

Широко поширений у мовознавстві термін «система» уживається в 
лінгвістичних дослідженнях, щонайменше, в трьох значеннях. Під 
системою перш за все розуміють сукупність тих або інших засобів мови, 
наприклад, звуків у фонетиці, морфологічних і синтаксичних засобів в 
граматиці, слів і виразів в лексиці. 

Під системою в другому значенні цього терміну розуміють явище 
внутрішнє, таке, що є системою стосунків і зв’язків, що існують між її 
елементами. 

Система в третьому розумінні є засобом тієї або іншої мовної сфери, 
коли система розглядається як діалектична єдність двох сторін одного і 
того ж явища, як єдність закономірно розташованих і діючих у 
взаємозв’язку частин [3, с. 5]. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 64 

Кожна система має властиву тільки їй будову, структуру, яка є 
сукупністю елементів і зв’язків між ними, що визначаються на основі 
розподілу функцій і цілей, поставлених перед системою [5]. 

Для того, щоб приступити до вивчення структури системи навчання 
іноземної мови, треба розчленувати її на складові частини, компоненти. 

Поняття компоненту, зазвичай, уявляється інтуїтивно ясним; під ним 
розуміється мінімальна частка системи або максимальна межа її 
розчленування. При цьому йому притаманна внутрішня активність. Тому 
ми можемо говорити не просто про компонент, а про діючий елемент 
[2, c. 202–203]. 

У педагогічних науках система навчання розглядається як 
відповідний метод. Система визначається, зокрема, як сукупність засобів і 
способів організації навчальної діяльності тих, хто навчається відповідно 
до закономірностей процесу засвоєння студентами (учнями) заданого 
змісту освіти. 

Система навчання – сукупність основних компонентів навчального 
процесу, що визначають відбір навчального матеріалу для занять, форми і 
способи його подачі на уроці, методи і засоби спілкування. З позиції 
системного підходу в методиці викладання мови прийнято виділяти 
наступні компоненти системи навчання: підходи до навчання, цілі і 
завдання, зміст, процес, принципи, методи, засоби, організаційні форми 
навчання. 

Перераховані компоненти є системними утвореннями, оскільки: 
а) направлені на досягнення єдиної мети – навчання мові; 
б) тісно між собою пов’язані і виявляються в кожній конкретній 

стадії навчальної діяльності; 
в) формуються під впливом середовища, яке диктує вимоги, чому і 

як треба навчати у зв’язку з потребами суспільства; 
г) об’єднуються один з одним через посередництво навчання як 

системоутворюючого компонента системи. 
Всі компоненти системи навчання знаходяться між собою у певній 

ієрархічній залежності, проте домінуюча роль усередині системи належить 
цілям навчання, які формуються під впливом середовища і роблять вплив 
на вибір підходів до навчання, методів, принципів, засобів і організаційних 
форм навчання. Завдяки перерахованим компонентам система навчання 
функціонує у вигляді навчального процесу, організаційно-структурною 
одиницею якого під час практики мови є практичне заняття, а 
функціональною – система мовних дій і операцій, що об’єднуються в 
цикли навчальної діяльності. 

Підхід до навчання є основним компонентом системи навчання 
іноземної мови, виступає в якості загальної лінгводидактичної основи 
опанування мовою і дає уявлення про вибрану стратегію знань, яка 
служить основою для вибору методів і прийомів навчання. 
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«Підхід до навчання» – це реалізація ведучої, домінуючої ідеї 
навчання на практиці у вигляді певної стратегії і за допомогою того або 
іншого методу навчання» [10]. 

Підхід у навчанні спирається на: а) відповідну теорію мови 
(лінгвістичні основи навчання) і б) теорію навчання (дидактичні основи 
навчання) [1]. 

Домінуючим компонентом в системі навчання є ціль навчання, яка 
формується під впливом середовища і є відповіддю викладачів і 
методистів на соціальне замовлення суспільства, – чому і як навчати на 
заняттях іноземної мови, робить вплив на вибір підходів до навчання, 
методів, принципів, засобів і організаційних форм навчання. 

У методиці традиційно прийнято виділяти наступні цілі навчання: 
практичну, загальноосвітню, виховну, розвиваючу. У літературі останніх 
років йдеться ще про одну ціль навчання – стратегічну (глобальну), яка є 
віддзеркаленням соціального замовлення суспільства по відношенню до 
тих, хто навчається. 

Цілі навчання тісно пов’язані зі змістом навчання. 
Зміст навчання іноземної мови є також компонентом системи, що 

складається з певним чином організованого навчального матеріалу й 
формується та реалізується в процесі навчання з урахуванням цілей і 
завдань освіти на певному етапі розвитку суспільства [2]. 

Зміст навчання іноземної мови у вищій школі визначається 
навчальними планами, державними навчальними програмами і підруч-
никами з цього предмета. Зміст окремих занять конкретизується 
викладачем з урахуванням визначених завдань, необхідності відображення 
специфіки предмета, рівня підготовленості та інтересів студентів [6]. Отже, 
зміст навчання іноземної мови має забезпечити досягнення головної мети – 
навчити спілкуватися іноземною мовою в межах засвоєного програмного 
матеріалу [1]. 

Дослідницею С. П. Каричковською встановлено, що послідовність 
засвоєння компонентів змісту навчання іноземних мов реалізується таким 
чином: мовні знання → мовні навички → мовленнєві вміння [7, с. 174]. 

Домінанта того чи іншого компонента в процесі навчання залежить 
від етапу, що визначається за провідним видом навчальної діяльності. 
Першим етапом навчання іноземної мови є набуття лексичних і 
граматичних знань, формування та розвиток відповідних лексико-
граматичних навичок і вмінь. Наступним кроком є перехід до розвитку 
мовленнєвих умінь відповідно до запрограмованої тематики, коли відбір 
навчального матеріалу залежить від прагнення найбільш повно і якісно 
розкрити зміст пропонованої теми. Набутий на попередніх етапах лексико-
граматичний запас і забезпечена можливість його активного вживання 
передбачає поступове зміщення акценту навчання з мовного тренування на 
реально-мовленнєву комунікацію, у процесі якої засвоюються додаткові 
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мовні одиниці, пов’язані зі змістом предмета, що вивчається [11]. 
Спираючись на погляди з цього питання різних авторів, 

А. С. Гембарук визначає такі компоненти змісту навчання іноземної мови: 
1. Позамовний компонент, елементами якого є сфери спілкування, а 

також теми та ситуації, що визначаються сферами спілкування. 
2. Комунікативний компонент, який включає в себе мовний, 

мовленнєвий та соціокультурний навчальний матеріал (зміст навчального 
матеріалу). 

3. Процесуальний компонент, тобто процес навчання, в якому і 
реалізується зміст. 

Слід зауважити, що відбір позамовного компонента здійснювався 
таким чином, щоб забезпечити готовність студентів до використання мови 
як засобу міжкультурного спілкування, як джерела розвитку їхньої 
індивідуальності. 

Слід відзначити, що основними компонентами змісту навчання 
іноземної мови виступають: 

– комунікативний компонент, який включає в себе мовний, 
мовленнєвий та соціокультурний навчальний матеріал (зміст навчального 
матеріалу);  

– позамовний компонент, елементами якого є сфери спілкування, а 
також теми та ситуації, що визначаються цими сферами; 

– процесуальний компонент, тобто процес навчання, у якому і 
реалізується його зміст [4, с. 53]. 

Ю. В. Халаджи, С. О. Єрмакова розглядають наступні основні 
компоненти змісту навчання в якості основних: 

1) система знань; 
2) пізнавальні і мовні дії, що розглядаються як досвід способів 

діяльності, а також досвід творчої діяльності; 
3) система стосунків і якостей особистості, яку розглядають як 

емоційно-ціннісний досвід [12, с. 96–101]. 
На думку дослідників О. Б. Тарнопольського та З. М. Корнєвої, 

професійна іншомовна комунікативна компетенція (ІКК) складається з 
шести компонентів: 

– лінгвістичної компетенції (здатність комуніканта продукувати та 
розуміти усне та письмове мовлення відповідно до норм системи мови); 

– соціолінгвістичної компетенції (здатність комуніканта продукувати 
та розуміти усне та письмове мовлення відповідно до тих культурних 
норм, які існують у певній мовній та культурній спільноті); 

– прагматичної компетенції (здатність комуніканта продукувати та 
розуміти усне та письмове мовлення відповідно до власних цілей і намірів, 
взаємовідносин з іншими комунікантами, конкретної комунікативної 
ситуації); 

– формально-логічної компетенції (здатність продукувати логічно 
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побудовані та зв’язні усні та письмові висловлювання і вміння передавати 
цю зв’язність та логічність через спеціальні формальні мовні засоби, а 
також здатність комуніканта розуміти логіку та взаємозв’язок усних та 
письмових висловлювань, що ним сприймаються, у тому числі 
орієнтуючись на формальні мовні засоби зв’язку; 

– психологічної компетенції (вміння доводити свою точку зору, 
переконувати партнерів по усній або письмовій комунікації, вміння знайти 
правильний підхід до них та багато інших суто психологічних вмінь); 

– предметної компетенції (обізнаність у предметному змісті 
спілкування) 

Ці шість складників ІКК формуються у студентів у межах чотирьох 
окремих навчальних аспектів (лінгвістичного, соціолінгвістичного, психо-
логічного та предметного), які відповідають основним складовим загальної 
професійної іншомовної (англомовної) комунікативної компетенції [13, с. 144]. 

Отже, комунікативна компетенція – це здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність на рівні фонологічних, лексико-граматичних і 
країнознавчих знань і навичок та мовленнєвих умінь відповідно до різних 
завдань і ситуацій спілкування [8]. 

Організація процесу навчання, спрямованого на формування у 
студентів соціокультурної компетенції, будується на реалізації ряду 
принципів і методів навчання. На основі принципів навчання культурі і 
принципів навчання іноземним мовам ми вважаємо, що основними 
принципами навчання іноземній мові у рамках сучасних комунікативного і 
культурно-орієнтованого підходів є: принцип діалогу/полілогу культур, 
принцип культуровідповідності, принцип домінування проблемних культу-
рознавчих завдань, принцип білінгвального вчення, принцип зіставлення і 
принцип соціо-диференційованого підходу до розгляду явищ культури, 
принцип обліку рівня розвитку полікультурної мовної особистості 
студентів. І якщо спробувати збудувати лінійно всі компоненти змісту 
навчання, то в рамках цієї концепції можна говорити про мовний матеріал, 
тексти, тему, вправи, знання, навички і вміння. 

Принципи організації навчання іноземної мови на базі професійно 
спрямованої технології сприяють не тільки швидкому та ефективному 
оволодінню мовними навичками й уміннями, але й характерними 
здібностями: 

– виявляти особливості форми, значення та вживання мовних 
одиниць; 

– зіставляти явища іноземної мови з їх еквівалентами в рідній мові; 
– аналізувати лексичні та граматичні явища мови, що вивчається; 
– вибирати відповідні мовні засоби для спілкування; 
– практично використовувати всі сучасні технічні засоби навчання 
у формуванні навичок іншомовного спілкування. 

Поняття «метод» означає шлях до поставленої мети. В сучасній 
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методиці навчання іноземних мов метод трактується у широкому і 
вузькому смислі. В широкому смислі метод означає систему навчання. В 
методиці відома ціла низка методів: прямий метод, комунікативний метод, 
аудіо-лінгвальний метод та інші. У вузькому смислі метод означає спосіб 
упорядкованої діяльності вчителя та учня на шляху до поставлених цілей 
навчання. В цьому смислі метод – це спосіб, що забезпечує взаємодію учня 
і вчителя. 

Засоби навчання є важливим невід’ємним компонентом системи 
навчання іноземної мови у навчальних закладах. Отже, засобами навчання 
можуть бути різноманітні матеріальні предмети, які допомагають 
організувати ефективне навчання іноземної мови. 

В методиці навчання іноземних мов до засобів навчання висуваються 
певні вимоги. Так, засоби навчання повинні: а) виступати в матеріальній 
формі і виконувати свою основну функцію, а саме: бути таким засобом 
праці, який забезпечує реалізацію діяльності вчителя і діяльності учня у 
навчальному процесі з іноземної мови; б) бути орієнтованими на цілі 
навчання, тобто сприяти досягненню цілей у процесі навчання іноземної 
мови; в) бути інструментами реалізації методів і прийомів, що 
застосовуються у навчальному процесі, і забезпечувати управління 
діяльністю вчителя і діяльністю учня; г) відповідати сучасним досяг-
ненням методики навчання іноземних мов і забезпечувати реалізацію 
новітніх технологій навчання іноземної мови. 

Однією з основних засад оновлення системи навчання іноземної 
мови сьогодні є також формування соціокультурної компетенції як 
невід’ємної складової професійно-комунікативної компетенції майбут-
нього вчителя іноземної мови, що виражається в гармонії країнознавчої, 
лінгвокраїнознавчої та соціолінгвістичної компетенцій і дає змогу 
індивідові орієнтуватися у традиціях, реаліях, звичаях, духовних цінностях 
народу, мова якого вивчається, та спілкуватися іноземною мовою в 
сучасному світі, оперуючи культурними поняттями й реаліями різних 
народів [9]. 

Отже, за допомогою перерахованих структурних компонентів 
система навчання іноземної мови реалізується у вигляді навчального 
процесу, основними компонентами якого є підходи до навчання, ціль, 
зміст, засоби, принципи, методи і організаційні форми роботи, об’єднаних 
в цикли навчальної діяльності. В перспективі розглянуті компоненти 
заслуговують, безсумнівно, більш пильної уваги і глибокого вивчення з 
боку лінгвістів. 
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УДК 811.111(07) 
Роман Безлюдний 

 
ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ Й ПЕРЕКЛАДУ 

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ТЕКСТУ  
НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ 

 
Обов’язковим компонентом професійної підготовки сучасного 

фахівця є володіння іноземною мовою. Тому навчання іноземній мові у 
немовному вузі носить як комунікативно-орієнтований, так і професійно-
орієнтований характер. Зростаючі ділові та культурні зв’язки із 
зарубіжними країнами вимагають, щоб сучасні фахівці володіли навиками 
читання і перекладу документів, що супроводжують імпортну продукцію. 
Багато студентів вищих навчальних закладів прагнуть поряд із засвоєнням 
основної професії удосконалювати і знання іноземної мови. Вузівський 
курс продовжує шкільний і на цьому етапі важливо продовжити процес 
вивчення іноземної мови на більш якісному рівні, а також засвоєння 
соціокультурних знань і умінь, тобто студент повинен набути знання і 
уміння, необхідні для етичного й творчого самовизначення в соціальній і 
професійній сферах. 

Проблема навчання студентів читанню і перекладу професійно-
орієнтованих текстів відображено у працях таких вітчизняних зарубіжних 
дослідників, як Г. В. Барабанова, Н. А. Бараненкова, Т. В. Бочарова, С. Г. Ва-
віліна, А. Б. Гусейнова, З. В. Малюська, О. О. Стеценко, W. Grabe, M. Gilmour, 
S. Marshal, P. Strevens та ін. 

Мета статті полягає у розгляді основних етапів і видів читання та 
перекладу, характеристиці перекладацьких прийомів. 

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю сучасного 
фахівця активно володіти хоча б однією іноземною мовою, користуватися 
іншомовною літературою для пошуку інформації в соціально-обумовлених 
сферах повсякденного життя і в своїй професійній діяльності. 

Навчання студентів іноземній мові у вузі традиційно було 
орієнтоване на читання, розуміння і переклад спеціальних текстів. 
Іноземна мова стає не лише інструментом формувань знань, але і засобом 
спілкування, у тому числі і професійного, а відповідно і показником 
професійної компетентності. Близько 400 мільйонів людей у світі сьогодні 
використовують англійську як другу іноземну мову. Більшість із цих 
людей є професіоналами, чий успіх цілком залежить від їхньої здатності 
розуміти публікації англійською мовою. Вивчення іноземної мови було і 
залишається складовою частиною процесу формування фахівця з вищою 
освітою. 

Питанням навчання читанню і перекладу іншомовних текстів за 
спеціальністю приділяється велика увага. Інтерес до цієї проблеми 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 71 

величезний, оскільки одним з основних завдань навчання іноземній мові 
фахівців різного профілю є створення у них автоматичних навиків читання 
з безпосереднім отриманням інформації з прочитаної літератури, що 
неможливо без перекладу. При навчанні читанню первинне значення має 
опанування структурної сторони тексту. Текст, як система мовного 
продукту носіїв іноземної мови, представляє особливу цінність як 
систематизований зразок функціонування мови і є однією із основних 
навчально-методичних одиниць навчання. 

Після закінчення вищого навчального закладу студенти повинні 
вміти самостійно читати й перекладати з повним розумінням нескладні 
тексти науково-популярної літератури, а також адаптовані художні тексти. 
Це кінцеві практичні цілі навчання, успішна реалізація яких залежить, 
перш за все, від самостійної та домашньої роботи студентів. 

Особливість викладання англійської мови за професійним 
спрямуванням полягає у фаховому контексті обраної спеціальності, 
основним актуальним завданням якої є оволодіння знаннями фахової 
терміносистеми і набуття умінь використовувати вузькоспеціалізовану 
лексику для виконання навчальних професійно орієнтованих завдань, 
спрямованих на подальше спілкування у виробничих ситуаціях [2, с. 25]. 

Однією з основних цілей програми англійської мови за професійним 
спрямуванням є розвиток навичок читання й перекладу фахових текстів. 
Деякі вчені відзначають, що студенти в основному страждають від 
обмеженого запасу загальновживаної лексики, а не технічних термінів. 
М. Гілмор і С. Маршал, наприклад, стверджують, що труднощів студентів 
пов’язані не з відсутністю знань термінології зі своєї спеціальності, а з 
відсутністю знань загальновживаної лексики англійської мови [7, с. 145]. 

Читання як вид мовної діяльності завжди має на меті розуміння 
тексту, і його очікуваний результат визначає як кількість отриманої з 
тексту інформації, так і характер її переробки. Завдання роботи з фаховим 
текстом полягають у отриманні інформації з тексту в об’ємі, необхідному 
для вирішення конкретного мовного або комунікативного завдання. І, 
залежно від ситуації і від виду читання, точність і повнота отриманої 
інформації можуть розрізнятися [3, с. 56]. 

Необхідно зазначити, що фактично під час навчання професійно-
орієнтованому читанню студентів немовних факультетів виявляються 
слабкі базові знання багатьох з них, зокрема в читанні, і вони не можуть 
працювати з англомовними джерелами у своїх наукових дослідженнях. Це 
правда, що деякі з них можуть спілкуватися англійською мовою, проте є 
проблеми, пов’язані з навичками читання. Наявність хороших навичок 
читання професійно-орієнтованих текстів дозволяє студентам немовних 
факультетів підтримувати їх академічні знання, розвивати особистість та 
досягати професійного успіху. Крім того, читання є дуже важливою 
навичкою для студента, яка забезпечує йому доступ до подальшого 
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вдосконалення мови та для продовження особистої освіти [9, c. 200]. 
Отже, навчання професійно-орієнтованого читання включає такі 

етапи: 
– передтекстове введення мовного матеріалу для формування 
тематичного термінологічного мінімуму; 

– самостійне читання автентичного навчального тексту; 
– навчальне аудиторне читання тексту, що супроводжується серією 
текстових вправ для розуміння змісту прочитаного; 

– робота над функціонально-композиційною структурою тексту з 
метою анотування тексту [7]. 

Зауважимо, що ефективність вивчення іноземної мови забезпе-
чується задіяністю різних видів читання, їх взаємодією та відповідністю 
послідовності видів читання цілям та завданням комунікативної ситуації. 

У зарубіжній методиці В. Грейб та Ф. Столлер виділяють шість видів 
читання, які в нашій термінології представлені як: пошукове (reading to 
search for simple information), ознайомлювальне (reading to skim quickly), 
вивчаюче (reading to learn from texts), інтегруюче (reading to integrate 
information), критичне (reading to critique texts and reading to write) та 
читання задля загального розуміння (reading for general comprehension) 
[8, с. 6]. 

Пошукове (reading to search for simple information) є видом читання, 
який відповідає пошуковому та переглядовому читанню за класифікацією 
С. К. Фоломкіної. У процесі такого читання читач переглядає (scan) текст 
шукаючи певні слова, інформацію або типові фрази. 

Ознайомлювальне читання (reading to skim quickly) також збігається 
з традиційною точкою зору вітчизняної методики на ознайомлювальне 
читання, оскільки метою такого читання визнається формування 
загального уявлення про текст, визначення основних думок та найбільш 
суттєвих деталей прочитаного. 

Вивчаюче читання (reading to learn from text) може бути 
співвіднесеним із вивчаючим читанням у вітчизняній методиці. Про це 
свідчать такі характеристики цього виду читання, як: використання в 
академічному або професійному середовищі; доволі повільний темп, що 
пов’язано з перечитуванням, осмисленням та запам’ятовуванням фактів з 
тексту; опора на фонові знання та прихід до умовиводів. 

Інтегруюче читання (reading to integrate information) можливо б було 
розглядати як складову вивчаючого читання, але автори класифікації 
наполягають на тому, що цей вид читання йде на крок далі за читання 
задля отримання знань із тексту, оскільки читач має інтегрувати риторичну 
та контекстуальну інформацію тексту та породжувати власне уявлення про 
це взаємовідношення. 

Інтегруюче читання передбачає прийняття рішень щодо важливості 
додаткової, допоміжної або суперечливої інформації та необхідності 
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реструктуризації теоретичного фрейму для пристосування інформації з 
численних джерел. 

Критичне читання (reading to critique texts and reading to write) 
збігається із критичним видом читання, запропонованим З. І. Кличніковою 
[4, c. 68]. Цей вид читання визначається високим рівнем розвитку вмінь 
читання, здібністю аналізувати зміст та мовну форму, відрізняти факти від 
поглядів, піддавати сумніву прочитане, усно та письмово викладати свою 
точку зору. 

Виділення читання задля загального розуміння (reading for general 
comprehension) в окрему категорію пояснюється двома факторами, що 
дають змогу відокремити цей вид читання від ознайомлювального 
читання. По-перше, загальне розуміння є головною метою читання, яка є 
основною серед більшості інших цілей. По-друге, читання задля 
загального розуміння є складнішим процесом, ніж часто вважається. Коли 
таке читання здійснюється «вмілим» читачем, воно потребує дуже 
швидкого та автоматичного опрацювання слів, розвинутих навичок 
формування презентацій основних ідей та ефективної координації багатьох 
процесів за обмежений проміжок часу. 

Підготовка до читання і перекладу здійснюється у процесі 
відпрацювання операцій, які входять у дві групи рецептивних мовних 
вмінь. Перша група вмінь забезпечує сприйняття і перекодування 
інформації на мовному рівні і включає в себе такі вміння: швидко 
розпізнавати слова, які вивчаються, та співвідносити їх значення з 
контекстом; вибирати із слова знайомі елементи; встановлювати змістові 
відношення між словами і т.д. Отже, над кожною лексичною одиницею 
рецептивного мінімуму слід ретельно попрацювати. 

Друга група вмінь пов’язана із отриманням фактичної інформації та 
її усвідомленням. До неї відносяться вміння: виділяти в реченні (абзаці) 
високоінформативні та низькоінформативні групи слів; випускати одиниці 
тексту без шкоди для сприйняття; виділяти основне тематичне поняття та 
синтезувати базисну фразу; з базисних фраз конструювати модель 
реферативного перекладу; давати оцінку викладеним фактам; інтер-
претувати прочитане. 

До недавнього часу психологи та методисти вважали доцільним 
переклад тексту рідною мовою для його розуміння. Нині викладачі 
керуються принципом розуміння тексту без його перекладу, який 
вітчизняні фахівці називають – безперекладне розуміння тексту. Н. А. Ба-
раненкова під цим видом має на увазі таке розуміння тексту, як при 
читанні його рідною мовою. На її думку, для досягнення цієї мети 
викладач повинен, по-перше: навчити отримувати загальну інформацію 
про прочитану статтю чи текст; по-друге, навчити швидко і точно 
вибирати необхідну інформацію з прочитаного [1, с. 77]. 

На перших етапах навчання і розуміння професійно-орієнтованих 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 74 

текстів студент, для усвідомлення інформації, намагається перекласти його 
рідною мовою, оскільки іноземною він ще не мислить. Такий переклад 
завжди присутній: усвідомлення інформації йде через рідну мову. Лише в 
подальшому на певних етапах навчання відбувається перехід до 
безперекладного розуміння спочатку окремих уривків, а потім і усього 
тексту в цілому. 

На різних етапах навчання використовуються різні види перекладу. 
На першому етапі розуміння тексту переважає письмовий переклад, 

частіше суцільний ніж вибірковий. Студенти виконують переклад 
самостійно в позаурочний час, на занятті лише перевіряються і 
порівнюються варіанти перекладу, аналізуються граматичні та лексичні 
явища, що викликали труднощі під час роботи з текстом. Мета письмового 
перекладу – привчити студентів до глибокої вдумливої та ретельної роботи 
з текстом [1, с. 79]. 

На другому етапі переважає усний вибірковий переклад як вид 
аудиторної перевірки. Мета усного перекладу – перевірити уміння та 
знання, отримані на першому етапі. Усний переклад близький до 
безперекладного розуміння тексту. На цьому етапі у студентів викликає 
труднощі не весь текст, а лише окремі речення. 

При перекладі термінів з англійської мови на українську можуть 
бути використані такі перекладацькі прийоми: транслітерація, калька, 
переклад – опис [5, с. 8]. Транслітерація – це передача літер одного 
алфавіту за допомогою літер іншої мови: charactran – характран 
(електронно-променева трубка). Такий переклад супроводжується пояс-
ненням. Калька – дослівний переклад складових частин складного терміну 
й утворення його структурно-смислової копії: interdependence-взаємо-
замінність. Переклад-опис застосовується тоді, коли в українській мові не 
вдається підібрати короткий, точний і зрозумілий аналог. Незважаючи на 
громіздкість такого перекладу, його досить часто використовують. 
Наприклад: entrance – число однакових інтегральних схем, які можна 
підключити на вхід до логічного прикладу; sortrance число однакових 
інтегральних схем, які можна підключити на вихід від логічного приладу. 

Для того, щоб уникнути граматичних непорозумінь при перекладі 
англійського тексту на українську мову, необхідно добре володіти 
мовними явищами двох мов, щоб вибрати правильний варіант їх 
перекладу, та мати достатню педагогічну підготовку, тобто знання 
предмета, про який іде мова. Основні труднощі перекладу професійно-
орієнтованого тексту пов’язані не з перекладом окремих термінів, які 
зафіксовані в термінологічному словнику, а з передачею правильного 
змісту кожної фрази, якому далеко не завжди відповідає дослівний 
переклад. Отже, для того, щоб пояснити студенту, на чому треба 
зосереджувати свою увагу при перекладі фахового тексту, перш за все 
треба вивчити спрямованість, тематику, використання термінології, добре 
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знати ту чи іншу сферу науки чи техніки. 
Для здійснення цих видів роботи необхідно дотримуватися такої 

послідовності, щоб кожен попередній крок готував студента до 
наступного, що забезпечить краще засвоєння матеріалу, комплексний 
характер роботи над текстом із застосуванням всіх видів мовленнєвої 
діяльності. 

Таким чином, встановлено, що при навчанні читанню первинне 
значення має опанування структурної сторони тексту, який є однією із 
основних навчально-методичних одиниць навчання. Переклад є досить 
ефективним засобом контролю та перевірки розуміння прочитаного. Для 
розуміння професійно-орієнтованого тексту студент використовує 
письмовий, а згодом усний вибірковий переклад, який близький до 
безперекладного розуміння тексту. В перспективі, на основі проаналі-
зованих видів перекладу, вважаємо доцільним більш глибоко розглянути 
проблему безперекладного розуміння тексту. 
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ЦІННІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 
НАВЧАННЯ ШКІЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 
За всіх часів освіта керувалася системою цінностей, які були 

сформовані попереднім розвитком загальнолюдської культури. У період 
кардинальних суспільних трансформацій колишні цінності зазнають 
переосмислення та коригування, що істотно впливає на мету, завдання і 
зміст освіти, методи навчання і виховання. Тому, серед важливих завдань 
освіти є її гуманізація, що виявляє актуальність ціннісно-особистісного 
підходу у розвитку учнів. Як зазначає І. Бех, особистісно-орієнтоване 
навчання має за мету формування і розвиток у дитини особистісних 
цінностей, тому лише вони завдяки своїм сутнісним показникам можуть 
виконувати функцію вищого критерію для орієнтації індивіда в світі й 
опори для особистісного самовизначення [1, с. 6]. 

Плеяда дослідників, як-то: О. Алексюк, Ш. Амонашвілі, І. Бех, 
В. Білоусова, М. Боришевський, В. Водзінська, Д. Донцов, О. Дробниць-
кий, І. Зязюн, М. Каган, О. Киричук, В. Ольшанський, О. Помету, Л. Пу-
ховська, В. Ядов та інші у своїх дослідженнях визначають їх пріоритетну 
значимість для розвитку особистості. 

Звернення до проблеми цінностей детермінується важливістю їх у 
просторі культури, оскільки вони визначають відношення людини і 
природи, людини – суспільства, людини – людини. Це важливі наскрізні 
лінії суспільствознавчої освіти в Україні, зокрема курсу «Людина і світ». 

Поставимо за мету виявити структуру цінностей, які формуються у 
процесі вивчення старшокласниками курсу «Людина і світ». Розуміючи, 
що закріплення загальнолюдських цінностей в індивідуальній свідомості 
відноситься до числа фундаментальних проблем людської екзистенції, 
визначимо завдання розвідки прослідкувати шляхи формування на уроках 
суспільствознавства ціннісних орієнтацій в учнівської молоді. 

На думку автора, засобом підвищення ефективності процесу 
засвоєння суспільних цінностей та формування особистісних культурних 
орієнтацій виступає проектна діяльність, як одна із форм активного їх 
засвоєння, зокрема в курсі «Людина і світ». 

У науці проблема структури цінностей є неоднозначною. У 
психологічній літературі виділяється принаймні три підходи до визначення 
поняття цінності. Цінність розглядається як суспільний ідеал, як предметне 
втілення у вигляді витворів матеріальної і духовної культури, і як 
мотиваційний компонент у структурі особистості, тобто особистісні 
цінності, які забезпечують регуляцію поведінки індивіда. В аксіології 
виділяється двохелементна структура цінностей: по-перше, це дещо, що 
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має для людини велику значимість, відповідає актуальній потребі, по-
друге, це зафіксований у культурі еталонний шлях задоволення значимої 
потреби [2, с. 342]. У культурній антропології прийнято виділяти чотири 
основні сфери цінностей: побут, ідеологію, релігію і художню культуру. 
Педагогіка орієнтується на визначення і вивчення цінностей у тих сферах, 
у яких відбувається життєдіяльність дитини, враховуючи вимоги, які вони 
висувають до людини. На думку О. Вишневського, ці сфери цінностей 
«випливають з природної структури людського суспільства, що послідовно 
включає: людину – родину – громаду – націю (батьківщину) – вселюдство. 
Шоста сфера стосується ставлення людини до Природи – власної і природи 
довкілля» [3]. Звернемося до цих сфер у контексті аналізу змісту предметів 
шкільного суспільствознавства. 

Візьмемо до прикладу програму курсу «Людина і світ» (укладачі 
Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т. В. Мелещенко, Т. О. Ремех), проаналізуємо 
її на предмет тем проектів, які можуть бути запропоновані для учнів і 
ціннісних орієнтацій, які закладені темами. Зважаючи на інтегративний 
характер проектної діяльності, в будь-якій із тем можна виділити 
проблему, яку можна вирішити у формі проекту. Разом з тим, не може 
існувати розробленого наперед плану проектів, оскільки в основі вибору 
тем лежать особисті мотиви та інтереси учнів. У цьому зв’язку можемо 
визначити тільки ідеї тем для навчальних проектів. 

 

Таблиця 1 
Теми навчальних проектів 

 
Зміст навчального 

матеріалу Теми проектів Напрямок проблемного 
питання проекту 

Тема І. Людина, 
Особистість. Громадянин 

Тема проекту: 
«Особистість» Творча 
назва: «Щоб стати 
особистістю – спілкуйся з 
особистістю» 

Чи легкий шлях від 
«малої» людини до 
«великої»? 

Тема ІІ. Соціалізація 
особистості 

Тема проекту: «Тінейджер» 
Творча назва: «Повчання: 
від Мономаха до Саватера»  

Чи легко бути 
тінейджером? 

Тема ІІІ. Стереотипи та 
упередження 

Тема проекту: «Вихід за 
рамки» Творча назва: 
«Погляд крізь «гендерні 
окуляри» 

Образ жінки у рекламі 
ЗМІ – раціональний 
аргумент чи стереотип , що 
дискримінує стать? 

Тема ІV. Конфлікти Тема проекту: « Медіатор» 
Творча назва: «Медіація 
однолітків» 

Чи можу я бути 
медіатором? Чи потрібна в 
школі служба розв’язання 
конфліктів? 

Тема V. Соціум 
(суспільство людей)  
Тема VІ. Соціальна 
мобільність 

Тема проекту: «Розвиток 
людини» Творча назва: 
«Україна в світових 
індексах» 

Індекс розвитку людського 
потенціалу – красива 
картинка чи керівництво до 
дії? 
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Тема VІ. Соціальна 
мобільність 

Тема проекту: «Рух 
особистості в соціальному 
просторі» Творча назва: 
«Міжпоколінна 
мобільність» 

 

Тема VІІ. Права, свободи та 
відповідальність 
Тема VІІІ. Громадянське 
суспільство 
Тема IХ. Політичні 
інститути і процеси 
Тема Х. Демократія 
Тема ХІ. Засоби масової 
інформації 

Тема проекту: «Соціальна 
реклама – територія твого 
розвитку» Творча назва: 
«Будь небайдужим!» 

Чи вірна думка Бруно 
Ясинського: «Не бійся 
ворогів – у гіршому 
випадку вони можуть тебе 
вбити. Не бійся друзів – у 
гіршому випадку вони 
можуть тебе зрадити. Бійся 
байдужих – вони не 
вбивають і не зраджують, 
але тільки з їхньої 
мовчазної згоди існують на 
землі зрада і вбивство»? 

Тема ХІІ. Нація 
Тема ХІІІ. 
Полікультурність 
Тема ХІV. Україна і світ 

Тема проекту: 
«Полікультурність – 
глобальна потреба 
людства» Творча назва: 
«Ми – різні, ми – рівні». 

Чи має межі територія 
культури? 

 
Курс програмує можливість засвоєннями учнями таких цінностей, як 

цінності особистого життя, сімейні цінності, громадянські цінності, 
національні цінності, абсолютні, вічні цінності. Поведінка людини в 
кожній з цих сфер (а ми виявляємо сфери особистого, родинного, 
суспільного, державного життя) регулюється певною групою цінностей, і 
залучення учнів до системи цих цінностей традиційно називаємо 
вихованням. Мова іде про виховний, аксіологічний чи етичний елементи 
уроку, як важливу складову навчального процесу. Визначимо ціннісно-
мотиваційний ресурс змісту курсу. 

 
Таблиця 2 

Цінності в змісті курсу 
 

 Зміст навчального матеріалу Цінності, які виявляє зміст курсу 

Тема І. Вступ 
1 Поняття людини як 

біосоціальної істоти.  
Індивідуальність як феномен 
людини. 
Особа. Особистість. Персона. 
Громадянин. 

Самоповага, внутрішня свобода, творчість як 
вияв індивідуальності, активність, обов’язок, 
відповідальність, самобутність, життя, 
людина, особистість, громадянин. 
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Тема ІІ. Соціалізація особистості  
2 

Поняття «соціалізація». 
Родинна соціалізація. 
Сім’я.  
Гендерна соціалізація 
особистості. 

Дружба, співпраця, родина, сім’я, 
самопожертва, батьківський обов’язок, 
піклування, пошана, любов. Злагода, довіра, 
демократичність, здоровий спосіб життя, 
співробітництво,, самоорганізованість, 
відповідальність, емпатія, дисципліна, 
толерантність, комунікабельність. 

3  

Школа. 
Однолітки. 
Поняття субкультури. 
Молодіжна субкультура 

Толерантність, полікультурність, повага до 
людей, самоповага, дружба, 
самоорганізованість, дисципліна, 
самоврядування, довіра, демократичність, 
відкритість, здорова конкурентність та 
солідарність, громадянська активність, 
самоідентифікація. 

Тема ІІІ. Стереотипи та упередження  
4  Стереотипи та їх роль у житі 

людини і суспільства. 
Ґендерні стереотипи. 
Поняття дискримінації. 
Ксенофобія. Расизм. 
Упередження. 
Толерантність. 

Життя, сім’я, рівність, рівноправність, 
свобода, обов’язок, неконфліктність, знання, 
мудрість, гідність, благородство, співпраця, 
довіра, комунікативність, спілкування, 
традиції, звичаї. 

Тема ІV. Конфлікти 
5 Поняття «конфлікт».  

Джерела виникнення 
конфліктів. Типи конфліктів. 
Зародження конфліктів та 
шляхи їх подолання. 
Місце конфліктів в людському 
спілкуванні. 

Мир, злагода, соціальна стабільність, 
співробітництво, безпека, життя, гідність, 
честь, розум, відповідальність, компроміс, 
спілкування, дружба, розуміння. 

Тема V. Соціум (суспільство людей) 
6  Поняття соціуму – суспільства, 

людей. 
Суспільні відносини. Основи 
соціальної стратифікації 
сучасного суспільства.  
Соціальна структура населення. 
Стратифікація сучасного 
українського суспільства. 

Співпраця, співжиття, толерантність, 
активність, соціальна мобільність, знання, 
мир, співчутливість, нетерпимість до зла, 
соціальна злагода.  

Тема VІ. Соціальна мобільність 
7  Поняття соціальної мобільності. 

Спілкування та співпраця як 
перспектива розвитку соціуму.  
Поняття комунікації та 
комунікативності. 
Участь у житті суспільства. 

Активність, комунікативність, розуміння, 
толерантність, цілеспрямованість, воля, 
налаштованість на успіх, самоорганізація, 
працьовитість, віра, дисципліна, духовні сили, 
спрямованість на діяльність, здібності, 
талант, творча активність, рішучість, 
самостійність у діяльності, принциповість. 
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Тема VІІ. Права, свободи та відповідальність 
8  Права людини в історії 

людства. 
Еволюція уявлень про права 
людини в історії людства. 
Поняття прав і свобод людини. 
Покоління прав людини. 
Сутність стосунків між 
людиною та державою. 

Рівність можливостей, самодостатність, 
гідність, пошана до закону, безпека, 
стабільність, захищеність, життя, 
самовідповідальність, гідність, свобода, 
соціальний захист, активна громадська 
позиція. 

Тема VІІІ. Громадянське суспільство 
9  Поняття громадянського 

суспільства. 
Суть, атрибути та функції 
громадянського суспільства.  
Громадянське суспільство в 
Україні. 

Самоорганізація, принциповість, комунікація, 
співробітництво, політична культура, знання, 
довіра, цілеспрямованість, громада, співпраця, 
самоорганізація, доброта, співчутливість, 
милосердя, справедливість. 

Тема IХ. Політичні інститути і процеси 
10  Політика як суспільне явище. 

Політична система: сутність, 
структура, функції.  
Типи політичних системи. 
Політична система України.  

Політична культура, взаєморозуміння, 
конкуренція, співробітництво, толерантність, 
свобода, індивідуальність, суспільна безпека, 
демократія, справедливість. 

Тема Х. Демократія 
11  Поняття, форми та принципи 

демократії. Ідеали та цінності 
демократії. Демократія як 
політичний режим та 
народовладдя. Вибори як 
інструмент демократії 

Соціальна справедливість, демократія, 
свобода, рівність можливостей, рівність перед 
законом, самовідповідальність, суверенітет 
особи, самодостатність, честь, культура 
соціальних і політичних стосунків, життя, 
самоповага, людська гідність. 

12  Поняття громади.  
Територіальне громадське та 
місцеве самоврядування.  
Шкільне самоврядування. 
Політична діяльність та участь 
громадян в управління 
суспільством. 

Співпраця, демократія, самоорганізація, 
комунікабельність, здоровий глузд, рівність 
можливостей, громадська активність, 
принциповість, громада, дружба, обов’язок, 
справедливість.  

Тема ХІ. Засоби масової інформації 
13 Види та функції засобів масової 

інформації. ЗМІ як засіб 
формування громадської думки. 
ЗМІ в демократичному суспіль-
стві. Свобода слова та цензура. 
Інформаційний простір в Україні.  

Відкритість, чесність, справедливість, 
свобода слова, конкурентність, 
відповідальність, незалежність, демократія, 
суспільна безпека, талант, активність, 
творчість.  

Тема ХІІ. Нація 
14 Поняття нації. Нація як 

соціальний інститут. 
Нація етнічна та нація 
політична. Світовий досвід 
націєтворення. Нація і 
націоналізм. Формування 
політичної нації в Україні. 

Звичаї, традиції, етнічна приналежність, 
держава, рід, історична пам’ять, національна 
ідентичність, ментальність, патріотизм, 
громадянська активність, повага до символів, 
самоповага, толерантність. 
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Тема ХІІІ. Полікультурність 
15  Поняття полікультурності як 

добросусідства культур 
Самобутність та рівноцінність 
різних культур 

Співробітництво, доброта, знання, 
толерантність, гідність, історична пам’ять, 
спілкування, розуміння, добросусідство, 
комунікація, емпатія, солідарність, рівність 
можливостей, самодостатність. 

Тема ХІV. Україна і світ 
16  Україна в структурі загально 

цивілізаційного процесу. 
Геополітичне становище 
сучасної України. Місце 
України в інтеграційних 
процесах в Європі  

Толерантність, плюралізм, компроміс як 
основа спілкування світової спільноти, повага 
до закону, верховенство права, життя, 
безпека, співпраця, почуття єдності, 
людяність, відповідальність, принциповість, 
обов’язок, людина.  

 
Отже, шкільне суспільствознавство (курс «Людина і світ») 

спрямоване на виховання різних форм культури особистості. 
Складнішим є питання закріплення культурних цінностей у 

свідомості учнів. Це уже питання технологій і педагогічної майстерності. 
Ціннісний підхід в методології викладання предметів суспільного циклу та 
в технології проектної діяльності змушує педагогів звертати посилену 
увагу на мотивацію проблеми, зацікавлення змістом, а учнів виявляти 
ставлення та оцінювальні судження (етичний елемент уроку). Предмет має 
репрезентувати людину у її взаємодії зі світом, показувати досягнення, 
моральні прорахунки, духовні прагнення. 

О. І. Пометун визначає таку загальну модель інтеріоризації 
цінностей, в якій головними ланками є: виклики, потреби – мотиви, 
стимули, інтереси – установка на діяльність – емоційно-ціннісне 
ставлення, оцінка значимості – модель, стратегія поведінки [4]. Така 
модель цілком відповідає змісту проектної діяльності, яка дозволяє 
поєднати ціннісно-змістові основи культури та процес діяльнісної 
соціалізації. Учні виділяють навчальну проблему, спираючись на власний 
досвід, деталізують її, проводять дослідження, деталізують рішення, 
виконують проект, самостійно оцінюють його, досягають продукту. 

Продемонструємо цю стратегію на прикладі фрагменту методичної 
моделі організації навчальної діяльності (ціннісний аспект) на уроці 
«Соціалізація особистості». Метою міні-проекту (беремо тільки окремі 
елементи методу) є інтеріоризація цінностей, яка має відбуватися на уроці 
в діалектичній єдності когнітивного аспекту і емоційного, раціонального і 
практичного, соціального і індивідуального [5, с. 364]. Візьмемо одне із 
питань уроку «Молодіжні субкультури». Для раціонального використання 
часу та ефективності навчальної діяльності доцільно наголосити на 
проблемі попереднього уроку, познайомити учнів з головними питаннями 
наступної теми та дати Інтернет-ресурси для самостійного ознайомлення. 

Учителю потрібно визначити рівень обізнаності учнів із питання 
молодіжної субкультури. Для цього можна використати: Варіант А. 
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Прийом «Дошка запитань». Оскільки тема ще не обговорювалася, то 
можливе спрямування учнів у напрямках , що виявлені у графічному 
організаторі такого типу « Що знаємо? Про що хочемо дізнатися? Що 
дізналися» (Варіант В): 

На початку уроку варто визначити ступінь готовності учнів до 
розмови. 

Учні визначають власну позицію, яка відображає їх погляд на 
субкультуру. 

1. Ви ставитеся до явища молодіжних субкультур: 
Позитивно ______________________________________ Негативно 
2. Ця проблема для Вас особисто: 
Значуща ________________________________________ Не вагома 
3. Наскільки Ви обізнані в цьому питанні: 
Цілковито _______________________________________ Зовсім ні. 
Учитель пропонує учням анкети: 
1. На Вашу думку, молодіжна субкультура – це : 
а) вияв бездуховності; 
б) данина моді; 
в) протест проти загальноприйнятих норм культури ; 
г) ваш варіант. 
2. Які причини відходу молоді у субкультуру? 
а) труднощі життя; 
б) непорозуміння в сім’ї, школі; 
в) пошук ідентифікації ; 
г) духовна самотність; 
д) ваш варіант. 
3. Що приваблює у молодіжних субкультурах? 
а) відчуття свободи; 
б) модний імідж; 
в) ідеї, переконання; 
г) атрибути , ритуали, зразки поведінки. 
4. Визначте особисту соціально-психологічну позицію у ставленні 
до суспільства і культурних традицій: 

а) конформізм; 
б) новаторство; 
в) ритуалізм; 
г) ізоляціонізм; 
д) бунт. 
5. Яка з молодіжних субкультур Вам найбільше імпонує? 
Спільна з учнями діяльність виявить розбіжності в підходах та 

оцінках суспільного явища, виявить багато суперечностей, емоцій та 
відкритих питань. Стануть у пригоді учителю такі методи пізнання соціаль-
ної дійсності, як-то: системний, ціннісно-нормативний, порівняльний. 
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Таблиця 2 
Порівняльний аналіз явища (критичне осмислення) 

 
1. Субкультура – цілісна культура певної 
соціальної групи всередині національної 
культури, зі своєю системою цінностей, 
установок, життєвих стратегій, зразків 
поведінки якої відрізняються від 
загальноприйнятих норм і традицій 
переважної більшості населення. 

Розвиток культури залежить від кількості 
і стану існуючих субкультур. Вони 
виявляють своєрідне в культурі, 
культивують неосвоєне відображають 
культурну різноманітність. 

2. Молодіжна субкультура поширилася в 
усьому світі і стала планетарним явище 

В кожній історичній епосі молодь 
заявляла про себе, виявляла свою 
окремість та індивідуальність. 

3. Молодіжна субкультура виробляє 
відмінні від загальноприйнятих норми, 
цінності, установки, зразки поведінки. 

Вони автономні, закриті і не претендують 
на те, щоб замінити чи витіснити 
офіційну культуру. Частіше не 
конфліктують, а існують поряд. 

4. У молодіжній субкультурі цінності 
національної культури як високої так і 
народної витісняються стереотипами 
масової культури, які орієнтовані на 
поглиблення цінностей «американського 
способу життя» в його примітивному 
відтворенні. 

Юність не перетворює культуру, не 
змінює її стандарти, але лише шукає 
цінності , близькі за духом. 

5. Слабка індивідуальність та 
винахідливість культури членів групи.. 
Вибір тих чи інших культурних цінностей 
найчастіше пов’язаний із груповими 
стереотипами, а також із престижною 
ієрархією цінностей в неформальній групі 
спілкування.  

Стереотипне мислення і поведінка 
притаманні всім членам суспільства 
Стереотипи володіють підсвідомістю як 
окремих індивідів, так і суспільства в 
цілому, впливають на наші дії, судження, 
поведінку, формують характеристику 
суспільних подій. 

6. Молодіжна субкультура насаджує 
пріоритет споживацьких орієнтацій. 

Споживацтво проявляється як в 
соціокультурному, так і в інших сферах 
життя. Це ознака масової культури під 
дією якої є не тільки молодь. 

7. Відсутність етнокультурної само 
ідентифікації – народну культуру 
(традиції, звичаї, фольклор) більшість 
молоді сприймають як глибокий 
пережиток минулого. 

Членами субкультури не народжуються, а 
базова культурна приналежність до 
етносу встановлюється у момент 
народження, культурні надбання 
засвоюються протягом життя і не має 
вікових рамок. 

8. Молодіжні субкультури – це втеча від 
життя, життя у надуманому паралельному 
світі – світі звульгаризованих цінностей, 
це асоціальних дії та стереотипна 
поведінка. 

Інновації, що ворожі базовим цінностям 
завжди заперечувалися суспільством. 
Важливо критично мислити: 
відокремлювати справжні цінності від 
несправжніх, щирість від зухвальства, 
розкутість від агресії, критику застарілого 
від нігілізму, долати недовіру до 
дорослих, а ексцентричні захоплення 
пов’язувати з життєвими справами. 
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Продовженням такого критичного мислення має стати розмова про 
одну із субкультур, наприклад, культуру готів. Проектне завдання може 
мати таку творчу назву: «Один день із життя представника 
субкультури…». Для предметної розмови учні мають знати: носієм яких 
знань виступає група, які базові цінності членів об’єднання, стиль, спосіб 
життя, потреби, стереотипи поведінки. Учні працюють індивідуально, 
представляють результати дослідження. Після представлення, викорис-
товуючи прийом «Щоденник подвійних записів. Демократичний текст», 
учні складають графічний організатор, де записують найважливіші 
характеристики субкультури, коментарі, власні судження. Спільно з 
учнями учитель виявляє компоненти соціальної системи, що наділяється 
особливим значенням в індивідуальній або суспільній свідомості та 
«парадокси» свідомості й поведінки молоді. 

 
Таблиця 3  

Компоненти та парадокси субкультури 
 

Характеристики, що лежать на 
поверхні А як думаєте Ви? 

1. Культ індивідуальності, заглиблення 
в себе. 

Абсолютний індивідуалізм позбавляє 
соціальну, громадянську активність. Але чи 
не цього ми прагнемо? Кожна людина 
проектує саму себе творить свою сутність.  

2. Романтико-депресивний погляд на 
життя, культ темної її сторони – болю, 
страждання, депресії. Сприйняття 
смерті як фетиша. 

У філософії смертність людини 
розглядається не тільки як природний, але й 
як соціальний феномен, що вимагає 
раціонального сприйняття й осмислення . 
Але постійна депресія – чи властиво це 
молоді? 

3. Вразливі до не досконалості, 
несправедливості. 

Артистизм, акуратність, чистота, творче 
вираження в музиці, поезії, живописі. 

4. Не бояться заявити про себе, іти 
всупереч прийнятим нормам. Шукають 
альтернативу в одязі, музиці. 

Музика мінорна, меланхолійна, піднесено – 
урочиста, філософсько-містична. Але 
злободенні теми, часто за змістом 
патріотична, пошуки, натхнення, творчість. 
Варто відшукати українські та зарубіжні 
колективи та послухати! 

5. Не сприймають суспільних 
стереотипів, не комунікабельні.  

Я як же клуби, концерти, фестивалі, 
готичний портал, адже спілкуються?  

6. Естетизують чорний колір. Епатажні 
зачіски та аксесуари. 

Можливо це бунт проти псевдокольоровості 
життя. Але чи стане воно світлішим від 
невіри і бездіяння? 

7. Пристрасть до надприродного, 
містицизм, використання релігійної 
символіки, танатофілія, тафафілія. 

Щирі християни, а як же сатаніти? Потрібна 
енергія цвинтарної тиші, а як же клуби, 
музика, тусовки? Варто задуматися, чи 
потрібно це? 
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Після розмови з учнями учитель знову пропонує виявити своє 
сталення до теми, визначивши на шкалі позицію, яка відображає 
сформований погляд на субкультуру. Продуктом уроку має стати 
розуміння важливості цінностей як-то: терпимість до чужих думок, 
толерантність, повага до самовираження, довіра, демократичність, 
полікультурність, самоповага, цілеспрямованість, індивідуальність. На 
уроці відбувається дистантне, опосередковане залучення до цінностей та 
формування мотиваційного компоненту структури особистості, що і мало 
стати продуктом уроку і проектного завдання. 

Отже, зміст уроків суспільствознавства – це головний засіб 
цілеспрямованого навчання та передачі соціокультурного досвіду, 
особливо досвіду емоційно-ціннісної діяльності, досвіду ставлення до 
явищ суспільної дійсності. Метод проектів уможливлює, посилює процес 
формування такого досвіду, сприяє поповненню соціального капіталу 
суб’єктів навчально-виховного процесу. Рамки статті не дозволяють 
показати весь потенціал методу проектів, проте визначають потребу 
пошуку нових ідей та моделей його практичного використання. 
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УДК 371.315.6 
Ганна Волошина, 
Петро Волошин 

 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

 
Можливість суттєвих змін у сучасній школі, у тому числі й 

початковій, теоретики і практики вітчизняної освіти пов’язують з ідеями 
розвивального навчання. На основі наукових розробок створено методичні 
посібники, спеціальні програми. Одним із основних принципів 
реформування вітчизняної школи проголошено принцип розвивальної 
освіти. 

У державному освітньому стандарті з української мови зазначається, 
що зміна соціальних функцій української мови, надання їй статусу 
державної послужили важливою підставою для переорієнтації мети її 
навчання в загальноосвітній школі в цілому і початковій ланці зокрема. 
Зміст предмета «українська мова» повинен визначатися комунікативно-
діяльнісним підходом, який передбачає активну участь школярів у 
навчальному процесі з мови, де особливого значення набувають саме 
мовленнєві дії – слухання, говоріння, читання й письмо. 

Суттєві зміни у теорії і практиці сучасної школи можливі за 
активного упровадження у її практику технології розвивального навчання. 

На сьогодні практично вирішено проблему побудови початкової 
школи в системі розвивального навчання. Підготовлено нові програми й 
комплекти підручників з математики, української та російської мови з 
урахуванням психологічних особливостей дітей 6-літнього віку. 
Розроблено корекційні розвивальні ігри для першокласників, які зможуть 
компенсувати недоліки ігрової діяльності у дошкільному періоді 
дитинства. На жаль недостатньо уваги приділено емоційним аспектам 
розвивального навчання (О. К. Дусавицький, Н. В. Рєпкіна, Г. А. Цукерман), 
але саме на цій проблемі неодноразово наголошували Д. Б. Ельконін і 
В. В. Давидов. 

Разом з тим, ефективність особистісно орієнтованих технологій 
суттєво залежить від того, настільки повно реалізовані інтереси 
особистості, як враховані її психологічні особливості, які перспективи її 
розвитку. Отже, розвивальне навчання на противагу інформаційному, має 
певні пріоритети. Це насамперед спрямованість на розвиток школярів у 
сучасній початковій школі, діагностика особистісного розвитку, 
ситуаційне проектування, смисло-пошуковий діалог, включення навчаль-
них задач у контекст життєвих проблем. 

Рівень інтелектуального розвитку дитини залежить від рівня 
сформованості в неї психічних процесів. Це означає, що за її розвитком 
можна судити про завершеність чи незавершеність циклів такого розвитку. 
Однак, метою освіти є перспективний розвиток дитини, тому розвивальна 
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освіта, окрім досягнутих результатів розвитку, використовує процеси, що 
перебувають на стадії становлення. У початковій школі дитину вчать 
нового, просуваючи її в розвитку, даючи їй змогу зробити більше, ніж вона 
може. Вивчення досвіду вищої педагогічної школи в Україні дозволяє 
виділити низку тенденцій розвитку педагогічних технологій і зростання 
діагностичності, соціально-ігрової контексності, діалогічності, моделю-
вання професійних ситуацій, підвищення ролі творчої індивідуальності 
педагога. У навчально-виховному процесі початкової школи повинні 
ефективно використовуватися технології, що забезпечують інтеграцію 
предметних знань і умінь з різних видів діяльності; ігрові технології, що 
формують уміння розв’язувати творчі завдання на основі вибору 
альтернативних варіантів; тренінгові технології, спрямовані на розвиток 
творчого мислення, комунікативної, психологічної компетентності; 
інформаційні технології тощо. 

Стратегічне завдання полягає у побудові психолого-педагогічної 
моделі школи розвитку, де було б реалізовано потенціал психологічного та 
особистісного розвитку дитини, який було закладено у молодшому 
шкільному віці. 

Однією з перших спроб практичної реалізації ідей розвивального 
навчання було обґрунтування розвитку як провідного критерію 
оцінювання роботи школи, дослідно-експериментальне дослідження 
об’єктивних педагогічних закономірностей у співвідношенні навчання й 
розвитку. 

Пізнання цих закономірностей розглядалося як крок до утвердження 
нової дидактичної системи, що мала забезпечити значно вищі, ніж масова 
педагогічна практика, результати навчання і на цій основі досягти 
оптимального рівня загального розвитку школярів. 

Згідно з цією концепцією загальний розвиток тлумачився як 
розвиток здібностей учнів. Основними критеріями при визначенні його 
рівня були розвиток спостережливості, абстрактного мислення, практич-
них дій. Загалом система розвивального навчання мала у своїй основі такі 
взаємопов’язані принципи: принцип навчання на високому рівні 
складності; принцип навчання швидким темпом; принцип провідної ролі 
теоретичних знань; принцип усвідомлення школярами процесу учіння; 
принцип цілеспрямованої і систематичної роботи з розвитку всіх учнів. 

Основними психологічними принципами розвивального навчання 
вчені визначають: 

– проблемність навчання; 
– оптимальний розвиток різних видів розумової діяльності 

(практичної, наочно-образної, абстрактної, абстрактно-теоретичної); 
– індивідуалізація і диференціація навчання; 
– спеціальне формування як алгоритмічних, так і евристичних 
прийомів розумової діяльності; 

– спеціальна організація анемічної діяльності. 
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Технологічні прийоми розвивального навчання. Вирішення 
проблеми часто відбувається інтуїтивно, і в цьому процесі суттєву роль 
відіграє практичне і образне мислення, безпосередньо пов’язане з 
чуттєвою опорою. Вирішення педагогічної задачі у словесному плані на 
основі теоретичних роздумів повинно здійснюватися поступово. Людині 
неможливо при цьому охопити всі необхідні ланцюжки, що утруднює 
встановленню зв’язків між ними. Включення у даний процес наочно-
образного мислення дає можливість відразу одним поглядом охопити всі 
компоненти, що входять у проблемну ситуацію, а практичні дії дозволяють 
встановити взаємозв’язок між ними, розкрити динаміку досліджуваного 
явища, і тим самим полегшують пошук рішення. 

Домінування практичних, образних чи понятійних видів розумової 
діяльності визначається не тільки специфікою вирішуваної проблеми, але й 
індивідуальними особливостями самих дітей. Ось чому одним із важливих 
принципів розвивального навчання є оптимальний (що відповідає цілям 
навчання і психічним особливостям дитини) розвиток різних видів 
розумової діяльності: абстрактно-теоретичного, наочно-образного, наочно-
дійового, практичного мислення. 

Навчальна діяльність вимагає володіння різними прийомами 
створення образів, на різному матеріалі (на основі тексту, картин). 
Прийоми навчальної роботи можуть мати різний ступінь складності, що 
пов’язано з різною мірою їх узагальненості. Оволодіння прийомами 
навчальної роботи слугує основою, на якій у дітей формуються навчальні 
уміння і навички. Існує система навчальних прийомів, що сприяють 
розвитку особистості учнів: 

– перенесення засвоєних прийомів із навчальної задачі на нові; 
– пошук нових прийомів навчальної роботи; 
– керування своєю навчальною діяльністю; 
– прийоми узагальнення. 
Багаторічна практика розвивального навчання довела його ефективність. 
Необхідно підкреслити, що будь-які педагогічні інновації, у тому 

числі і технології розвивального навчання, повинні базуватися на 
результатах попередньої психолого-педагогічної діагностики і учитель має 
керуватися принципом «Не нашкодь». 

На жаль, технології, що використовуються нами, не завжди є 
«інтелектрозвивальними». І перенесення центру уваги з перших технологій 
на наступні – основне завдання освіти на всіх рівнях. 

Отже, з терміном «розвивальне навчання» ми не пов’язуємо ніяких 
конкретних систем розвивального навчання і розуміємо його як 
навчальний процес, у якому поряд з передачею конкретних знань 
приділяється належна увага процесу інтелектуального розвитку дитини; 
такий навчальний процес спрямований на формування знань у вигляді 
добре організованої системи. 

Розробка розвивальних технологій навчання вимагає насамперед 
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відповіді на два запитання: який вигляд має мати та система, яка повинна 
бути «вбудована» у процес навчання і як повинно проводитися саме 
«будівництво»? 

Відповідь на перше запитання складають структурні компоненти 
основи розвивального навчання і в кінцевому результаті зводяться до 
побудови раціональної моделі інтелекту. Вони визначають мету, кінцевий 
образ того, що повинно бути створено. 

Відповіді на друге запитання – технологічні основи розвивального 
навчання, що визначають те, як повинен бути організований навчальний 
процес для найбільш ефективного отримання потрібного результату. 

Система розвивального навчання молодших школярів на уроках 
української мови і читання може успішно функціонувати за пошуково-
дослідницької навчальної діяльності, яка розпочинається з формулювання 
для учнів навчального завдання, що вимагає від них якісно нового 
розуміння аналізу ситуації і своїх дій. 

Пошуково-дослідницький метод – це метод залучення учнів до 
самостійних і безпосередніх спостережень, на основі яких вони 
встановлюють зв’язки предметів і явищ дійсності, роблять висновки, 
пізнають закономірності. 

Внесення елементів дослідження у навчальну діяльність сприяє 
вихованню у школярів активності, ініціативності, допитливості, розвиває 
їхнє мислення, заохочує потребу дітей у самостійних пошуках. 

Навчальне завдання. Обґрунтовуючи це поняття, В. Давидов і 
Д. Ельконін тлумачили його як мету, що постає перед учнем у формі 
проблемного завдання, яке створює навчальну (проблемну) ситуацію. Під 
час її розв’язання учні засвоюють загальний спосіб роботи з матеріалом, 
поширюючи його на розв’язання інших завдань. Оволодіння цим 
способом, його застосування є головною метою навчальної діяльності. 

Поставивши перед учнями навчальне завдання, учитель організовує 
його розв’язання, тобто власне пошукову діяльність. Для цього він 
повинен бути реальним учасником спільного пошуку, а не його 
керівником. Усі його міркування про конкретні дії учнів, пропозиції щодо 
варіантів розв’язання завдань мають бути відкритими для критичного 
аналізу та оцінювання так само, як і дії учнів. 

Навчальні дії. Суть їх полягає у розв’язанні навчального завдання. До 
таких дій належать: 

– виокремлення проблеми із поставленого завдання; 
– виокремлення загального способу розв’язання проблеми на основі 
аналізу, загальних відношень у матеріалі, що вивчається; 

– моделювання загальних відношень навчального матеріалу і 
загальних способів розв’язання навчальних проблем у пред-
метній, графічній або буквеній формі; 

– конкретизація та збагачення окремими виявами загальних 
відношень і загальних способів дій; 
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– контроль за процесом і результатами навчальної діяльності, за 
виконанням попередніх завдань; 

– оцінювання засвоєння загального способу як результату 
розв’язання навчального завдання. 

Оцінювання дає змогу визначити рівень придатності віднайденого 
способу для розв’язання інших завдань. Вони можуть бути сконструйовані 
учителем разом з учнями шляхом зміни умов вихідного завдання, у процесі 
якого було знайдено спосіб дії. 

Отже, основними складовими пошуково-дослідницького методу, що 
відповідає цілям і змісту розвивального навчання, є: 

– формулювання навчального завдання; 
– спільне з учнями розв’язання навчального завдання; 
– організація оцінювання віднайденого способу дії. 
Відповідно до структури цілеспрямованої навчальної діяльності 

розроблено типологію уроків: 
– уроки формулювання навчального завдання; 
– уроки моделювання способів розв’язання навчальних проблем; 
– уроки контролю за результатами навчальної діяльності; 
– уроки оцінювання результатів розв’язання навчального завдання. 
Кожен із цих типів уроків має свою специфіку. Своєрідність уроків 

першого типу полягає в тому, що навчальне завдання постає лише 
наприкінці заняття, тобто учень упродовж уроку осмислює те, чого не 
знає. На уроках моделювання сформульоване на попередньому уроці 
завдання розглядається як модель і потребує нового способу дії. 

Для реалізації технології розвивального навчання учителю необхідно 
не лише адаптувати її до конкретної навчальної ситуації, а й забезпечити 
принципово інший тип взаємодії з учнями. 

Ступінь і форми участі учителя й учнів у такій діяльності залежать 
від реальних можливостей учня, з розширенням яких учитель відкриває 
йому нові ланки спільної діяльності. 

Отже, система та технологічні прийоми розвивального навчання 
розкривають широкі можливості для розвитку самооцінки учня, що 
допомагає усвідомити себе як суб’єкта, що саморозвивається, самостійно 
здобуває знання. 
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Людмила Даннік 

 
ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  
У ПРОФІЛЬНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 
Пошук нових методів навчання в наш час – явище не тільки 

закономірне, але й необхідне. В умовах гуманізації освіти реальна теорія і 
технологія масового навчання повинна бути направлена на формування 
сильної особистості, здатної жити й працювати у світі, що безперервно 
зазнає змін, здатної сміливо розробляти власну стратегію поведінки, 
здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність, – тобто 
такої особистості, яка спроможна саморозвиватися і самореалізовуватися. 

Методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя 
і школи в цілому, присвячений не один десяток фундаментальних 
досліджень. І не дивлячись на це, проблема методів залишається дуже 
актуальною і час від часу породжує гострі дискусії на сторінках 
педагогічної літератури. Вони пояснюються безперервними спробами 
теоретиків-дидактів перейти від емпіричних описів окремих груп методів 
до обґрунтування наукової системи методів навчання і пояснення їх 
сутності на основі розкриття природи методів навчання і розробки основ їх 
класифікації. 

У дидактиці існує багато різноманітних підходів до виявлення 
сутності методів навчання, їх визначень, структури, що породжує 
проблему їх класифікації. Значний внесок у розвиток теорії методів 
навчання зробили А. М. Алексюк, Ю. К. Бабанський, М. А. Данилов, 
Б. П. Єсипова, М. М. Скаткін, Л. Я. Лернер, В. Ф. Паламарчук, В. О. Они-
щук, І. Ф. Харламов, А. В. Хуторський та ін. 

Питанням вдосконалення методики трудового навчання у загально-
освітніх закладах у своїх дослідженнях приділяли увагу О. М. Коберник, 
Г. Є. Левченко, В. Мадзігон, А. І. Терещук, Г. В. Терещук, В. К. Сидо-
ренко, С. І. Ткачук, Д. О. Тхоржевський та ін. 

Мета статті полягає у розкритті особливостей найбільш обґрун-
тованих класифікацій методів навчання та обґрунтуванні тих методів, які 
оптимально підходять для профільної та професійної підготовки 
старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів. 

Методи навчання можуть бути представлені в різних видах 
класифікацій з урахуванням їх практичних функцій, можливостей та 
організації навчальної взаємодії педагогів та учнів. Однак цілісний процес 
навчання забезпечується єдиною класифікацією методів навчання, яка в 
узагальненому вигляді включає в себе всі інші класифікаційні 
характеристики методів. 
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Американський педагог Кларк Керр виділяє чотири «революції в 
галузі методів навчання». Перша відбулася тоді, коли вчителі-батьки 
поступилися місцем професійним вчителям. Сутність другої полягала в 
заміні усного слова писемним. Третя революція призвела до введення до 
навчання друкованого слова, а четверта, свідками якої ми є, спрямована на 
часткову автоматизацію й комп’ютеризацію дидактичної роботи [4, с. 92]. 

Зрозуміло, що в різні періоди розвитку освіти тим чи іншим методам 
надавалося більш великого значення. Разом із тим практика довела, що 
жоден із методів, якщо використано тільки його, не забезпечує потрібних 
результатів. Ось чому у профільній та професійній підготовці старшо-
класників успіхів можна досягнути лише за умови використання багатьох 
методів, оскільки жоден із них не є універсальним. 

Незважаючи на велику кількість теоретичних досліджень і значний 
досвід практичної педагогіки, проблема методів навчання недостатньо 
розроблена. Свідченням цього є різні підходи до класифікації методів і 
навіть різні погляди на зміст поняття «метод навчання». 

Методи навчання можуть бути представлені у різних класифікаціях з 
урахуванням їх практичних функцій, можливостей та організації 
навчальної взаємодії педагогів та учнів. 

Більшість учених вважають продуктивною класифікацію, запропо-
новану Л. Я. Лернером та М. М. Скаткіним [4, с. 93]. Згідно з нею 
виділяють наступні методи. 

Пояснювально-наочний (репродуктивний) метод. Він включає 
демонстрацію, лекцію, пояснення, роботу з підручником тощо. 

Проблемний метод. Він використовується в основному на лекції, у 
процесі спостережень, під час роботи з книгою, на екскурсіях. 

Частково-пошуковий метод застосовується під час самостійної 
роботи учнів, бесіди, проектування тощо. 

За допомогою методу дослідження учні поступово пізнають 
принципи й етапи наукового дослідження, вивчають літературу з 
проблеми, перевіряють гіпотези й оцінюють отримані результати. 

Автори запропонованої класифікації вважають, що вона забезпечує 
поступовий перехід від методів, які передбачають порівняно невелику 
самостійність учнів, до методів, які спираються на їх повну самостійність. 
Таким чином, у педагога є можливість переходу до методів, що 
передбачають взаємні дії вчителя й учнів, і, нарешті, до методів 
самостійної роботи. 

Характеризуючи методи навчання, Ю. К. Бабанський виходить із 
психологічної теорії діяльності та виділяє відповідно до її основних 
структурних елементів такі групи методів: 

1) методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 
2) стимулювання й мотивації учіння; 
3) контролю й самоконтролю навчальної діяльності учнів [1, с. 102]. 
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За класифікацією М. О. Данилова та Б. П. Єсипова [2, с. 187], в 
основі якої лежить розгляд методів навчання як способів організації 
упорядкованої навчальної діяльності учнів щодо досягнення дидактичних 
цілей та рішення пізнавальних завдань, методи навчання можна 
розподілити на такі групи: 

1) методи одержання нових знань; 
2) методи формування вмінь та навичок щодо застосування знань на 
практиці; 

3) методи перевірки та оцінки знань, умінь, навичок. 
І. Ф. Харламов виділяє такі групи навчання [6, с. 207]: 
1) методи усного викладання знань вчителем та активізація 
пізнавальної діяльності учнів: розповідь, пояснення, шкільна 
лекція, бесіда; метод ілюстрації та демонстрації при усному 
викладанні матеріалу, що вивчається; 

2) методи закріплення матеріалу, що вивчається: бесіда, робота з 
навчальним посібником; 

3) методи самостійної роботи учнів щодо осмислення та засвоєння 
нового матеріалу; 

4) методи навчальної роботи щодо застосування знань на практиці і 
вироблення вмінь та навичок: вправи, лабораторні заняття; 

5) методи перевірки та оцінки знань, вмінь та навичок учнів: 
повсякденне спостереження за роботою учнів, усне опитування 
(індивідуальне, фронтальне, ущільне), виставлення поурочного 
бала, контрольні роботи, перевірка домашніх завдань, програмо-
ваний контроль, тестування. 

Поряд із уже існуючими підходами до класифікації методів навчання 
останнім часом вченими-дидактами розробляються альтернативні, 
нестандартні системи класифікацій. 

А. В. Хуторський запропонував класифікацію методів навчання, яка 
складається з трьох видів груп методів [7, с. 104]: 

• евристичних методів; 
• методів продуктивного навчання; 
• системи занять, що побудовані шляхом трансформації методів 
навчання до рівня форм навчання. 

Б. О. Житник зазначає, що характерними ознаками груп таких 
методів та прийомів навчання є: навчання в ситуаціях, максимально 
наближених до реальних; навчання не як повідомлення знань, а як 
навчання практичного використання цих знань; навчання в емоційно 
насиченому просторі. Ці методи ґрунтуються на експериментально 
встановлених фактах: у пам’яті людини залишається до 90 % інформації, 
яку вона здобуває сама; до 50 % того, що вона бачить, і лише 10 % того, 
що вона чує [3, с. 98]. 

У теорії та практиці професійного навчання поширеною є 
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класифікація методів за ознакою джерела інформації та характеру й 
активності пізнавальної діяльності [8, с. 10]. 

1. Методи за джерелом інформації: 
– словесні методи (інструктаж, бесіда, пояснення, розповідь, робота 
з друкованими джерелами інформації); 

– наочні методи (візуальне сприйняття дійсності, поєднання 
наочного сприйняття і слова); 

– практичні методи (вправи, лабораторно-практичні роботи, 
рішення виробничих і технічних задач, дослідження, самостійна 
практична робота учнів). 

2. Методи за характером пізнавальної діяльності: 
– репродуктивний (пояснювально-ілюстративний та репродуктивний); 
– продуктивні (частково-пошуковий, дослідницький). 
3. Проблемно-розвиваючі методи: 
– монологічне проблемне викладання; 
– діалогічне проблемне викладання; 
– евристичний; 
– програмований. 
4. Методи активного навчання: 
– традиційні (лабораторно-практичні заняття, самостійна робота, 

виконання навчально-виробничих робіт, виробничий семінар, виробнича 
практика, виконання індивідуальних завдань, дискусія з методом мозкової 
атаки, програмоване навчання на ПЕОМ, дослідницька робота); 

– імітаційні, які поділяються на неігрові (аналіз конкретних 
ситуацій, імітаційні вправи, індивідуальний тренаж) та ігрові (ділові ігри, 
розігрування ролей, ігрове проектування). 

Теоретичний аналіз існуючих класифікацій активних методів 
показує, що їх відмінними рисами порівняно з традиційними є: примусова 
активізація мислення й поводження тих, кого навчають (змушена 
активність); активність тих, кого навчають (усі її види), порівнюється з 
активністю вчителя; обов’язковість взаємодії тих, кого навчають, між 
собою й/або з вчителем; підвищений ступінь мотивації, емоційності та 
творчий характер занять; спрямованість на переважне здобуття й/або 
розвиток професійних, інтелектуальних, поведінкових навичок і вмінь у 
стислий термін; наявність передумов для поетапної оцінки успішності та 
повноти засвоєння навчального матеріалу тощо. 

Перевага активних методів над традиційними очевидна: вони 
ставлять тих, кого навчають, в активну позицію, і знання, одержані при 
цьому, не тільки швидше засвоюються, але й більш часто викорис-
товуються на практиці. Тому, раціональне використання саме таких 
методів є найбільш виправданим. 

Вважаємо, що саме активні методи є найбільш суттєвими у 
профільній та професійній підготовці старшокласників, бо вони є 
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важливим засобом орієнтування учнів на такі цінності, як оволодіння 
професійною майстерністю, створення нових, більш цінних, алгоритмів 
діяльності. 

Проаналізувавши методи теоретичного навчання і доцільність їх 
використання на уроці, можна зробити висновки, що застосування 
активних методів навчання в старшій школі дозволяє організувати 
навчальний процес у такий спосіб, що практично більшість учнів буде 
заохочена до процесів пізнання і здійснюватиме рефлексію власної 
навчально-пізнавальної діяльності через оперативне визначення її 
результатів. Ці методи навчання захоплюють, пробуджують в учнів інтерес 
та стимулюють мотивацію, навчають самостійного мислення та дій. Але 
треба зазначити, що моделювання та проведення уроку з використанням 
активних методів навчання потребують, перш за все компетентності 
викладача, його вміння переглянути і перебудувати власну роботу з учнем. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МУЗИЧНОГО 

НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ 
ПАРАДИГМИ ОСВІТИ 

 
Модернізація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх 

школах все більш потребує розробки та впровадження нових педагогічних 
технологій, які забезпечують чітку й ефективну організацію навчальних 
занять, виражають шляхи і засоби досягнення цілей навчання і виховання. 
Згідно сучасних вимог гуманізації шкільної освіти, які визначають 
пріоритетність особистісного розвитку школярів, розробка нових 
технологій навчання має орієнтуватися на забезпечення можливостей 
вияву індивідуальності учнів, формування здатності до самореалізації, 
самоактуалізації, самовдосконалення. 

Унікальний вплив на формування особистості має мистецтво, 
зокрема музика, що забезпечує розвиток духовного світу, формування 
естетичного світогляду, неповторного сприйняття навколишньої дійсності. 
Тому особливої значущості в умовах сьогодення набуває необхідність 
розробки та впровадження технологій музичного навчання учнівської 
молоді, які зорієнтовані на розвиток загальних та музичних здібностей 
дітей, художньо-образного мислення, формування культури почуттів, 
універсальних якостей творчої особистості засобами музичного мистецтва. 

Сучасними вченими-педагогами (В. Беспалько, А. Нісімчук, О. Па-
далка, О. Пєхота, Г. Селевко, В. Сластьонін, І. Якиманська та ін.) неодно-
разово підкреслюється важливість технологізації навчально-виховного 
процесу з метою підвищення його ефективності. Саме педагогічна 
технологія, як синтез досягнень педагогічної науки та практики, 
поєднуючи традиційні елементи минулого досвіду і того, що створено 
суспільним прогресом, гуманізацією та демократизацією суспільства, 
уможливлює конструювання навчального процесу на основі функціону-
вання системи «педагог – середовище – учень» у сучасних умовах 
навчання із урахуванням специфіки конкретного навчального предмета. 
Вчені сходяться на думці, що технологічний підхід, орієнтований на 
модернізацію традиційного навчання на основі переважної репродуктивної 
діяльності учнів, уможливлює широкий розвиток можливостей учнів, 
породження нових знань, способів дій, особистісних смислів через 
побудову «технологічного» процесу з чітко фіксованими, детально 
описаними очікуваними результатами. 

Педагогічна технологія визначає систему принципів, способів і 
регулятивів, що застосовуються у навчанні і гарантують очікуваний 
результат. Необхідність підвищення результативності музичного навчання 
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учнів загальноосвітніх шкіл вимагає розробки інноваційних технологій з 
метою забезпечення гармонійного особистісного розвитку кожного 
школяра. 

Мета статті – окреслити технології музичного навчання учнів 
загальноосвітніх шкіл на основі особистісно-орієнтованого підходу у 
контексті гуманістичної освітньої парадигми. 

Оскільки метою музичного навчання учнів загальноосвітньої школи 
є особистісний розвиток кожної дитини, «формування основ музичної 
культури учнів як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної 
культури, комплексу ключових, міжпредметних і предметних 
компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків 
української та світової музичної культури, а також формування 
естетичного досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва» [2], 
концептуальною основою розробки технологій музичного навчання обрано 
особистісно-орієнтований підхід. 

Особистісно-орієнтований підхід передбачає визнання дитини 
найвищою цінністю і, відповідно, головним суб’єктом навчально-
виховного процесу. Саме особистісно-орієнтований підхід визначає 
сутність сучасної гуманістичної парадигми освіти. Вважаємо, що без 
урахування головних положень цього підходу, а саме: всебічний розвиток 
особистості учня, його індивідуальності, духовного світу, здібностей, 
забезпечення можливостей самоактуалізації та самореалізації у творчій 
взаємодії з учителем на основі партнерських суб’єкт-суб’єктних 
стосунків – не можна уявити сучасний музично-виховний процес. 

До проблеми розробки особистісно-орієнтованих технологій у галузі 
навчання музики зверталися педагоги-музиканти багатьох поколінь. Так, 
ознаки технологізації музичного навчання з метою особистісного розвитку 
учнів окреслювалися у педагогічних системах видатних музикантів 
минулого і сучасності: Дж. Кьорвена (теорія чуттєвого сприймання ладів), 
Е. Жак-Далькроза (система використання взаємозв’язку музики з рухом), 
К. Орфа (розвиток творчого потенціалу дитини засобами елементарного 
музикування), З. Кодая (використання народнопісенних традицій у 
вокально-хоровому навчанні), Б. Трічкова (ігрова технологія музичного 
навчання), В. Шацької (естетичний розвиток особистості засобами 
музики), Д. Кабалевського (цілісність музичного навчання на основі 
взаємозв’язку народної, класичної і сучасної музики), О. Ростовського 
(безперервність музичного розвитку) та інших. 

Технологію музичного навчання ми розглядаємо як цілісний процес, 
що орієнтує на розвиток особистості учня засобами музики на основі 
рівності й партнерства у педагогічній взаємодії з вчителем, визначає 
сукупність засобів і методів навчання, що дозволяють успішно 
реалізовувати поставлені цілі. 

Розробка сучасних технологій музичного навчання, як стверджують 
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провідні вчені-педагоги, ґрунтується на принципах гуманізму; культуро-
відповідності, природовідповідності; діалогічної взаємодії, творчої 
спрямованості навчання (Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька та ін.). 

Принцип гуманізму передбачає звернення освітнього процесу до 
Людини, акцентування моральних засад педагогічної діяльності, 
посилення уваги до особистості. У розробці сучасних технології навчання 
саме гуманізм є генеральною лінією організації освітнього процесу, що 
визначає сутність педагогічних дій. 

Принцип культуровідповідності означає нерозривний зв’язок 
навчального процесу з культурними традиціями свого народу і духовними 
надбаннями людства; вивчення особливостей національної культури, 
забезпечення духовної єдності і спадкоємності поколінь. 

Принцип природовідповідності орієнтує на розробку форм, методів 
та прийомів навчальної роботи з учнями, що відповідають їх природнім 
можливостям. 

Принцип діалогічної взаємодії визначає першоосновою педагогічної 
взаємодії вчителя з учнями партнерські стосунки. 

Принцип творчої спрямованості навчання орієнтує на розвиток 
творчого потенціалу учнів, зокрема у музичній діяльності. 

Окреслені принципи стали вихідними положеннями розробки у 
нашому дослідженні таких технологій музичного навчання школярів: 
технологія розвитку інтересу до музичної діяльності; технологія співпраці 
у музично-творчій діяльності; технологія творчого розвитку учнів у 
процесі сумісного музикування. Означені технології підпорядковані 
розвитку творчої особистості учня, передбачають створення необхідних 
педагогічних умов музичного навчання, використання спеціальних методів 
і прийомів педагогічної роботи в межах вимог навченої програми. 

Так, педагогічними умовами реалізації означених технологій 
визначено: залучення дитини до народного музичного середовища; 
встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин учителя та учнів у процесі 
музичного навчання; стимулювання розвитку творчого потенціалу учнів у 
різних видах музичної діяльності. 

Технологія розвитку інтересу школярів до музичної діяльності 
передбачає, перш за все, реалізацію педагогічної умови залучення учнів до 
музичного середовища та використання методів: співбесіди, створення 
емоціогенних ситуацій у процесі вивчення музичних творів; ігрових 
методів народного музикування. 

Одним із найважливіших методів цієї технології є створення 
емоціогенних ситуацій у процесі вивчення музичних творів, що орієнтує 
на забезпечення особистісно-емоційного переживання дітьми художніх 
образів музики. У нашому дослідженні емоціогенною вважалася емоційно-
проблемна ситуація, що стимулює активність учня на рівні суб’єктивного 
реагування. Тож, емоціогенна ситуація забезпечує ті обставини учнівсько-
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пізнавальної активності, які з різною силою активізують емоції школярів. 
Моделювання емоціогенних ситуацій сприяє прояву важливих 
переживань, які не тільки активізують протікання пізнавальних процесів, 
але й сприяють здійсненню творчих дій учнів у ході розв’язання 
запропонованих задач. 

Технологія співпраці у музично-творчій діяльності ґрунтується на 
реалізації педагогічної умови встановлення суб’єкт-суб’єктних у процесі 
музичного навчання та використання методів: діалогу; асоціацій; 
обговорення мистецьких вражень, спільних мистецьких проектів. 

Метод діалогу вважаємо основним в організації навчального процесу 
на засадах особистісно-орієнтованого підходу загалом, і в реалізації 
технології співпраці зокрема. Орієнтує на формування самостійності 
мислення школярів, відчуття власної гідності та поваги до партнерів по 
спілкуванню. 

Метод діалогу має також внутрішню організацію на основі 
мистецького спілкування реципієнта з художніми образами мистецтва. 
Усвідомлення активно-діалогової природи художнього сприйняття бере 
свій початок в ідеях М. М. Бахтіна, який свого часу обстоював думку про 
те, що «чужі свідомості не можна спостерігати…, з ними можна тільки 
діалогічно спілкуватися. Думати про них – означає говорити з ними…»  
[1, с. 264]. Особливо важливого значення набуває метод діалогу у процесі 
вивчення пісенного фольклору, адже дитячий народнопісенний матеріал 
традиційно визначає активність спілкування виконавця з художніми 
образами («Котику сіренький, котику біленький…», «Киця Мура, де ти 
була?» та ін.). Тож, повнота сприйняття та виразність відтворення 
художніх образів народної музики зумовлюється активністю діалогічного 
спілкування учня з ним. 

Метод обговорення мистецьких вражень активізує внутрішню 
позицію учня щодо сприйняття музичних творів та розуміння художнього 
змісту; формування позиції школяра щодо власного, індивідуального 
розуміння, емоційного переживання змісту музики і відстоювання своєї 
позиції в толерантному співвідношенні інших думок. 

Метод спільних мистецьких проектів орієнтує на колективне 
обговорення та вирішення спільних дій у підготовці класних та шкільних 
заходів, проведенні народних обрядів та свят, де кожен учень має відчути 
відповідальність, причетність до колективної справи, причетність до 
культури свого народу. 

Технологія творчого розвитку учнів у процесі сумісного музикування 
передбачає реалізацію педагогічної умови стимулювання розвитку 
творчого потенціалу учнів у різних видах музичної діяльності та 
використання методів: творчих завдань; варіативності інтерпретаційного 
процесу; художньо-творчої імпровізації, мистецьких проектів. 

Методами творчих завдань, що спонукають до створення 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 100 

проблемних ситуацій та їх вирішення учнями, забезпечується активізація 
музично-навчальної діяльності школярів. Ці різноманітні методи викорис-
товуються у визначенні виражальних засобів відтворення музичного 
матеріалу; виявленні особистісного розуміння учнем можливостей 
художнього впливу образів музики. 

Метод варіативності інтерпретаційного процесу передбачає можли-
вість представлення кожним учнем власного варіанту виконання 
музичного твору, пошуку оригінальних засобів відтворення художнього 
змісту розучуваного твору. 

Метод художньо-творчої імпровізації забезпечує свободу викорис-
тання відомих виконавських прийомів, актуалізує власний художньо-
практичний досвід учня, спонукає до створення нових тем та образів 
музики, а отже – відчутність себе співучасником творчого процесу 
колективного музикування. 

Означені технології можуть впроваджуватися у процесі урочної та 
позаурочної музичної діяльності школярів. Вони підпорядковуються 
загальній меті музичного навчання і виховання учнів – духовному 
розвитку особистості, забезпечують пізнавальну активність та творчий 
розвиток кожного школяра. 

Проблеми технологізації музичного навчання учнів загальноосвітніх 
шкіл ще потребують ґрунтовних досліджень у напрямах конкретизації 
основних видів музичної діяльності: технологій навчання співу, гри на 
музичних інструментах та інших з урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей школярів. 
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Галина Коберник 

 
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

В УМОВАХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ АДАПТОВАНИХ  
НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 
Передовий досвід практичної діяльності багатьох навчальних 

закладів України підтверджує прагнення педагогічних колективів до 
активного пошуку ефективніших форм, підходів і технологій у роботі з 
учнями. Перехід на якісно новий етап роботи школи обумовлює 
необхідність не лише глибокого осмислення традиційно існуючих способів 
навчання і себе в них, але і бачення перспектив, конкретних шляхів і умов 
переходу до школи з розвиваючими процедурами навчання. 

Адже на початку навчання вчитель зустрічається з тим, що діти, які 
прийшли в школу, відрізняються одне від одного розвитком, готовністю до 
засвоєння знань, темпом роботи, швидкістю запам’ятовування, спостереж-
ливістю, зосередженістю. І вчитель має це враховувати, він повинен 
пам’ятати, що кожна дитина неповторна, має свій індивідуальний темп 
росту і розвитку, свій індивідуальний спосіб навчання. Тому важливо 
створити такі умови, які б сприяли ефективному навчанню відповідно до 
рівня розвитку учнів, забезпечували б у процесі навчання подальший 
розвиток здібностей та інтересів школяра [3]. 

Великі потенційні можливості для розв’язування цих проблем має 
індивідуалізація на всіх етапах навчання. 

Проблемі індивідуалізації навчально-виховного процесу відводили 
значне місце такі видатні педагоги як Б. Д. Грінченко, А. Дістерверг, 
П. Ф. Каптєров, Я. А. Коменський, Д. Локк, Й. Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, 
К. Д. Ушинський. 

Активно досліджуються питання індивідуалізації з середини XX 
століття, що знайшло своє відображення в працях Ш. О. Амонашвілі, 
Д. М. Богоявленського, А. А. Бударного, Ю. З. Гільбуха, С. П. Логачевської, 
Н. А. Менчинської, О. Я. Савченко, Л. С. Славіної, В. О. Сухомлинського, 
І. Унт, І. М. Чередова та ін. 

За останні роки з’явилося багато нових технологій навчання. Але 
завжди в класі є учні з різними рівнями навчальних компетентностей з 
конкретного предмета, враховуючи які, педагог має спрямовувати свої дії 
на позитивну динаміку «зони найближчого розвитку» кожного учня класу. 
Отже, основне призначення вчителя у тому, щоб, знаючи і враховуючи 
індивідуальні відмінності у навчальних можливостях школярів, забез-
печити для кожного з них оптимальний характер пізнавальної діяльності у 
процесі навчальної роботи. 

Проте, недостатнє володіння вчителями теоретичними знаннями та 
вміннями здійснювати індивідуальний підхід до навчання учнів, стає 
перешкодою у засвоєнні кожним учнем програмового матеріалу та у 
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подальшому їх розвитку. 
Метою статті є теоретичне обґрунтування потенціалу адаптованих до 

індивідуально-психологічних особливостей учнів завдань для здійснення 
індивідуалізації навчання молодших школярів. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної педагогічної й методичної 
літератури показав, що вчені приділяють значну увагу питанню 
індивідуалізації навчання. Проте недостатньо праць практичного 
характеру, в яких би передбачалося використання таких засобів навчання, 
створення такого навчального середовища, які б виключали примус з 
навчання, сприяли б включенню внутрішніх активізаторів діяльності учнів. 
«Завдання полягає в необхідності змінити умови навчання так, щоб 
більшість учнів вчилися на рівні пізнавальних інтересів, які зростають, і 
лише по відношенню до меншої частини з них, і то як виняток, були б 
використані засоби спонукання» [2, с. 224]. 

На психологічному рівні виключення жорстоких зовнішніх вимог 
досягається шляхом забезпечення свободи у виборі засобів, форм і методів 
навчання як з боку педагога, так і з боку дітей, а також за допомогою 
створення атмосфери довіри, співробітництва, взаємоповаги за рахунок 
зміни оцінної діяльності вчителів і учнів, що сприяє самоствердженню 
особистості, формуванню впевненості у своїх можливостях [5, с. 38]. 

А. В. Петровський виділяє насамперед потребу людини в її 
самовираженні, самореалізації. Головним мотиватором діяльності людини 
є її персоналізація, тобто визнання іншими людьми особистості, значимої 
для них. Персоналізація людини породжує в індивіда прагнення до 
досягнення успіху, слави, до першості [5, с. 38]. 

Педагогу в школі важливо створювати ситуації, які підтримують 
переконаність вихованця у тому, що він дійсно потрібен іншим, ситуації, 
де дитина могла б найповніше і природно проявити себе, показати свої 
дійсні можливості не допускати випадків її відчуження від колективу. 

Оптимальною роботою з такими учнями вважається та, що 
передбачає подолання нерішучості, почуття невпевненості, закомплек-
сованості і, перш за все, хибної сором’язливості. Центральну роль у 
розвитку впевненості вихованця в собі відіграє віра педагога у нього. 
Педагог має показати школяреві, що його поважають у групі, класі, 
допомогти учневі відчути впевненість у тому, що він впорається з тим чи 
іншим завданням. 

Надзвичайно важливо з боку педагога піклуватися про те, щоб 
створювати дитині ситуацію з гарантованим успіхом, ситуацію, яка 
допоможе розвитку в школяра почуття адекватності й самооцінності. Він 
може допомогти школяреві вибрати ті завдання, з якими учень, на думку 
педагога, спроможний впоратися, а потім дати йому можливість 
продемонструвати свій успіх класові і батькам. Успіх породжує успіх, 
підсилює впевненість у своїх силах як у дитини, так і в дорослого, 
допомагає дитині відчути свою потрібність. 

Щоб учень початкових класів почував себе у школі добре, він 
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повинен бути впевненим у тому, що у провідній своїй діяльності – учінні – 
він «не гірший за інших». Якщо засвоєння шкільних знань молодшому 
школяреві не під силу, ніякі «жалувані» оцінки не врятують його від гірких 
переживань своєї неповноцінності, які тягнуть за собою негативне 
ставлення до школи, небажання учитися. 

А отже, «вихідним для вчителя має бути прагнення добитися, щоб 
усі учні неодноразово пережили почуття справжнього успіху, стверджує 
сучасний дидакт початкової школи О. Я. Савченко, наголошуючи, що «як 
сонце потрібне всьому живому, так і розвитку мотивації учіння потрібні 
стимулююче середовище і цілеспрямований вплив через систему 
педагогічних прийомів» [6, c. 152]. 

Важливим прийомом мотивації навчання є створення такої ситуації, 
при якій, як було сказано вище, учні дістають задоволення від своїх успіхів 
у навчанні. Цей фактор у першу чергу важливий для тих учнів, які 
навчаються погано та мають прогалини в знаннях. З часом їм стає все 
важче засвоювати знання, вони починають втрачати віру в свої сили, 
перестають вчитися, виявляють негативне ставлення до навчання. Тому 
особливо важливо своєчасно створити у таких дітей ситуацію успіху, 
вчасно підтримати їх, вселити впевненість у свої сили. 

Одним із ефективних шляхів створення ситуації успіху учня у 
навчанні є адаптування навчальних завдань до індивідуально-психоло-
гічних особливостей учнів. 

Вимога адаптувати (пристосувати, зробити зручнішим) процес 
навчання і виховання проголошена ще Я. А. Коменським, як один із 
основних принципів навчання – принцип природовідповідності. 

Сучасні російські вчені М. П. Капустин та Г. Ю. Ксензова, 
розглядаючи пристосування навчального матеріалу до природних задатків 
і здібностей, говорять про створення адаптивної освітньої системи, яка 
здатна допомогти кожному учню досягти оптимального рівня 
інтелектуального розвитку. «Обладая такими свойствами, как гибкость, 
полиструктурность, открытость, АОС выводит ребенка на более высокий 
потенциально возможный уровень развития, приспосабливая (адаптируя) 
его к своим требованиям» [1]. 

В основу адаптування завдань ми покладемо пристосування їх до 
відповідного рівня готовності учня розв’язувати дане завдання. На нашу 
думку, повинна існувати єдність між готовністю молодшого школяра 
сприймати та перетворювати інформацію й формою подачі навчального 
завдання. Має відбуватися пристосування завдань до особистості, тоді 
вона буде здатною сприймати відповідні впливи на її інтелект, 
«переробляти,» «зберігати» й «відтворювати» їх у наступних взаємодіях з 
навколишньою дійсністю [4]. 

Аналіз педагогічного досвіду освітян свідчить, що при адаптуванні 
навчальних завдань доцільно відштовхуватися від рівня навчальних 
компетенцій учнів, який залежить від їх індивідуально-психологічних 
особливостей. Це забезпечить для кожного з них оптимальний характер 
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пізнавальної діяльності у процесі навчальної роботи. 
Адаптування завдань до рівнів навчальних компетенцій учнів 

запобігає труднощам, що можуть виникнути на уроці, та не допускає 
відставання дітей з низьким рівнем, з іншого – не стримує темпу зростання 
учнів з високим їх рівнем. Цим педагог створює умови для активізації 
«зони найближчого розвитку» всіх дітей класу, тобто кожен учень дістає 
таке навантаження, яке відповідає його рівню навченості. 

Основним принципом адаптування навчальних завдань є «надання 
допомоги» учням з низьким рівнем навчальних компетенцій без зниження 
складності його змісту або ускладнення завдання – для учнів з високим 
рівнем. Дозуючи допомогу, вчитель полегшує процес виконання завдання, 
не знижуючи програмових вимог, на рівні навчальних компетенцій учня, 
але не нижче середнього рівня. 

На всіх етапах навчання особлива увага звертається на учнів з 
низьким рівнем навчальних компетенцій. 

Загальновідомо, що діти швидко і якісно опановують знання тоді, 
коли вони ґрунтуються на раніше засвоєних чи власному практичному 
досвіді. Тому учнів обов’язково треба готувати і до сприймання нового 
матеріалу. Адже легше не допустити неточності в сприйманні учнями того 
чи іншого поняття або правила, ніж потім її виправляти. Особливо це 
важливо в початкових класах, коли школярі ще не звикли до активного 
пояснення і не володіють багатьма загально навчальними вміннями й 
навичками. Тому педагог має усвідомити, що починати тут слід з 
матеріалу, який вивчається, а потім на його основі окреслити коло питань, 
що їх необхідно відновити в пам’яті учнів. Тоді вчитель має розробити 
систему діагностичних завдань, яка дасть змогу з’ясувати рівень знань, на 
яких будуть базуватися нові. Вчитель за результатами діагностичної 
роботи, виділяючи тимчасові навчальні групи, а потім, використовуючи 
завчасно підібрані і адаптовані до відповідних рівнів навчальних 
компетенцій учнів завдання, організовує роботу цих груп на ліквідацію 
прогалин у знаннях, які були виявлені за допомогою діагностичної роботи. 

За таких умов створюється ситуація, під час якої кожна дитина 
готова сприймати матеріал, який вивчатиметься. Вона відчуває себе 
рівною серед товаришів, бо зможе брати активну участь у виведенні 
правил, висновків. Дитина відчуває впевненість у собі, до неї, хоча і 
маленький, приходить успіх, який окриляє кожну дитину і надихає на нові 
справи. 

А у не підготовленої до сприймання матеріалу дитини, уже на 
першому етапі знайомства з новим навчальним матеріалом породжуються 
«білі плями» в її знаннях. 

Індивідуалізація навчання шляхом адаптування навчальних завдань 
до рівня навчальних компетенцій з відповідного предмета забезпечує їх 
виконання кожним учнем, що дає змогу їм відчути почуття успіху. А 
успіх – це бажання вчитися, пізнавати нове, незвідане. 

Адаптуючи завдання, вчитель обов’язково зіставляє їх мету і зміст із 
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рівнем знань і розвитку учнів, шукає те спільне в змісті й характері 
завдань, без чого не можна правильно визначити ступінь їх складності для 
кожної групи, і на цій основі визначає необхідний і посильний зміст та 
обсяг роботи. Особливістю такої роботи є різного виду її організація, яка 
сприяє подоланню труднощів під час засвоєння матеріалу учнями з 
низькими навчальними можливостями і поглибленого його вивчення з 
середніми і високими рівнями. 

Такий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності 
молодших школярів дасть змогу створити ситуації для відповідного 
режиму праці учнів з різними рівнями навчальних компетенцій. А від 
цього залежить оптимізація навчального процесу, а значить – піднесення 
якості знань. 

З метою створення оптимальних умов для індивідуалізації навчання 
необхідна постійна інформація про рівень засвоєння ними знань, вмінь і 
навичок. Особливо важливо знати ступінь засвоєння матеріалу на кожному 
уроці кожним учнем, а це можна досягнути при постійній діагностиці 
рівня навчальних компетенцій. 

Подальшого висвітлення потребує підготовка майбутніх вчителів до 
індивідуалізації навчання під час організації виконання домашніх завдань 
у початковій школі. Тому що, як би успішно не проводилися уроки, лише 
вони не можуть забезпечити формування навичок самостійної роботи. Ці 
навички формуються і при правильній організації роботи з виконання 
домашнього завдання, і при досконалому контролі за його виконанням. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ УРОКУ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Впровадження нетрадиційних форм на уроках англійської мови є 

дуже актуальним та значущим, і має велике значення на сучасному етапі 
освіти та навчання дітей англійської мови. Педагогічна наука і освітянська 
практика довели, що саме нестандартні уроки є важливим чинником 
пришвидшеного вивчення англійської мови, кращого сприйняття 
іншомовного матеріалу та створює передумови для успішного оволодіння 
учнями іноземної мови. 

Аналіз стану вивчення проблеми використання інноваційних техно-
логій свідчить про постійну увагу таких науковців як С. В. Кульневич, 
В. А. Онищук, Г. В. Рогова та ін. У наукових працях О. І. Барменкова, 
Л. П. Владимирової, Е. С. Полат, М. Н. Скаткіної та досліджується питання 
використання інтерактивних педагогічних технологій у загальноосвітніх 
закладах. 

Одним із ефективних засобів навчання англійської мови в 
загальноосвітніх закладах є використання нетрадиційних форм уроків. В 
зв’язку з цим мета статті полягає в розкритті сутності нетрадиційних форм 
уроків, висвітленні особливостей їх використання у навчальному процесі. 
У школах повинен відбуватися постійний пошук, мета якого – знайти нові 
форми і прийоми, що дозволяють злити в єдиний процес роботу по освіті, 
розвитку і вихованню учнів на всіх етапах навчання. 

Урок в загальноосвітній школі фактично є формою передачі знань 
від учителя учневі. Сьогодні вчитель може вибирати форму подачі 
матеріалу, що вивчається на будь-якому предметі, переслідуючи лише 
одну мету – якомога доступніше донести до своїх учнів сенс уроку. 

Пошуки творчих учителів покликали до життя нові види уроків, 
відмінні від планових, для яких характерні: максимальна щільність, 
насиченість різними видами пізнавальної діяльності, запровадження 
самостійної діяльності студентів, використання програмованого і 
проблемного навчання, здійснення міжпредметних зв’язків, усунення 
перевантаженості учнів. 

Цікавими для теорії та практики є власне нестандартні уроки, для 
яких характерне таке структурування змісту й форми, яке викликає 
передусім інтерес в учнів і сприяє їх оптимальному розвитку і вихованню. 

Нетрадиційний урок – експериментальна форма подачі матеріалу. 
Педагог краще знає свою аудиторію, йому простіше вибрати підхід до 
кожного зі своїх учнів. Як правило, такі уроки розробляють педагоги з 
великим досвідом роботи і по суті своїй є новаторами. Для нетрадиційних 
уроків немає методичних посібників. На педагогічних семінарах 
обговорюються лише загальні структури проведення уроків подібного 
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порядку. Педагог зобов’язаний прорахувати кожен фрагмент уроку в 
тимчасовому відрізку. При цьому дуже важливо знати, з якою швидкістю 
діти включаться в пропонований сценарій. Клас не може складатися з 
одних відмінників або дітей, яким потрібен додатковий час на вирішення 
поставленого завдання. Грамотний вчитель прорахує завчасно кожну 
хвилину, відведену на пояснення нової теми в експериментальному ключі. 

Будь-яке заняття, вибудуване в схемі нетрадиційних уроків, 
розширює кругозір учнів. Вони бачать набагато більшу кількість наочного 
матеріалу, ніж на уроках, які проводяться за стандартною програмою. 
Часто вивчення хімії на уроках, побудованих у формі експерименту, веде 
до додаткової зацікавленості учнем предметом з назвою «Основи 
інформатики» [3, с. 47]. Здавалося б, що прямого зв’язку немає. Але, якщо 
педагог проводив свій урок з використанням слайд-шоу і забезпечив цей 
показ цікавими спецефектами, то учні починають цікавитися алгоритмом 
програми, використовуваної для цього цікавого уроку. Діти вкрай швидко 
сприймають все нове, якщо воно піднесено у формі гри, або хоч чимось 
ширше звичайних шкільних рамок. У результаті може вийти цікавий 
синтез нових технологій і шкільної програми. 

Нетрадиційні форми уроку англійської мови реалізуються, як 
правило, після вивчення будь-якої теми або кількох тем, виконуючи 
функції навчального контролю. Такі уроки проходять в незвичайній, 
нетрадиційної обстановці. Подібна зміна звичної обстановки доцільна, 
оскільки вона створює атмосферу свята при підведенні підсумків 
виконаної роботи, знімає психічний бар’єр, що виникає в традиційних 
умовах через страх скоїти помилку. Нетрадиційні форми уроку іноземної 
мови здійснюються за обов’язкової участі всіх учнів групи (класу), а також 
реалізуються з неодмінним використанням коштів слухової і зорової 
наочності [5, с. 185]. 

Методично високоефективними, що реалізовують нетрадиційні 
форми навчання, розвитку і виховання учнів є урок-спектакль, урок-свято, 
відео-урок, урок-екскурсія, урок-інтерв’ю та інші форми занять. 

Інтернет володіє колосальними інформаційними можливостями і не 
менш вразливими послугами. Не дивно, що і викладачі іноземної мови по 
достоїнству оцінили потенціал глобальної мережі Інтернет. Але, перш за 
все, необхідно пам’ятати про дидактичні завдання, особливості 
пізнавальної діяльності учнів, обумовленими певними цілями освіти. 
Інтернет з усіма своїми ресурсами – засіб реалізації цих цілей і завдань. 

Тому, перш за все, слід визначити, для вирішення яких дидактичних 
завдань у практиці навчання іноземної мови можуть виявитися корисними 
ресурси і послуги, які представляє всесвітня мережа. 

Інтернет створює унікальні можливості для вивчення іноземної мови, 
він створює природне мовне середовище. 

Готуючись до чергового уроку, вчителю важливо мати на увазі 
дидактичні властивості і функції кожного з засобів навчання, чітко 
уявляючи собі, для вирішення якої методичної задачі той чи інший засіб 
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навчання може виявитися найбільш ефективним [6, с. 14]. 
Якщо мати на увазі предмет нашого обговорення Інтернет, то також 

важливо визначитися, для яких цілей ми збираємося використовувати його 
можливості і ресурси. Наприклад: 

– для включення матеріалів мережі в зміст уроку; 
– для самостійного пошуку інформації учнів в рамках роботи над 
проектом; 

– для ліквідації прогалин у знаннях. 
Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, 

інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд 
дидактичних завдань на уроці: 

– удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних 
звукових текстів мережі Інтернет; 

– поповнювати словниковий запас, як активної, так і пасивної 
лексики сучасної мови; 

– формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності. 
Включення матеріалів мережі в зміст уроку дозволяє учням краще 

зрозуміти життя на нашій планеті, брати участь у спільних дослідницьких, 
наукових і творчих проектах, розвивати допитливість і майстерність. 

Метод проектів набуває останнім часом все більше прихильників. 
Він спрямований на те, щоб розвинути активне самостійне мислення 
дитини і навчити його не просто запам’ятовувати і відтворювати знання, 
які дає йому школа, а вміти застосовувати їх на практиці. 

Проектна методика відрізняється кооперативним характером 
виконання завдань при роботі над проектом, діяльність, яка при цьому 
здійснюється, є, по своїй суті, творчою та орієнтованої на особистість учня 
[9, с. 42]. Вона передбачає високий рівень індивідуальної та колективної 
відповідальності за виконання кожного завдання по розробці проекту. 
Спільна робота групи учнів над проектом невіддільна від активної 
комунікативної взаємодії учнів. Проектна методика є однією з форм 
організації дослідницької пізнавальної діяльності, в якій учні займають 
активну суб’єктивну позицію. 

Робота по проектній методиці вимагає від учнів високого ступеня 
самостійності пошукової діяльності, координації своїх дій, активного 
дослідницького, виконавської і комунікативної взаємодії. Роль вчителя 
полягає в підготовці учнів до роботи над проектом, виборі теми, у наданні 
допомоги учням при плануванні роботи, в поточному контролі і 
консультуванні учнів по ходу виконання проекту на правах співучасника. 

Отже, основна ідея методу проектів полягає в тому, щоб перенести 
акцент з різного виду вправ на активну розумову діяльність учнів у ході 
спільної творчої роботи. 

Оволодіти комунікативною компетенцією англійською мовою, не 
перебуваючи в країні досліджуваної мови, справа дуже важка. Тому 
важливим завданням вчителя є створення реальних і уявних ситуацій 
спілкування на уроці іноземної мови з використанням різних прийомів 
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роботи. 
Не менш важливим вважається залучення школярів до культурних 

цінностей народу – носія мови. У цих цілях велике значення мають 
автентичні матеріали, в тому числі відеофільми. Їх використання сприяє 
реалізації найважливішого – вимоги комунікативної методики представити 
процес оволодіння мовою як збагнення живої іншомовної культури; 
індивідуалізації навчання і розвитку і вмотивованості мовної діяльності 
тих, кого навчають. 

Ще однією перевагою відеофільму є його емоційний вплив на учнів 
[1, с. 21]. Тому увага повинна бути спрямована на формування у школярів 
особистісного ставлення до побаченого. Під час перегляду в класі виникає 
атмосфера спільної пізнавальної діяльності. У цих умовах навіть 
неуважний учень стає уважним. Для того, щоб зрозуміти зміст фільму, 
школярам необхідно докласти певних зусиль. Так, мимовільна увага 
переходить в довільне, його інтенсивність впливає на процес 
запам’ятовування. Використання різних каналів надходження інформації 
(слухове, зорове, моторне сприйняття) позитивно впливає на міцність 
фіксації країнознавчого та мовного матеріалу. 

Таким чином, психологічні особливості впливу навчальних 
відеофільмів на учнів сприяє інтенсифікації навчального процесу і створює 
сприятливі умови для формування комунікативної компетенції учнів. 

У наш час, коли все ширше і ширше розвиваються зв’язки між 
різними країнами і народами, знайомство з українською національною 
культурою стає необхідним елементом процесу навчання іноземної мови. 
Учень повинен вміти провести екскурсію по місту, розповісти іноземним 
гостям про самобутність української культури і т.д. Принцип діалогу 
культур передбачає використання культурознавчого матеріалу про рідну 
країну, який дозволяє розвивати культуру уявлення рідної країни, а також 
формувати уявлення про культуру країн досліджуваної мови. 

Вчителі, усвідомлюючи стимулюючу силу країнознавчої та 
культурологічної мотивації, прагнуть розвивати в учнів пізнавальні 
потреби шляхом нетрадиційного проведення уроку. 

Ефективною та продуктивною формою навчання є урок-спектакль. 
Використання художніх творів зарубіжної літератури на уроках іноземної 
мови вдосконалює вимовні навички учнів, забезпечує створення 
комунікативної, пізнавальної та естетичної мотивації. Підготовка вистави – 
це творча робота, яка сприяє виробленню навичок мовного спілкування 
дітей та розкриття їх індивідуальних творчих здібностей. 

Такий вид роботи активізує розумову і мовленнєву діяльність учнів, 
розвиває їх інтерес до літератури, служить кращому засвоєнню культури 
країни досліджуваної мови, а також поглиблює знання мови, оскільки при 
цьому відбувається процес запам’ятовування лексики. Поряд з 
формуванням активного словника школярів формується так званий 
пасивно-потенційний словник. І важливо, що учні отримують задоволення 
від такого виду роботи. 
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Навряд чи варто доводити, що найбільш надійним свідченням 
освоєння досліджуваної мови є здатність учнів вести бесіду по конкретній 
темі. В даному випадку доцільно проводити урок-інтерв’ю. Урок-
інтерв’ю – це своєрідний діалог. На такому уроці, як правило, учні 
опановують певну кількістю частотних кліше і користуються ними в 
автоматичному режимі. 

Така форма уроку вимагає ретельної підготовки. Учні самостійно 
працюють над завданням за рекомендованою вчителем країнознавчою 
літературою, готують питання, на які хочуть отримати відповіді. 

Підготовка і проведення уроку подібного типу стимулює учнів до 
подальшого вивчення іноземної мови, сприяє поглибленню знань в 
результаті роботи з різними джерелами, а також розширює кругозір. 

Від уміння вчителя правильно організувати урок і грамотно вибрати 
ту чи іншу форму проведення заняття залежить багато в чому ефективність 
навчального процесу. Цінність методу дає можливість не тільки підняти 
інтерес учнів до досліджуваного предмета, а й розвивати їх творчу 
самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань. Такі форми 
проведення занять «знімають» традиційність уроку, оживляють думку. 
Аналіз педагогічної літератури дає змогу визначати основні компоненти 
формування готовності учителів іноземних мов до застосування 
інноваційних технологій у навчальному процесі. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НАВЧАННЯ В ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Сучасна освіта має готувати людину, котра здатна жити в 

надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його 
змінність як суттєву складову власного способу життя. Глобалізація, 
трансформаційні процеси та неперервна інформаційна змінність 
обумовлюють введення людини в дуже складну систему суспільних 
взаємовідносин, вимагають від неї здатності до нестандартних і швидких 
рішень. Тільки інноваційна за сутністю освіта може виховати людину, яка 
живе за сучасними інноваційними законами глобалізації, є всебічно 
розвиненою, самостійною, самодостатньою особистістю, котра керується в 
житті власними знаннями і переконаннями. Загалом, це більше потрібно 
суспільству, ніж освіті чи конкретній людині, бо без всебічно розвиненої 
особистості неможливо ні розбудувати основи демократії, ні досягти 
параметрів економічно розвинених країн. 

Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати стан зміни політики 
і соціальних пріоритетів в освіті незалежної України, сформованості 
принципово нової парадигми освіти та виховання – переходу від 
виховання громадянина країни до формування громадянина світу, людини 
відкритої, демократичної та відповідальної, освіченої , культура і мораль 
якої відповідають складності завдань глобалізованого світу. 

У формуванні інтелектуального потенціалу країни дедалі помітніше 
місце займають школи нового типу – гімназії, ліцеї, коледжі й авторські 
школи. Багато з них уже стали справжніми педагогічними майстернями, де 
апробують і запроваджують нові педагогічні технології [12, с. 7]. 

Водночас освіта в цілому є надзвичайно консервативною системою, 
тому й нові технології запроваджувати в процес навчання, виховання і в 
організацію навчально-виховних заходів дуже складно, особливо 
порівняно з запровадженням технічних інновацій. 

Суспільство довірило освіті через навчально-виховну діяльність 
виховувати молоде покоління, тому педагогічна система має бути 
відкритою для інновацій, критичного сприйняття досягнень і водночас 
уміти створювати власні новоутворення й через них впливати на розвиток 
суспільства. 

Ідея технологізації навчання не є повною. Ще Я. А. Коменський 
відстоював організацію навчання. Він закликав до того, щоб навчання 
стало «механічним» (тобто «технологічним»), прагнув відшукати такий 
порядок навчання, який неминуче приводив би до позитивних результатів. 
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Від часів Коменського в педагогіці було чимало спроб зробити 
навчання схожим на добре налагоджений механізм. Пізніше уявлення про 
технологізацію навчання суттєво доповнювалися і конкретизуватися. 

Масове впровадження технологій навчання дослідники відносять до 
початку 60-х рр. ХХ століття і пов’язують його з реформуванням спочатку 
американської, а згодом і європейської школи. До найвидатніших авторів 
сучасних педагогічних технологій за кордоном відносять Б. Блум, 
Д. Брунер, Г. Гейс, Дж. Керрол, В. Коскареллі та ін., вітчизняну теорію та 
практику здійснення технологічних підходів до навчання відображено в 
наукових працях Ю. К. Бабанського, В. П. Беспалько, П. Я. Гальперина, 
П. М. Ердієва, М. В. Кларіна, Н Ф. Тализіної та ін. 

Сучасні педагогічні технології охоплюють коло теоретичних та 
практичних питань керування, організації навчального процесу, методів та 
засобів навчання. Своїм походженням вони зобов’язані реалізації педотех-
нічних ідей, які висловлювали на межі ХХ ст. засновники прагматичної 
психології та педагогіки (І. Джеймс, Д. Дьюї, Р. Торндайк, С. Холл), 
представники «індустріальної педагогіки» (Ф. Гілберт, Ф. Тейлор). 
Науково-технічна революція, яка торкнулася всіх галузей науки, техніки, 
суспільного життя, освіти, наповнює педагогіку новим змістом [6, с. 176]. 

У Національній Доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті 
закладено концептуальні ідеї про участь педагогічних працівників у 
науковій діяльності та інтеграції наукових досліджень з освітнім процесом. 
Саме цей документ став законодавчим поштовхом до наукової діяльності 
загальноосвітніх навчально-виховних закладів [8, с. 24]. 

Ситуація, що склалася в Україні, спонукає як науковців, так і 
практиків до диференціації послуг педагогічної науки для школи. Наука в 
сучасній школі, як правило, забезпечує: 

– прогнозування розвитку школи, її структури та спрямувань 
діяльності; 

– обґрунтування, пояснення і перевірку на ефективність педаго-
гічних ідей, що народжуються в школі; 

– впровадження інновацій у навчально-виховний процес і т.д.  
[11, с. 87–91]. 

Дослідження в школі можна проводити у різних сферах: управ-
лінській, організаційній, дидактичній, методичній, технологічній та інших. 

Теоретично дошкільний навчальний заклад і школа можуть вести 
різноманітні педагогічні дослідження в межах своїх повноважень і 
кадрових можливостей. 

Те, що досвід дослідної діяльності дошкільних навчальних закладів і 
шкіл вивчали багато вчених (І. Аносов, В. Безрукова, С. Крисюк та інші), 
дає змогу визначити ті умови, за яких заклади освіти можуть успішно 
вести цю роботу [1, с. 392; 2, с. 160]. Дослідну діяльність у дошкільних 
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закладах освіти та школах здійснюють, як правило, високоякісно та 
успішно, і вона позитивно впливає на навчально-виховний процес. 

У сучасній інноваційній педагогіці склалося кілька точок зору на 
розуміння сутності науково-дослідницької діяльності учнів. Визначаючи 
поняття діяльності, його розглядають як «створення, визначення і 
виявлення суб’єкта» [3, с. 112; 9, с. 255]. 

Одним із сучасних напрямів пошукової моделі навчання є 
перспективна освітня технологія – науково-дослідницька діяльність учнів. 
Її суть у тому, що в рамках форм освітньої роботи учні виконують 
дослідницькі проекти в галузях різних природних, гуманітарних та 
суспільних наук. 

Керівниками цих робіт мають бути шкільні вчителі, науковці, 
спеціалісти з профільних наукових установ. У найзагальнішому випадку 
під науково-дослідницькою роботою учнів варто розуміти систему 
навчальної та пізнавальної діяльності учнів теоретичного і прикладного 
напрямів у галузі науки, яка за формою та змістом відповідає творчому 
рівневі навчальних досягнень. У такому розумінні навчально-дослідна 
робота учня є найвищою формою вияву творчого рівня навчальних 
досягнень. Окремі дослідники розглядають її лише як одну з 
перспективних педагогічних технологій [4, с. 208]. 

Творчу діяльність в освітніх закладах організовують, як правило, у 
вигляді факультативних курсів, гуртків, наукових товариств. Головним 
формальним результатом творчої діяльності є підсумкові роботи, що учні 
подають на конкурси і науково-практичні конференції, захисти науково-
дослідницьких робіт у Малій Академії наук (та на інших конкурсах різних 
рівнів). 

Також, вагомий чинник в організації навчально-виховного процесу 
закладів освіти – створення варіативних організаційних освітніх структур, 
таких як: ліцеї, гімназії, коледжі, колегіуми, школи – дитячі установи, 
школи-комплекси, важливе місце посідає впровадження в освітньо-
виховну діяльність з дітьми інтерактивних форм роботи та інновацій. 

За масштабом перетворень інновації поділяють на: 
– окремі (локальні, одиничні); 
– модульні (комплекс поодиноких локальних, зв’язаних між собою, 
стосуються однієї вікової групи учнів); 

– системні (охоплюють усю методику навчання з того чи іншого 
предмета) [10, с. 59–68]. 

Залежно від способу реалізації інновацій, їх прийнято поділяти на дві 
основні групи: 

– систематичні, планові або прогнозовані; 
– випадкові, або спонтанні. 
Залежно від глибини новаторських змін інновації поділяють на: 
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– масові, великі, радикальні, фундаментальні; 
– малі, часткові [12, с. 107–109]. 
За характером походження виділяють зовнішні та внутрішні 

інновації. 
Отже, педагогічні інновації – це загальна назва нового педагогічного 

продукту (теоретичного, практичного), що втілюється у навчально-
виховний процес – концепції, теорії, системи, моделі, методики, 
технології, методи, прийоми. 

Інновація є продуктом більше процесу творчого пошуку, 
результатом остаточного розроблення нової ідеї. Процес можна назвати 
інноваційним тоді, коли йдеться про опанування, поширення інновації в 
педагогічній практиці. 

Таким чином, педагогічна інновація – це не тільки ідея, а й певне її 
оформлення та впровадження в діяльність. Завдяки змінам у суспільній 
свідомості нові цінності в освіті – пріоритет саморозвитку, самовдос-
коналення, самоосвіти над передачею знань, умінь і навичок, а звідси – й 
інтересів особистості над навчальним планом, навчальними програмами. 
Педагог має чітко усвідомити, що домінантою сучасного освітнього 
процесу має стати його творча функція, яка віддає перевагу формуванню 
творчої особистості. Тому важливо будувати навчальний процес не на 
протиставленні інформаційної і творчої функцій навчання, а на засадах їх 
поєднання на основі діалектичного підходу. 

Освіта має постійно адаптуватися до суспільного розвитку, 
використовуючи попередній досвід, транслювати його здобутки, головні 
цінності, досягнення, впроваджуючи інновації. Перебудова системи освіти 
для надання їй більшої гнучкості, забезпечення переходів із одних 
напрямів освіти до інших дозволить адекватно реагувати на вимогу 
змінити продукт освіти відповідно до попиту на ринку праці. 

Останні за часом прийняття закони, що регламентують освітню 
діяльність, є ринково спрямованими й орієнтують розвиток освіти в 
парадигму ринкових відносин. Освіта поступово стає ринково-
орієнтованою, і відтак доцільно переосмислювати організаційно-змістовий 
і змістовий компоненти навчально-виховного процесу. Підготувати 
людину до життя в ринковому суспільстві варто за логікою і змістом 
ринкових відносин. Зрозуміло, закони, що регулюють взаємини в 
освітянській галузі, мають бути демократичними, спонукати до творчості, 
до створення нових інноваційних технологій навчання і виховання. 

Наша держава виробила основні засади інноваційної політики, 
державної підтримки інноваційних проектів і структур, що забезпечують 
інноваційний розвиток України. 

Таким чином, можна констатувати, що в Україні наявна і постійно 
підлягає вдосконаленню законодавча база інноваційної діяльності, 
зокрема, освітньої. 
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УДК 373.5.091.3:93/99 
Тетяна Малецька 

 
ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ІСТОРИЧНИХ 

ЗНАНЬ, ЩО ЗАСВОЮЮТЬСЯ УЧНЯМИ 5–7 КЛАСІВ  
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 
Історія є однією із форм людської думки і це визначення набуває 

особливої актуальності в умовах реформування навчально-виховного 
процесу всієї шкільної освіти в Україні. Історія як навчальний предмет 
своїми специфічними можливостями має сприяти розвитку нових рис 
особистості, її активній інтеграції у демократичне суспільство, що на 
даному етапі активно формується. Тому викладання історії сьогодні 
потребує нового підходу як до змісту шкільної історичної освіти, так і 
створення сучасних, найбільш ефективних технологій формування міцних 
історичних знань. 

Щоб озброїти вчителя такими технологіями, потрібно простежити 
основні показники та критерії сформованості історичних знань в учнів  
5–7 класів, де, власне, відбувається знайомство з історією та закладаються 
основи історичних знань, які засвоюються на емпіричному, теоретичному 
та методологічному рівнях; з’ясувати складові історичної теорії, зміст 
історичних знань даної вікової категорії. На емпіричному рівні знання 
засвоюються у вигляді історичних уявлень. 

Питаннями формування уявлень у методиці навчання історії 
займалися О. Вагін, П. Гора, Н. Запорожець, В. Комаров, О. Пометун, 
С. Терно, Г. Фрейман та ін. 

Мета статті: на основі аналізу психолого-педагогічної та методичної 
літератури розкрити розуміння поняття «історичні знання» та узагальнити 
характеристику показників вимірювання сформованості історичних знань. 

О. Пометун відповідно до змісту історичного матеріалу і характеру 
усвідомлення його учнями розрізняє такі види уявлень: кількісні, локальні 
(просторові), хронологічні (часові), образні, логічні [6, с. 64]. 

Засвоєння знань передбачає оволодіння поняттями (Л. Виготський, 
В. Давидов, М. Данилов, Г. Костюк, О. Леонтьєв, І. Лернер, Р. Немов, 
А. Петровський, С. Рубінштейн, І. Сеченов, Л. Столяренко, О. Тихомиров, 
Н. Чупріков). На думку названих вчених, формування в учнів більшості 
понять відбувається в підлітковому віці. Л.Виготський вважав, що система 
понять – це ієрархічна сітка горизонтальних і вертикальних зв’язків, в яких 
поняття розподілені і взаємно співвідносяться в залежності від ступеня їх 
спільності (вертикалі) і схожості (горизонталі). Таким чином, система 
понять являє собою внутрішню упорядковану ієрархічну структуру, 
пов’язану відносинами спільності і схожості [1, с. 411]. 

Поняття у філософській літературі розглядається як сукупність 
суджень, тобто думок, в яких що-небудь стверджується, визначаються 
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відмінні ознаки предметів, явищ [3, с. 801]. В психології поняття 
визначається як одна з логічних форм мислення, вищий рівень 
узагальнення, характерний для мовно-логічного мислення [8, с. 285]. 
Поняття відображає в свідомості людини найбільш загальні і сутнісні 
ознаки і якості предметів і явищ. Поняття – це форма думки, так як 
людський мозок в формі понять діалектично синтезує в цілісний образ 
відображені думки, відмінні і сутнісні ознаки предметів, явищ. 

У методиці за обсягом узагальнення поняття розподіляють на 
конкретно-історичні, загальноісторичні та соціологічні; за характером 
змісту їх розподіляють на політичні або політично-правові, економічні та 
культурні [6, с. 60]. 

Крім понять складовими історичної теорії є зв’язки та тенденції 
розвитку суспільства. Зв’язки між подіями і явищами у методиці історії 
класифікуються за змістом. Відповідно, як правило, виділяються: 
причинно-наслідкові, хронологічні та локальні. 

Причинно-наслідкові зв’язки встановлюються, виходячи з того, що 
одне явище (причина) своїм впливом породжує інше (наслідок). 
Наприклад: Великі географічні відкриття обумовили розвиток ринкових 
відносин, виникнення Реформації та Ренесансу у Європі. 

Локальні або просторові зв’язки віддзеркалюють вплив географічних 
умов на виникнення та розвиток історичних явищ, характер і особливості 
протікання історичних процесів. Наприклад: природні умови Стародав-
нього Єгипту поступово привели до виникнення іригаційного земле-
робства. 

Хронологічні або часові зв’язки відбивають послідовність чи 
синхронність виникнення і розвитку історичних явищ і процесів. Так, у 
Франції за періодом політичної роздрібненості наступив етап утворення 
централізованої держави, яка переросла в абсолютну монархію; наприкінці 
ХІІІ і у ХІХ ст. у всіх країнах Європи відбувається промисловий 
переворот. 

Зв’язки подібно до понять розподіляються на конкретно-історичні, 
загальноісторичні та всезагальні. Визначення різноманітних зв’язків між 
історичними явищами і процесами дозволяє окреслити певні тенденції 
суспільного розвитку в ту чи іншу епоху [6, с. 61]. 

Отже, знання на уроках історії засвоюються на відповідних рівнях: 
емпіричному у вигляді уявлень: кількісних, локальних (просторових), 
хронологічних (часових), образних, логічних; теоретичному – у формі 
понять (конкретно-історичних, загальноісторичних, соціологічних або 
політичних, економічних та культурних) та зв’язків (причинно-наслід-
кових, хронологічних та локальних) і тенденцій. 

Визначивши сутність поняття «знання», його види, рівні і форми 
засвоєння, слід конкретизувати зміст знань, що опановують учні 5–7 класів 
на уроках історії. Аналізуючи зміст Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 
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від 23 листопада 2011 року [7], можна виділити наступний зміст 
історичних знань: у 5-му класі історична пропедевтика класу націлена 
передусім на початкові знання, елементарні уявлення та найпростіші 
вміння. Історичні знання п’ятикласників можна охарактеризувати як 
фрагментарні, початкові. Відповідно, їхні навчальні досягнення  
мають елементарний рівень і більш практичну спрямованість, загалом 
пов’язані з уміннями читати й розуміти адаптований історичний текст, 
працювати з історичними ілюстраціями, адаптованою історичною картою 
та стрічкою часу. 

Вимоги до історичних знань, що мають бути засвоєні у 6 класі, 
носять вже системний характер. Поряд з уявлення про певні події чи 
діяльність історичних постатей, вимагається засвоєння та застосування 
історичних понять, певних причинно-наслідкових, хронологічні та 
локальних зв’язків тощо. У 7 класі діти повинні визначати причини, 
сутність, риси та наслідки основних історичних подій, явищ і процесів 
вітчизняної, європейської та світової історії в епоху Середньовіччя, уміти 
співвідносити події, процеси, явища з відповідними періодами історії 
Середньовіччя, виявляти ставлення до історичних постатей доби, 
оцінювати внесок середньовічних суспільств у світову духовну спадщину 
та роль діалогу культур. Як бачимо вимоги від класу до класу 
ускладнюються. 

Отже, історичні знання, що формуються в учнів 5–7 класів у 
процесі навчання – це, перевірений суспільно-історичною практикою і 
засвідчений логікою, результат пізнання учнем фактів, подій, явищ 
процесів на емпіричному та теоретичному рівнях та методів пізнавальної 
діяльності у вигляді уявлень, понять, зв’язків, тенденцій, суджень і 
способів їх застосування. Наприклад, учень має не тільки описувати 
географічні умови життя населення, але й пояснювати їх вплив на 
господарчу діяльність, форму державної влади, менталітет народу у той чи 
інший період суспільного розвитку. 

Таким чином, історичні знання є головним елементом історичної 
освіти. У них сконцентрований соціальний досвід людства. Історичні 
знання, виходячи із змісту державних вимог до рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів історичного компоненту галузі «Суспільствознавство», 
спрямовані на формування: 

– базового розуміння минулого людства і його майбутнього; 
– наукового, гуманістичного світогляду; 
– громадянської позиції та прихильності до демократичних 
цінностей. 

Історичні знання не тільки формують новий погляд на світ, але й 
змінюють відношення до нього. Звідси випливає й виховне значення 
всякого знання. 

Отже, історичні знання виконують такі функції: 
1. Дають загальні уявлення про ті сторони дійсності, яких вони 
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стосуються (наприклад: загальну картину держави і права). 
2. Формують ставлення людини до пізнавальної дійсності. 
3. Озброюють людину способами пізнавальної діяльності та 
суспільної дії (як треба діяти або не діяти). 

Як відомо, якість засвоєних знань у дидактиці вимірюються за 
рівнем повноти, глибини, усвідомленості й міцності, конкретності й 
узагальненості [2, с. 166]. С. Рубінштейн зазначав, що «процес міцного 
засвоєння знань – центральна частина процесу засвоєння знань… В нього 
включається – сприйняття матеріалу, його усвідомлення, його 
запам’ятовування і оволодіння ним, яке дає можливість вільно ним 
користуватися в різних ситуаціях, по різному ним оперувати і т.п.» [9, 
с. 308]. І. Зимня характеризує міцність знань, як здатність учня незалежно 
від часу, різних ситуацій і умов їх застосування, використовувати 
засвоєнні знання і виробленні вміння [4, с. 314]. А. Усова запропонувала 
критерії засвоєння системи наукових понять, за якими визначається 
результат навчання і ступінь оволодіння науковими поняттями 
(теоретичний рівень засвоєння знань): 

1. Повнота засвоєння змісту наукового поняття. 
2. Ступінь засвоєння об’єму. 
2. Повнота зв’язків і відносин між науковими поняттями. 
3. Вміння визначати суттєві ознаки понять від несуттєвих. 
4. Вміння оперувати науковими поняттями при вирішенні завдань 
пізнавального характеру. 

5. Вміння класифікувати поняття [10, с. 151]. 
І. Конфедератов та В. Симонов виділяють наступні рівні засвоєння 

знань, які відповідають узагальненій структурі пізнання: рівень 
розрізнення або розпізнавання предмета, рівень його запам’ятовування, 
рівень розуміння й рівень застосування. Схожі рівні засвоєння знань 
пропонуються й І. Лернером: рівні впізнавання, відтворення, перетворення 
(трансформації) й переносу знань [5, с. 67]. 

Виходячи з вище зазначеного, засвоєння знань здійснюється на трьох 
основних рівнях: емпіричному, теоретичному, методологічному. На 
емпіричному рівні пізнаються явища (на відміну від сутності об’єктів), 
накопичується інформація, здійснюються експерименти, опис, вимірю-
вання, класифікація та первинні узагальнення. На теоретичному рівні 
розкривається сутність явища, закономірності, висуваються певні гіпотези, 
формуються теорії тощо. Методологічний рівень пов’язаний із реалізацією 
способів набуття та застосування знань для вирішення практичних завдань 
у різноманітних сферах людської діяльності 

На основі аналізу психолого-педагогічної і методичної літератури та 
зазначеного в тексті розуміння змісту поняття «історичні знання», що 
засвоюються учнями 5–7 класів в процесі навчання, надамо узагальнену 
нами характеристику показників вимірювання їх сформованості. Оскільки 
історичні знання засвоюються на емпіричному (уявлення), теоретичному 
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(поняття, зв’язки, тенденції та способи пізнавальної діяльності – 
методологічні знання) та методологічному (знання про способи їх набуття 
та застосування) рівнях, то й відповідні показники мають їх відображувати 
та характеризувати. 

1. Емпіричні показники якості історичних знань, що засвоюються 
учнями 5–7 класів в процесі навчання, характеризуються рівнем 
сформованості відповідних уявлень: а) кількісних (про кількість 
населення, що мешкає на певній території, про кількісний склад певних 
соціальних верств населення, розмір земельної ділянки чи маєтку тощо); 
б) просторових або локальних (про природно-географічні умови існування 
населення, битв, про територію країни, про кордони держави, напрями 
походів, райони господарчої спеціалізації, торгівельні шляхи, місця 
знаходження культурних пам’яток, просторові межі рідного краю тощо); 
в) часових або хронологічних (про відлік часу в історії, історичну добу, 
періодизацію історії, послідовність, тривалість подій, явищ, процесів 
тощо); г) образних (про зовнішній вигляд представників різних соціальних 
груп населення певної історичної доби характерні риси їх повсякденного 
життя, картина населених пунктів, тощо); д) логічних (про причини і 
наслідки окремих історичних подій, явищ, процесів – вплив географічного 
положення на розвиток країни, регіону, господарське, духовне, 
повсякденне життя, причини повстань, переселенських процесів тощо). 

2. Теоретичні показники якості історичних знань, що засвоюються 
учнями 5–7 класів в процесі навчання, характеризуються рівнем 
сформованості відповідних понять та розуміння зв’язків й тенденцій. 
Рівень їх сформованості визначають такі критерії: а) повнота (кількість 
понять, які дозволяють засвоїти відповідний обсяг історичних знань, що 
передбачений навчальними програмами); б) інтеграція (розуміння зв’язку 
різних понять між собою, включаючи їх міжпредметні зв’язки, дозволяє 
засвоювати історичні знання комплексно); в) мобільність (готовність учнів 
для самостійного знаходження способів застосування понять при вивченні 
історичних процесів у навчальних ситуаціях, що змінюються ); г) міцність 
(здатність усвідомлювати сукупність понять, які дозволяють засвоїти 
відповідні історичні знання, їх взаємозв’язок, послідовність і логіку); 
д) глибина та системність (розуміння причинно-наслідкових, хронологіч-
них, локальних тенденцій, наприклад, причини становлення і розвитку 
цивілізацій і держав у конкретно-історичну добу, розшарування 
суспільства, виникнення, розвитку та занепаду натурального господарства, 
причини та наслідки християнізації європейських народів та народів 
Київської Русі, причини феодальної роздрібненості, тощо). 

3. Методологічні показники якості історичних знань, що 
засвоюються учнями 5–7 класів в процесі навчання, характеризуються 
рівнем володіння відповідними методологічними знаннями – способами 
пізнавальної діяльності та спроможністю їх застосування у процесі 
навчання. Це вимагає виділити окрему групу показників – пізнавально-
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процесуальні. Слід зазначити, що шкільні програми з історії та 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [7] 
визначають державні вимоги до застосування методологічних знань у 
навчальному процесі у вигляді відповідного переліку вмінь та навичок. 
Отже, пізнавально-процесуальні показники включають: а) розумові 
(спроможність аналізувати відповідну інформацію, синтезувати її, 
виділяти головні ідеї в тексті чи розповіді вчителя, співставляти та 
порівнювати однотипні історичні явища, інформацію з різних джерел, 
оцінювати окремі факти, події, формулювати нескладні висновки та 
узагальнення, будувати доказ чи спростування, давати визначення понять 
на основі вивченого матеріалу, визначати головне та другорядне, 
об’єктивне та суб’єктивне, складати порівняльну та узагальнюючу 
характеристику подій, явищ, процесів, тенденцій суспільного, економіч-
ного, політичного, релігійного та культурного життя, складати нескладні 
хронологічні, синхроністичні таблиці, схеми, будувати відповідь на їх 
основі, виділяти сутнісні ознаки історичних явищ, процесів та тенденцій, 
розмежовувати родові і видові ознаки понять, робити узагальнення на 
основі оперування поняттями і судженнями, конкретизувати поняття, 
пояснювати історичні факти, явища, робити індуктивно-дедуктивні 
висновки); б) мовленнєві (спроможність самостійно будувати відповідь, 
використовуючи різні джерела знань, давати усний відгук на відповідь 
однокласника, писати коротке оповідання про подію, оцінювати власну 
відповідь, складати оповідання (письмово або усно) по картині, готувати 
повідомлення і доповіді та виступати перед однокласниками, брати участь 
в дискусії, аргументувати власну позицію з посиланням на джерело, давати 
усний відгук на повідомлення і доповіді інших учнів, складати різні типи 
планів, розповідати на їх основі, користуватися словниками); в) хро-
нологічні (спроможність визначати дати і хронологічні межі подій, 
співвідносити рік зі століттям, століття з тисячоліттям; дати подій з 
певним періодом історії, типом держави, правильно користуватися лінією 
часу, встановлювати послідовність та синхронність історичних подій, 
складати відповідні таблиці, синхронізувати події історії України та 
всесвітньої історії, виділяти сутнісні ознаки історичного періоду, етапу); 
г) картографічні (спроможність визначати географічне положення країни, 
рельєф місцевості, показувати на карті місця історичних подій, читати 
історичну карту, правильно використовуючи знання легенди карти, 
виконувати завдання на контурній карті, використовувати її як джерело 
інформації при характеристиці історичних подій, явищ, процесів, 
користуючись картою, визначати причини та наслідки історичних подій, 
пов’язані з геополітичними чинниками і факторами навколишнього 
середовища, використовувати картографічну інформацію для пояснення 
розвитку міжнародних відносин, торгівлі, культурних та релігійних 
взаємовпливів, політичних процесів тощо; д) спеціальні (спроможність 
самостійно здобувати історичну інформацію з тексту та позатекстових 
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компонентів підручника, аналізувати нескладні та адаптовані історичні 
джерела, визначати, застосовувати історичні терміни й поняття, 
конкретизуючи їх на прикладах чи визначаючи ознаки поняття на основі 
аналізу фактів, розповідати про історичні події й явища та описувати їх, 
давати історичну характеристику видатним діячам, формулювати власне 
ставлення (аксіологічні судження) до історичних подій і діяльності 
історичних осіб, визначати причини, сутність, наслідки та значення 
історичних подій, явищ, процесів та тенденцій, висловлювати власну точку 
зору щодо історичної інформації й обґрунтовувати її, відокремлювати 
упереджену інформацію від неупередженої тощо). 

Таким чином ми визначили показники та критерії сформованості 
історичних знань, що засвоюються учнями 5–7 класів в процесі навчання: 
емпіричні, теоретичні та пізнавально-процесуальні, що виступають резуль-
татом навчання, який вчитель покликаний постійно вдосконалювати. 

Наступним кроком дослідження даної проблематики може слугувати 
вивчення питання взаємозв’язку когнітивних процесів учня із рівнем 
сформованості історичних знань та вибір оптимальних методик для 
покращення результативності навчання. 
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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНО-ІНТОНАЦІЙНИХ НАВИЧОК НА 
УРОКАХ МУЗИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В ПРОЦЕСІ 

РОЗСПІВКИ 
 

Важливу роль у формуванні творчої особистості, у її духовному 
розвитку відіграє музичне мистецтво. На жаль, у практиці сучасного 
навчання домінує спрямованість на розвиток інтелектуальних здібностей, 
незважаючи на поставлену перед освітою мету – гармонійний усебічний 
розвиток особистості. Заявлена мета може бути досягнута лише за умови 
хоча б відносної рівноваги між розвитком раціонального та емоційного, 
інтелектуального та духовного в людині. 

Відповідно до сучасних уявлень, головною метою музичного 
навчання та виховання є формування музичної культури як невід’ємної 
частини духовної культури особистості, а також здатності сприймати й 
виконувати музику як живе й образне мистецтво, нерозривно пов’язане з 
життям. Цілі й завдання музичної освіти сьогодні не викликають 
суперечок, але шляхи їх досягнення, зміст, методи й форми музично-
виховної діяльності, вокальної педагогіки й досі залишаються важливими 
темами педагогічної дискусії. У зв’язку з цим комплекс проблем вокально-
інтонаційної підготовки не втрачає актуальності в сучасній психолого-
педагогічній літературі. 

Проблемі музичного навчання присвятили свої фундаментальні праці 
видатні педагоги О. Апраксіна, Б. Асаф’єв, Н. Ветлугіна, І. Дзержинська, 
Д. Кабалевський, М. Леонтович, Г. Падалка, О. Ростовський, В. Шацька, 
Б. Яворський та ін. Аналізом теорії музичного виконавства займалися 
Ф. Бузоні, М. Давидов, Г. Коган, К. Мартінсен, Г. Нейгауз, С. Фейнберг та 
інші. Ґрунтовні дослідження проблеми виконавської майстерності містять 
роботи у галузі теорії та історії вокального виконавства (С. Бутовського, 
О. Мишуги, О. Муравйової, І. Улуханової тощо) і музикознавства 
(Ю. Кремльов, І. Ляшенко, С. Мірошниченко тощо). Питання вокальної 
підготовки майбутніх вчителів співу досліджували І. Зелененька, 
Г. Павловська та інші. Але, незважаючи на наявність ряду публікацій, 
присвячених вивченню сфери вокальної підготовки, залишається особливо 
відчутною потреба в роботах, присвячених питанням розвитку вокально-
інтонаційних навичок та впровадження різноманітних методик вокальної 
підготовки в практику музичної освіти початкової школи. 

Стаття присвячена узагальненню та обґрунтуванню теоретичних і 
практичних аспектів впровадження моделі використання розспівування на 
уроках музики у процесі розвитку вокально-інтонаційних навичок 
молодших школярів. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 124 

Вокальний спів – один з найулюбленіших видів музичної діяльності 
дітей на уроці музики. Він викликає в молодших школярів яскраві емоції, 
впливає на естетичні і моральні почуття. Відомий психолог А. Виготський 
підкреслював, що творчість виявляється не тільки тоді, коли створюється 
щось нове, але і коли людина вносить своє розуміння певного явища, по-
своєму відтворює, змінює вже створене. Відтак спів надає широкі 
можливості для самовияву особистості, вираження змісту твору, оскільки 
смисл співу не в механічному розучуванні пісень, а в їх творчій 
інтерпретації. Важливої ролі тут набувають музичне навчання, накопи-
чення знань і художнього досвіду, оволодіння співацькими уміннями і 
навичками, які стають основою творчості [3]. 

Значну роль у навчанні співу відіграють правильно сформовані 
співацькі навички. Як відомо, навички – це закріплені, автоматизовані 
прийоми і способи роботи [2]. Результати останніх досліджень, проведених 
науковцями, дають підставу стверджувати, що співацькі навички 
забезпечуються лише через відповідність реального звучання і внутрішніх 
музично-слухових уявлень учнів. Внутрішні музично-слухові уявлення 
пов’язані з руховими і створюють готовність до певних дій, що 
відповідають художньому завданню. Вокальними навичками є: співацька 
установка, дихання, звукоутворення і звуковедення, дикція й чистота 
інтонування [4]. 

Вокальні навички діляться на три групи : 
– вокально-технічну (співоча постава, співоче дихання, звуко-
утворення); 

– інтонаційно-слухову (стрій, ансамбль, чистота інтонування); 
– засоби виразності (дикція, артикуляція, орфоепія) [9]. 
Складність формування співацьких навичок у тому, що одним 

школярам важко проаналізувати навчальне завдання, побачити зв’язок між 
окремими навичками, що формуються в комплексі, перенести досягненні 
результати з вивченого завдання на нове. Ефективним засобом формування 
співацьких навичок є вокальні вправи – багаторазово повторені 
спеціально-організовані вокальні дії. Під час розучування вправ слід 
додержуватися принципу єдності художнього й технічного, прагнути до 
емоційно-виразного забарвлення голосу. 

Вокальні вправи можна розділити на дві основні категорії. До першої 
відносяться ті, які застосовуються поза зв’язком з конкретним твором. 
Вони сприяють послідовному опануванню засобами вокальної виразності, 
досягненню більш високого рівня художнього виконання. Вправи другої 
категорії направлені на подолання конкретних труднощів при розучуванні 
твору. Природно, що ці вправи служать більш вузьким завданням 
співочого розвитку [8]. Всі вправи розділяються на такі типи: 

1) для тренування тривалого дихання і одноманітного звуко-
утворення, звукоподачі, звуковедення; 
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2) для тренування артикуляційного апарату; 
3) для вироблення навички співу із закритим ротом; 
4) вправи на вміння збирати звук і чисто інтонувати певні інтервали, 
на подолання стрибків в мелодії; 

5) вправи на вміння інтонаційно точно долати стрибки зі ступеневим 
їх заповненням; 

6) інтонування тризвуків (мажорних, мінорних) на легато, а пізніше 
на стаккато; 

7) звукоряди висхідного і низхідного напрямку для розвитку 
рухливості голосу; 

8) вправи на використання багатоголосся, починаючи з епізодичних 
розходжень у терцію; 

9) секвенційний розвиток мелодії при тривалому диханні (можна з 
крещендо і димінуендо). Отже, мета вправ – підготувати 
голосовий апарат до активної роботи і довести до автоматизму 
основні вокальні навички [7]. 

Вокально-інтонаційні вправи – це технічні вправи, що мають певні 
інтонації, елементи музичної мови, направлені на її засвоєння [1]. На уроці 
музики ВІВ займають важливе місце, оскільки допомагають учням краще 
засвоїти різні інтонаційні комплекси та долати труднощі, що виникають в 
процесі роботи. Матеріал вокально-інтонаційних вправ присутній у всіх 
формах роботи: в слуховому аналізі, в читанні з аркуша, в піснях тощо. 
Викладач музики повинен вміти правильно скласти і правильно 
застосувати вправи у своїй педагогічній практиці. В першу чергу вони 
повинні бути мотивованими, тобто відповідати певній темі уроку. 
Оскільки ми маємо часові обмеження, то на спів виділяється 5 хвилин 
протягом всього уроку [1]. Вимоги щодо проведення вокально-
інтонаційних вправ: 

1. Кожна вправа повинна точно відповідати вибраній темі уроку, але 
не варто забувати повторювати пройдений матеріал. 

2. Вправи мають бути короткими, щоб легко засвоювалися та 
запам’ятовувалися. 

3. Учні повинні з легкістю транспонувати вправу в іншу тональ-
ність. 

4. Діапазон має бути зручний для виконання. 
5. Інтонаційна та ритмічна сторона не повинні заважати одна одній. 
У викладача має бути певна мета: засвоєння певної інтонації або 
ритмоформули. 

6. Вокально-інтонаційні вправи переважно виконуються a’capella. 
Не можна одночасно грати і співати. На фортепіано можна 
акомпанувати або підтримувати тоніку [1]. 

В цілому вправи можна класифікувати за наступними принципами: 
1) за ладовою основою (в ладу та поза ладом); 
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2) за кількістю голосів; 
3) за способом виконання. 
Існує чимало способів виконання вокально-інтонаційних вправ: 

колективно мелодично або гармонічно; групами; індивідуально мело-
дично; каноном; «ланцюжком»; методом «нашарування» голосів; дуетом; 
співати гами, ступені, інтервальні та акордові послідовності, чергуючи спів 
вголос та «внутрішній» спів, що сприяє розвитку внутрішнього слуху; спів 
на різні штрихи (Legato, staccato); спів a’capella; спів з гармонічним 
супроводом. 

Завданням нашої статі було узагальнити теоретико-практичну 
модель використання розспівування на уроках музики. Ця модель 
включала основні компоненти вокально-інтонаційних навичок, зокрема: 
співацьку установку, дихання, звукоутворення, слухову увагу, ансамбль, 
чистоту інтонування, дикцію, артикуляцію, орфоепію. Всі ці компоненти, 
об’єднуючись, утворюють такі складові: вокально-технічні, інтонаційно-
слухові й засоби виразності. В процесі засвоєння вокально-інтонаційних 
навичок пропонується використовувати вправи, які поділяються на 
типами, видами та напрямками (Див. схему 1). 

Розвиток навичок вокального інтонування має декілька напрямів. 
Перший напрям – це формування вокально-інтонаційної координації. 
Йдеться про розвиток самої здатності інтонувати звуки різної висоти. 
Звичайно, в загальноосвітні школи зазвичай поступають діти, які цим 
навиком певною мірою вже володіють. Але, у деяких учнів 
«інструменталістів» можуть виникнути певні труднощі на цьому «терені», 
або діапазон інтонування занадто вузький, щоб можна було вважати цю 
проблему остаточно вирішеною. 

Другим напрямом розвитку вокальної інтонації є контролювання 
фальцетного і нефальцетного режиму та зміни регістрів [6]. Якщо спочатку 
розв’язується задача формування здатності голосового апарату інтонувати 
звуки різної висоти, то потім закріпити цю здатність, зробити володіння 
голосовим апаратом більш впевненим і точним. На цьому етапі можна 
продовжити роботу над попередніми вправами, звертаючи більшу увагу 
тепер на точність інтонування, значущість кожного звуку. 

З метою розвитку точності інтонування можна запропонувати учням 
чергувати зв’язний спів на одному диханні і спів вправ, відокремлюючи 
звуки короткими паузами, звертаючи увагу на точність звуковисотного 
попадання (уже на цьому етапі можна привчати учнів до правила: перш 
ніж що-небудь зіграти або заспівати, потрібно спочатку точно уявити, 
почути «внутрішнім» слухом «звуковий образ»). Може допомогти 
попереднє наспівування звуків у вправах закритим ротом. Що стосується 
співу пісень, то дуже корисним вправою є наспівування їх без тексту на 
звуці «Ю», «ЙО» та інших голосних звуках. Цю вправу корисно 
виконувати «нефорсованим» звуком без гармонійного акомпанементу, 
акуратно дублюючи тільки мелодійну лінію [1]. 
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Схема 1 
 

Модель розвитку вокально-інтонаційних навичок за допомогою 
використання розспівування на уроках музики 

 

 
 

Вокально-інтонаційні навички 

Звуко-
утворення 

Співоча 
постава Артикуляція 

Слухова 
увага 

Чистота 
інтонування 

Орфоепія 
Дикція 

Ансамбль Дихання 

Вокально-технічні Засоби виразності 

Інтонаційно-слухові 

Вокально-інтонаційні вправи 

Типи вправ 
– для тренування тривалого дихання і 
одноманітного звукоутворення, 
звукоподачі, звуковедення; 

– для тренування артикуляційного 
апарату; 

– для вироблення навички співу із 
закритим ротом; 

– вправи на вміння збирати звук і 
чисто інтонувати певні інтервали, 
на подолання стрибків в мелодії; 

– мотиви на вміння інтонаційно 
точно долати стрибки з 
поступеневим заповненням їх; 

– інтонування тризвуків (маж., мін.) 
на легато, а пізніше на стаккато; 

– звукоряди висхідного і нисхідного 
напрямку для розвитку рухливості 
голосу; 

– вправи на використання 
багатоголосся, починаючи з 
епізодичних розходжень у терцію; 

– секвентний розвиток мелодії при 
тривалому диханні (можна з 
крещендо і дімінуендо). 

Види вправ 
1. за ладовою основою 
2. (в ладу та поза ладом); 
3. за кількістю голосів; 
4. за способом виконання. 

Напрями використання вправ 
 

Формування вокально-
інтонаційної координації: 

– Вправи на розкутість 
голосового апарату 

– Вправи «опори» дихання на 
діафрагмі 

– Вправи на інтенсивний 
контроль слухом 

 
Контролювання фальцетного і 
нефальцетного режиму співу: 

– Вправи на одному диханні 
– Вправи на відокремлення 
звуків короткими паузами 

 
Формування навичок 

сольфеджування – співу по нотах: 
– Вправа читання нот 
– Вправа оволодіння 
звукорядом 

– Вправи на відтворення ритму 
– Вправи на тактування 
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Останній напрям – це формування первинних навичок 
сольфеджування – співу по нотах. Передбачається, що до цього моменту 
учні вже повинні опанувати основи музичної грамоти. Точніше кажучи, 
цей процес потрібно починати одночасно з вивченням музичної грамоти. 
На цьому етапі доводиться вирішувати дуже багато різних завдань і 
проблем, а тому в якомусь сенсі він може вважатися основоположним у 
формуванні навичок вокального інтонування: 

– Перше завдання – читання нот. Значна частина труднощів 
спочатку виникає саме через невпевнене читання нот при сольфеджуванні, 
тому так важливо приділити деяку увагу цьому питанню та засвоїти 
навички швидкого читання нот окремо без ритму і інтонування. 

– Друге завдання – оволодіння звукорядом. Суть завдань полягає не 
тільки в тому, щоб орієнтуватися в звукоряді, чітко усвідомлювати 
розташування сусідніх звуків в ньому, а й довести до автоматизму читання 
гамоподібних і арпеджіо подібних послідовностей вгору і вниз. 

– Третє завдання – формування базових навичок відтворення ритму. 
На уроці ритмічні вправи не розглядаються як самостійний навик. Власне 
ритмічні вправи можливі лише на самому початку навчання, паралельно 
вивченню відповідних теоретичних тем (тривалості, ритм, метр, розмір). 
Надалі вправи на розвиток метро ритмічного відчуття поєднуються з 
різними практичними видами діяльності – співом, творчими вправами, 
розспівками. 

– Четверте завдання – тактування – одне з найбільш 
проблематичних місць в практиці роботи. Часто доводиться слухати скарги 
учнів, що тактування їм тільки «заважає», що без нього їм співати по нотах 
легше. Насправді, перехід від плескання метричних часток на тактування 
не повинне становити особливих проблем, якщо ця навичка виконується 
правильно – коротким, легким, але дуже чітким рухом, по відчуттю 
близьким клацання пальцями. Перш ніж приступати до співу з 
тактуванням, можна кілька разів прочитати звуки мелодії без інтонування. 
І остання рекомендація – перед початком співу мелодії можна тактувати 
два порожніх такти [1]. 

– П’яте завдання – освоєння базових методів роботи з мелодіями 
для співу – підсумовує всі напрацьовані навички в процесі співу по нотах. 

Отже, вокальний спів – один з найулюбленіших видів музичної 
діяльності дітей на уроці музики. Він викликає в молодших школярів 
яскраві емоції, впливає на естетичні і моральні почуття. Водночас, розвити 
співацькі навички можливо, використовуючи закріплені, автоматизовані 
прийоми і способи співу, які забезпечуються лише через відповідність 
реального звучання і внутрішніх музично-слухових уявлень учнів. Модель 
розвитку вокально-інтонаційних навичок за допомогою розспівок на 
уроках музики учнів початкової школи базується на забезпеченні єдності 
компонентів вокально-інтонаційних навичок, об’єднання їх у складові та 
використання вправ, які поділяються на типами, видами та напрямками. 
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УДК 37.091.31-059.2 
Юрій Олексін 

 
СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

СУТНОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ 
 
Проблеми диференціації досліджували такі відомі українські вчені, 

як А. Волошин, Б. Грінченко, М. Гузик, О. Духнович, О. Захаренко, 
В. Сухомлинський та ін. Теоретичні основи диференційованого навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах активно вивчалися з середини 
ХХ ст. Суттєвий внесок у розвиток цих проблем внесли: О. Бугайов, 
А. Бударний, М. Бурда, Н. Буринська, І. Бутузов, С. Гончаренко, В. За-
бранський, М. Мельников, Є. Рабунський, А. Сбруєва, П. Сікорський, 
З. Слєпкань, І. Унт, І. Чередов та ін. Але, разом з тим, зміст поняття 
«диференціація навчання» потребує уточнення, на основі аналізу здобутків 
сучасної педагогічної науки. 

Як зазначено в словниках, «диференціація» в перекладі з латини 
означає поділ, розшарування цілого на різні частини, форми, ступені. 

Метою нашої статті є спроба узагальнення сучасних наукових 
підходів до визначення сутності диференціації навчання школярів. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу зробити 
висновок про те, що підстави диференціації навчання за характером можна 
поділити на особистісні і соціальні. 

Так, в диференціації за загальними, спеціальними здібностями, 
індивідуальними психофізіологічними особливостями, інтересами учнів 
підставами є особистісні чинники. 

Важливо зазначити, що поділ на види диференціації, взагалі кажучи, 
є умовним, оскільки в деяких формах диференціації враховується не одна 
група індивідуально-типологічних особливостей, а декілька. 

У диференціації за релігійною приналежністю, соціальним і 
майновим станом батьків на перший план виходять фактори соціальні. Так 
само соціальний фактор домінує, коли диференціація навчання 
відбувається за національною ознакою (створення національних шкіл має 
на меті збереження національної культури і мови в подальших поколіннях 
представників певної національності). 

Диференціація за проектованою професією враховує й особистісні 
чинники (наявність певних схильностей і здібностей дітей), і соціальні 
(престижність певних професій в даний час у суспільстві). 

Диференціація навчання дозволяє організувати навчальний процес на 
основі врахування індивідуальних особливостей особистості, забезпечити 
засвоєння всіма учнями змісту освіти, який може бути різним для різних 
учнів, але з обов’язковим для всіх виокремленням інваріантної частини. 
При цьому кожна група учнів, що має подібні індивідуальні особливості, 
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йде власним шляхом. Процес навчання в умовах диференціації стає 
максимально наближеним до пізнавальних потреб учнів, їх індивідуальних 
особливостей. 

Отже, головна мета диференціації процесу навчання – забезпечення 
кожному учневі умови для максимального розвитку його здібностей, 
схильностей, задоволення пізнавальних потреб та інтересів в процесі 
засвоєння змісту загальної освіти. 

Педагогічна енциклопедія (1964 р.) тлумачить диференційоване 
навчання як «вибір тієї чи іншої форми навчання, що здійснюється в 
залежності від виробничої бази школи, потреби в тих чи інших професіях, 
характеру професії» [13, с. 760–761]. 

Диференціація навчання, за висновками С. Гончаренка в «Україн-
ському педагогічному словнику» (1997 р.), – це розподіл навчальних 
планів і програм у старших класах середньої школи. Виокремлення й 
посилення профільних, профілюючих навчальних предметів не суперечить 
принципові єдиної школи, оскільки при цьому забезпечуються встановлені 
державні стандарти загальноосвітніх знань з усіх предметів і не 
збільшується тижневе навантаження учнів. «Диференційоване навчання 
може будуватися як за науково-теоретичними профілями (гуманітарний, 
фізико-математичний, хімічний, біолого-агрономічний), так і науково-
технічними. Диференційоване навчання може здійснюватися й у формі 
додаткових занять за вибором за рахунок часу, відведеного для цієї мети 
навчальним планом» [4, с. 95]. Тобто, обидва зазначені підходи до 
розуміння диференціації визначають її виключно як зовнішню. 

О. Ярошенко в українській «Енциклопедії освіти» (2008 р.) зазначає, 
що диференціація навчання – це форма врахування індивідуальних 
особливостей учнів у процесі навчання на основі їх поділу на характерні 
типологічні групи за різними показниками (рівнем навчальних 
можливостей, успішністю, пізнавальним інтересом школярів, темпом 
навчання тощо) [20]. 

Р. Вендровська і М. Шахмаєв у «Російській педагогічній енцикло-
педії» (1993 р.) визначають диференціацію навчання як форму організації 
навчальної діяльності школярів середнього і старшого шкільного віку,  
за якої враховуються їх схильності, інтереси і здібності, що виявилися  
[15, с. 276]. 

Із цих визначень диференціації ми бачимо три підходи до її 
осмислення: як форми організації профільного навчання у школі, як форми 
здійснення індивідуального підходу до учнів, як поєднання обох 
попередніх підходів. 

На нашу думку, зазначена різноманітність підходів до осмислення 
змісту диференціації навчання в педагогічних енциклопедіях спричинена 
неоднозначністю підходів до трактування диференціації відомими 
радянськими і сучасними українськими та російськими дослідниками. 
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Так, М. Данилов, М. Скаткін, М. Шахмаєв визначають диференці-
йоване навчання як навчально-виховний процес, для якого характерне 
врахування типових індивідуальних відмінностей учнів [8, с. 252]. 

Для Г. Дорофєєва, Л. Кузнєцової, С. Суворової, В. Фірсова диферен-
ціація є системою навчання, в якій кожен учень, опановуючи деяким 
загальнозначущим мінімумом загальноосвітньої підготовки, забезпе-
чується можливістю адаптації до постійно мінливих життєвих умов та 
отримує право і гарантовану можливість приділяти переважну увагу тим 
напрямам, які найбільше відповідають його нахилам [9, с. 21]. 

Радянська дослідниця З. Калмикова вважала, що «...диференціація 
навчання – це створення спеціалізованих класів та шкіл, розрахованих на 
облік психологічних особливостей школярів» [11, с. 31]. 

Відомий радянський педагог Є. Рабунський поняття «диференціація» 
розглядав як поділ школи на потоки, іноді навіть як формування 
спеціальних шкіл і класів [14, с. 14]. 

Як поділ учнів одного класу за здібностями і навчальними 
досягненнями визначав диференціацію І. Чередов. Він пропонував 
учителю застосовувати парну, бригадну, ланкову, кооперативно-групову і 
диференційовано-групову діяльність учнів [18]. 

Так само розумів диференціацію і В. Загвязинський. Він вважав, що 
це – особливий підхід учителя до різних груп учнів та окремих учнів, 
організацію для них роботи, різної за змістом, обсягом, складністю та 
прийомами [10]. 

Л. Фрідман виявив сутнісне протиріччя традиційної моделі навчання 
між соціальними вимогами до школи, яка повинна була формувати 
особистість кожного учня, і її практичними можливостями працювати 
тільки з учнівськими колективами [17, с. 7]. Він визнавав диференціацію 
«міжшкільну», «внутрішньошкільну», «природну» (стихійну, природо-
відповідну), тобто внутрикласну. Л. Фрідман вважав, що в тих школах, де 
немає можливості для формування рівневої і профільної диференціації по 
класах, потрібно створити умови для природної внутрикласної диферен-
ціації. Процес навчання організовується так, щоб кожен учень мав 
можливість навчатися у відповідності зі своїми індивідуальними 
особливостями [17, с. 7–8]. Щодо внутрішньої диференціації, то Л. Фрід-
ман рекомендував підбирати навчальні завдання для всього класу, 
індивідуальні і групові [17, с. 109]. Серед варіантів групової роботи він 
виокремлював роботу: парну, діалогічну, командну, ланкову [17, с. 117]. 

О. Бугайов диференціацію навчання визначав як «множинність та 
варіативність індивідуальних і колективних шляхів до суспільно 
погоджених цілей загальної освіти» [2]. Він виявив три рівні диференціації 
середньої освіти: 

− за структурою системи освіти (школи, профтехзаклади, техні-
куми, училища різних профілів тощо); 
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− за змістом навчання (профільне масове, профільне поглиблене, 
індивідуалізоване, спеціальне); 

− за характером диференціації навчального процесу (внутрішня, 
зовнішня диференціація) [2, с. 7–16]. 

Аналізуючи праці сучасних дослідників, зазначимо, що М. Бурда під 
диференціацією навчання розуміє таку систему навчання, в якій «кожен 
учень, оволодівши деяким мінімумом суспільно значимої базової 
підготовки, дістає гарантовану можливість приділяти увагу тим напрямам 
освіти, які в найбільшій мірі відповідають його здібностям, інтересам, 
майбутній професійній діяльності» [3, с. 37]. Метою диференціації 
навчання вчений називає створення сприятливих умов для визначення і 
розвитку задатків, інтересів і здібностей кожного учня; цілеспрямований 
вплив на формування творчого, інтелектуального, професійного потен-
ціалу суспільства, раціональне використання можливостей кожного його 
члена; розв’язання актуальних проблем школи шляхом створення  
нової методичної системи навчання на принципово новій мотиваційній 
основі [3, с. 37]. 

М. Бурда визначає два основні види диференціації навчання: 
профільну (за змістом навчального матеріалу) та рівневу (за рівнем 
програмних вимог). Рівнева диференціація – це диференціація за глибиною 
засвоєння (а не пояснення) навчального матеріалу, за складністю 
навчальних завдань і вправ. Вона здійснюється на всіх етапах навчання за 
рахунок орієнтації учнів на різні рівні вимог щодо засвоєння навчального 
матеріалу [3]. 

П. Сікорський за формами вибору поділяє диференціацію навчання 
на такі види: елективну, селективну і природовідповідну, а за формами 
навчання – на індивідуальну, індивідуально-групову та групову. 
Диференційоване навчання, на його думку, реалізується у трьох формах: 
індивідуалізованій, індивідуалізовано-груповій і груповій. 

Залежно від способу формування навчальних груп, індивідуалізоване 
навчання П. Сікорський класифікує на гетерогенне і відносно гомогенне. А 
залежно від диференціації змісту навчальних планів і програм – на 
концентричне, рівневе і профільне [16]. 

Учений визначає диференціацію навчання як поділ, в одних 
випадках, суб’єктів учіння на різні типологічні групи за певними 
психологічними критеріями й адаптацію до них решти компонентів 
навчання (зміст, методи, форми тощо) з метою досягнення їх оптимального 
розвитку, а в інших – поділ учнів на групи залежно від змісту навчання 
(профіль) з метою підготовки учнів до продовження навчання у 
професійних навчальних закладах та здобуття відповідної професії [16]. 

Н. Шиян диференційоване навчання визначає як сукупність методів і 
форм, спрямованих на досягнення учнями певного рівня освіти з 
урахуванням їх індивідуальних особливостей. Вона також виокремлює два 
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види диференціації: 
− рівневу (внутрішню), як сукупність методів, форм та засобів 

навчання, організовану з урахуванням індивідуальних особливостей 
школярів на основі виділення різних рівнів навчальних вимог; 

− профільну (зовнішню), в основі якої створення на основі певних 
даних (інтересів, нахилів, здібностей, досягнутих результатів, професійних 
намірів) відносно стабільних груп, де відрізняються зміст освіти й 
навчальні вимоги до школярів [19]. 

Дослідниця конкретизувала визначення понять «елективне 
профільне навчання» – вид профільного навчання, що базується на 
вільному виборі школярем базових, профільних навчальних дисциплін і 
курсів за вибором та «селективне профільне навчання» – вид профільного 
навчання, в основі якого створення класів чи груп певного профілю з 
метою оволодіння визначеним набором базових і профільних предметів, 
що відповідає цьому профілю навчання [19]. 

С. Борисова зазначає, що для формування однорідних груп всередині 
класу необхідна рівнева диференціація, з якою пов’язується розробка 
змісту навчального матеріалу на декількох рівнях (найчастіше на трьох) і 
дотримання виконання певних умов навчання. Другий вид диференціації – 
за змістом – лежить в основі профільного навчання і полягає у 
виокремлені дисциплін, обов’язкових до вивчення за певним профілем, а 
також обсягу їх вивчення, що пов’язано з визначенням учнями їх 
професійного вибору [1]. 

Дослідниця також розрізняє внутрішню диференціацію (за якої 
враховуються індивідуальні особливості учня в умовах організації 
навчальної діяльності на уроці, тому вона наближена до поняття 
індивідуалізація) і зовнішню (яка характеризується спеціальним 
об’єднанням відмінних одна від одної навчальних груп) [1]. 

С. Борисова зробила висновок про те, що за своєю сутністю рівнева 
диференціація подібна до внутрішньої, оскільки стосується особливостей 
перебігу процесу навчання, який організується власне учителем з метою 
врахування індивідуальних особливостей учня; а диференціація за змістом 
подібна до зовнішньої, оскільки спрямована на попередню організацію 
колективу дітей за певними принципами [1]. 

Дослідниця констатує, що у старшій школі основним способом 
організації диференційованого навчання є профільне. Критеріями 
формування профільних класів вона визначає інтереси і нахили учнів, їх 
здібності і професію, яка проектується. Крім того, на вибір профілю 
навчання впливають бажання батьків, соціальні зміни, які відбуваються в 
суспільстві; особливості регіону і соціально-культурного оточення учнів; 
регіональні потреби ринку праці; наявність необхідної матеріально-
технічної бази в школі для профільного навчання [1]. 

П. Гусак визначив диференціацію навчання як розрізнення діяльності 
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тих, хто навчається, за такими мотиваційними позиціями особистості: 
«можу» і «хочу». Залежно від цього диференціацію навчання він поділив 
на рівневу і профільну. Рівневу диференціацію дослідник визначив як 
диференціацію за здібностями та успішністю в навчанні, а профільну – за 
нахилами та інтересами [6]. 

Т. Дейніченко у дисертації дослідила різновиди групових форм 
навчальної діяльності учнів (парні, бригадні, ланкові, кооперовано-, 
диференційовано- та індивідуалізовано-групові), визначила способи 
організації їх роботи (сумісні зусилля учнів, спрямовані на досягнення 
певної мети; поєднання зусиль учнів тільки для виконання незначної 
частини роботи тощо), загальну структуру групових занять учнів на всіх 
етапах процесу навчання та ін. [7]. 

Дослідниця приділила суттєву увагу організації педагогічної 
підтримки учнів у процесі диференціації навчання. Поняття «педагогічна 
підтримка» вона визначила як бажану для школярів допомогу в розв’язанні 
питань, пов’язаних із їхнім успішним просуванням у навчанні, спілкуванні, 
можливістю самореалізації [7]. Т. Дейниченко визначила основні види 
педагогічної підтримки у процесі диференційованого навчання: 

− превентивну; 
− оперативну (здійснюється безпосередньо під час виконання 
учнями навчальних завдань та має локальний одноразовий 
характер); 

− опосередковану (допомога широкої і тривалої дії, спрямованої на 
ліквідацію причин, що породжують утруднення учня в навчанні); 

− дозовану (з метою стимулювання школяра до самостійних дій). 
О. Кузьміна розглядає індивідуалізацію навчання в широкому та 

вузькому значеннях, а диференціацію навчання як один із видів 
індивідуалізації [12]. Дослідниця у дисертації розглянула проблему 
диференційованої групової навчальної діяльності школярів у масштабі 
одного уроку та одного класу, виділяючи чотири її різних аспекти: 

− перший аспект – пов’язаний з вибором програм навчання, а також 
з організацією різнорівневого (диференційованого за рівнем) 
навчання; 

− другий – з інтенсивністю та формою спілкування учнів на уроці; 
− третій – з проблемою формування груп; 
− четвертий – з визначенням критеріїв ефективності навчального 
процесу [12]. 

М. Гузик диференційований підхід у навчанні розглядає як 
«створення різноманітних умов навчання для різних шкіл, класів, груп з 
метою врахування особливостей їх контингенту; комплекс методичних, 
психолого-педагогічних та організаційно-управлінських заходів, які 
забезпечують навчання в гомогенних групах» [5, с. 80]. 
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Наведені положення дають нам змогу зробити висновок, що 
диференціація навчання характеризується створенням тимчасових 
гомогенних груп у гетерогенних колективах (внутрішня диференціація), чи 
створенням організаційно стабільних гомогенних груп, класів учнів, в яких 
елементи дидактичної системи (цілі, зміст, методи, форми, результати) 
розрізняються (зовнішня диференціація). Критерії для поділу на групи 
дослідники можуть виділяти такі: 

• за характерними індивідуально-психологічними особливостями 
дітей, що становлять основу формування гомогенних груп, розрізняють 
диференціацію: 

− за віковим складом (шкільні класи, вікові паралелі, різновікові 
групи); 

− за статтю (чоловічі, жіночі, змішані класи, команди, школи); 
− за інтересами (гуманітарні, фізико-математичні, біолого-хімічні та 
інші групи, напрями, відділення, школи); 

− за рівнем розумового розвитку (рівнем досягнень); 
− за особистісно-психологічними типами (тип мислення, акцен-
туації характеру, темпераменту, соціотипу та ін); 

− за темпом проходження навчального курсу (ретардація, аксе-
лерація, норма); 

− за рівнем здоров’я (фізкультурні групи, групи ослабленого зору, 
слуху, лікарняні класи). 

• за організаційним рівнем гомогенних груп виокремлюють 
диференціацію: 

− регіональну за типом шкіл (спецшколи, гімназії, ліцеї, коледжі, 
приватні школи, комплекси, заклади в освітніх округах); 

− внутрішньошкільну (рівні, профілі, відділення, поглиблення, 
ухили, потоки); 

− в паралелі (групи і класи різних рівнів: гімназійні, класи 
компенсуючого навчання і т.д.); 

− міжкласну (факультативні, зведені, різновікові групи); 
− внутрішньокласну або внутрішньопредметну (групи у складі 
класу). 

В особливу диференціальну групу може бути виділена будь-яка 
група, навчання в якій відрізняється якимись умовами або компонентами 
навчально-виховного процесу. За цими ознаками можна виокремити такі 
види диференціації груп: 

− за цілями навчання: групи компенсуючого навчання 
(вирівнювання, корекції, педагогічної підтримки), творчі, роботи з 
обдарованими, передвузівської підготовки, оволодіння спеціальністю та ін; 

− за змістом навчання: школи (класи) з етнокультурним 
компонентом, спецкласи (групи, школи) профільні, за напрямами, з 
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поглибленням, з ухилом, раннього вивчення предмета, спеціальних 
програм, групи професіоналізації та спеціалізації, додаткових освітніх 
послуг тощо; 

− за методами і технологіями: групи розвивального навчання, 
колективного способу навчання, які працюють за авторськими методиками 
Шаталова, Волкова чи інших авторів; комп’ютерної технології, 
соціоігрової, вальдорфської педагогіки, Монтессорі-методики, підвищеної 
індивідуальної уваги, компенсуючого навчання та ін; 

− за рівнем навчання: групи базового освітнього стандарту, 
просунутого рівня (групи поглибленого вивчення предмета, факультативні, 
гімназичні, ліцейські), компенсуючого, адаптуючого рівня (вирівнювання, 
корекції, педагогічної підтримки), спеціальні та ін; 

− за темпом (часом) навчання: класи (групи) випереджаючого, 
прискореного та уповільненого навчання (трьох-, чотирьох- і п’ятирічна 
початкова школа, екстернат). 
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УДК 373.32.68:04 
Надія Рогальська 

 
ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ –  

ЗАПОРУКА РЕАЛІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ  
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Однією з методологічних засад Базового компоненту дошкільної 

освіти у новій редакції є компетентнісний підхід до розвитку особистості, 
котрий реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, 
що затверджуються МОН України. Такий підхід орієнтує освітян на 
загальний цілісний розвиток дитини, визначає державні вимоги до рівня 
освіченості, розвиненості та виховності дитини; сумарний кінцевий 
показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи. 
Проблема компетентнісного підходу та формування компетенцій дітей 
дошкільного віку досить ґрунтовно розробляється в сучасних дослідженнях. 

Водночас, як засвідчив аналіз наукового фонду з досліджуваної 
проблеми (І. Зимня, В. Ледньов, М. Рибаков та ін.), й досі не визначено 
суттєві відмінності між поняттями «компетенція» і «компетентність». Так, 
учені ототожнюють ці поняття і наголошують на тому, що це 
взаємозв’язок між обізнаністю і діяльністю особистості. Поняття 
«компетенція», на їхню думку, містить суспільні ознаки, а 
«компетентність» – рівень підготовленості особистості до певного виду 
діяльності, тобто це визначений обсяг знань, умінь і навичок суб’єкта для 
виконання завдань. Водночас у наукових дослідженнях не розкрито 
поняття ігрової компетенції як такої, яка є не тільки провідною в 
діяльності дітей дошкільного віку, але й компонентом загальної 
компетентності дитини. 

З огляду на це наш науковий інтерес зосереджено на тому, яким 
чином сучасне програмно-методичне забезпечення слугує запорукою для 
формування ігрової компетенції дітей дошкільного віку, що і є основною 
метою цієї статті. Аналіз проблеми та її розв’язання вбачаємо у вирішенні 
таких завдань: визначити сутність програмно-методичного забезпечення в 
дошкільній освіті, його змістові компоненти; проаналізувати та визначити 
місце та роль ігрової компетенції дітей у змісті Базового компоненту 
дошкільної освіти 2012 року; проаналізувати зміст сучасних програм 
дошкільної освіти в контексті досліджуваної проблеми. 

Головним завданням сучасного дошкільного навчального закладу, на 
думку вітчизняних науковців (Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, 
Н. Кудидіна, К. Крутій, Т. Поніманська, І. Рогальська-Яблонська, Т. Степа-
нова, О. Тріфонова), є формування в дітей універсальних умінь і 
здатностей – ключових компетенцій: соціальної, комунікативної, інформа-
тивної, когнітивної, загальнокультурної, спеціальної. Формування цих 
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ключових компетенцій забезпечується реалізацією компетентнісного 
підходу у дошкільній освіті України. Як зазначає І. Рогальська-Яблонська, 
«…освіта дітей дошкільного віку повинна відповідати засадам модернізації 
освіти в Україні, за якою основним результатом діяльності освітнього 
закладу стає набір ключових компетентностей особистості. При цьому 
оновлення змісту дошкільної освіти, розробка нових її стандартів 
першочергово пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу» 
[8, с. 22]. «За такого підходу, – зазначає дослідниця, – знання не є 
самоцінністю, вони лише засіб набуття особистісних сенсів, орієнтування 
у соціокультурному довкіллі, спосіб засвоєння діяльності, необхідної для 
становлення особистості дитини» [8, с. 22]. 

Поняття «компетентція» у смисловому значенні охоплює три 
аспекти: знання, вміння, навички, це процес, що зумовлює появу вмінь, дії, 
це взаємозв’язок між знаннями та ситуацією вирішення проблеми. На 
думку А. Богуш, компетентність – це комплексна характеристика 
особистості, яка вбирає в себе результати попереднього психічного 
розвитку: знання, вміння, навички, креативність (здатність творчо 
вирішувати завдання: складати творчі розповіді, малюнки і конструкції за 
задумом), ініціативність, самостійність, самооцінку, самоконтроль. Компе-
тентність має вікові характеристики, які розглядаються як орієнтовні 
показники розвитку особистості на кожному віковому етапі, базисні 
характеристики компетенції певного виду діяльності (мовленнєвої, 
художньої, пізнавальної, музичної, конструкторської) [3, с. 161]. 

Заслуговує на увагу підхід І. Беха щодо визначення сутності поняття 
«компетентність», який розуміє його, насамперед, як досвідченість 
суб’єкта в певній галузі, а не як обізнаність, поінформованість суб’єкта в 
певній галузі. І далі вчений наголошує на тому, що «компетентність 
спонукається мотивом, що ґрунтується на прагненні самоствердження, 
переживанні почуття гідності, та широкими соціальними мотивами; 
компетентність вищого рівня безпосередньо залежить від якості навчаль-
них здобутків, які мають перетворитися на систему компетентностей 
суб’єкта. Лише власні наукові (теоретичні) надбання мають достатній 
потенціал для такої компетентності» [2, с. 26–27]. 

Ігрова компетенція дітей за Базовим компонентом дошкільної освіти 
2012 року є результатом освітньої роботи і полягає у обізнаності дітей з 
різними видами іграшок; здатності їх використовувати у самостійних 
іграх; організовувати різні види ігор відповідно до їх структури; 
реалізовувати власні ігрові задуми; дотримуватися ігрового партнерства та 
рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри. 

Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти розробляється 
згідно з положеннями Законів Україні «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», а також відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної 
освіти 2012 року, чинних освітніх, комплексних і парціальних програм. 
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Програмно-методичне забезпечення ґрунтується на принципах науковості, 
доступності, систематичності, відповідності та віковим індивідуальним 
можливостям і потребам розвитку дитини дошкільного віку. Воно 
покликане забезпечувати реалізацію компетентнісного підходу до 
формування особистості в грі; організації ігрової діяльності дітей та 
формування ігрової компетенції. 

У редакції Базового компоненту дошкільної освіти 2012 року вперше 
виокремлено в самостійну освітню лінію розділ, який має назву «Гра 
дитини» та передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, 
ініціативності, організованості, формування сталого інтересу до пізнання 
довкілля та реалізації себе в ньому. Освітня лінія «Гра дитини» 
завершується узагальненим визначеним результатом освітньої роботи – 
сформованістю ігрової компетенції, що полягає у зацікавленому ставленні 
до ігрової діяльності, використанні власного досвіду для створення ігрових 
задумів; реалізації в них своїх пізнавальних, соціальних, моральних, 
естетичних потреб; відтворенні знань та моральних уявлень, задоволенні 
інтересів до довколишнього, творчому відображенні діяльності, взаємин 
дорослих, реальні та уявлювані події, ситуації у власній грі; активному 
відтворенні своїх життєвих вражень у рольовій грі, використовуючи 
виразні засоби; у самостійній реалізації власних ігрових задумів, виборі 
гри, іграшок; участі у різних видах ігор; грі на самоті, об’єднанні з 
однолітками на основі ігрового задуму, рольової взаємодії, особистих 
уподобань; дотриманні рольових способів поведінки, норм та етикету 
спілкування [1]. 

У контексті реалізації вимог Базового компоненту дошкільної освіти 
(нова редакція) чинними є комплексні освітні програми загально-
українського рівня впровадження, зокрема: «Дитина» (наук. керівники – 
О. Проскура, Л. Кочіна, В. Кузьменко, Н. Кудикіна), «Впевнений старт» 
(керівник Т. Панасюк), «Дитина в дошкільні роки» (наук. керівник – 
К. Крутій), «Українське дошкілля» (наук. керівник – О. Білан). 

Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» 
(2012 р.) третього видання доопрацьована у відповідності до вимог 
сучасності, відповідає Базовому компоненту дошкільної освіти. У змісті 
доопрацювань, які досить значні та суттєві, викладено інформацію 
оптимального обсягу та відповідну віковим можливостям дітей дошкіль-
ного віку, враховані сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти [5]. 

В її основі, перш за все у розділі «Гра-джерело радості, мудрості і 
добра» закладено основи компетентнісного підходу, показано, яким чином 
ігрова діяльність як провідна має впливати на розвиток ключових 
компетенцій дитини [5, с. 11–25]. У освітніх завданнях виокремлено творчі 
ігри та ігри за правилами, у яких діти у відповідності до особливостей віку 
привчаються до спільних дій, набувають умінь товаришувати, дружити, 
помічати та розуміти один одного, підтримувати, допомагати, творчо себе 
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проявляти; інші ігри мають дидактичне спрямування, через них під 
керівництвом педагога дошкільнята оволодівають мовою, математичним 
змістом, закріплюють знання про навколишній світ, вправляються у рухах 
тощо; розкрито умови успішної педагогічної роботи з врахуванням 
світогляду дітей через педагогічні методи та форми роботи з дітьми кожної 
вікової групи; у змісті педагогічної роботи рекомендовано ігри двох 
системоутворюючих груп (творчі та ігри за правилами) з ускладненням для 
кожної вікової групи: за змістом, за тематикою, за видами ігор, зокрема 
ігри за правилами (інтелектуальні та комп’ютерні ігри – Дослідники, 
чомусики (середня), Наша старша група). Вперше у програмі «Дитина» у 
цьому розділі особливе місце в освіті дітей дошкільного віку посідають 
народні ігри, які є скарбницею духовних надбань народу. Н. Кудикіною 
науково обґрунтовано класифікацію українських народних ігор, визначено 
місце традиційних дитячих ігор малих форм, які розподілено на такі види: 
лічилки, скоромовки, заклички, примовки, небилиці, мирилки, дражнилки, 
звуконаслідування, жеребкування, забавлянки тощо; а також календарно-
обрядові: веснянки, купальські та жниварські хороводи, щедрівки, 
колядки. У програмі визначено розвивально-ігрове середовище відповідно 
до різного віку дітей; обґрунтовано рекомендації для батьків, наприклад, 
разом з дітьми гратися у різні види ігор; варіювати сюжети ігор, 
збагачувати враження про навколишнє середовище. Позитивним є те, що у 
програмі зазначено показники компетентності дітей, що орієнтує 
вихователів на відповідні досягнення дітей [5]. 

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VI 
«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 
дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 
розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 
період до 2017 року, постала проблема надання обов’язкової дошкільної 
освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку, що зумовило створення нової 
програми «Впевнений старт». Для її розв’язання передбачається запровад-
ження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема, через 
організацію груп повного або короткотривалого перебування у дошкільних 
навчальних закладах різних типів, форм власності, з різним режимом 
роботи, в тому числі сезонним, а також груп підготовки до школи при 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, соціально-педагогіч-
ного патронату тощо [7]. 

Враховуючи різну періодичність, тривалість охоплення дітей 
організованими освітніми впливами в умовах тієї чи іншої форми здобуття 
дошкільної освіти, необхідно диференціювати обсяги розвивальних, 
виховних, навчальних завдань освітньої роботи з дітьми старшого 
дошкільного віку. 

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 
старт» відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний 
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період теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири 
змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і 
батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить 
окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для 
всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. 

Проаналізуємо розділ «Ігрова діяльність», який акцентує увагу 
педагогів на грі як найбільш відповідній дошкільному дитинству формі 
організації життєдіяльності, ефективному методу і засобу реалізації 
освітніх завдань з усіх напрямів розвитку особистості дитини. Освітні 
завдання подано з урахуванням специфіки впливу на старших 
дошкільників різних видів ігор (творчих, з правилами), зокрема: 
створювати умови для вільної самостійної ігрової діяльності дітей; 
використовувати різні види ігор, навчати розрізняти їх за змістом, 
характерними особливостями; стимулювати і заохочувати прагнення дітей 
відображати своє ставлення до дійсності в грі; створювати передумови 
розвитку сюжетно-рольової гри; допомагати дітям опановувати способами 
рольової поведінки: встановлювати множинні зв’язки ролей, легко 
переходити від однієї ролі до іншої і т. п.; граючи з дитиною, активізувати 
її уяву і стимулювати творчість шляхом включення в один сюжет реальних 
і вигаданих персонажів; спонукати дітей до ігор-фантазій, в процесі яких 
вони можуть «діяти» лише у мовному плані, зі схваленням ставитися до 
включення в сюжет гри; сприяти виникненню в грі дружніх, партнерських 
відносин та ігрових об’єднань за інтересами. 

Проведений аналіз програми показує, що різноманітність ігрової 
діяльності за видами, формою, змістом є критеріальною оцінкою емоцій-
ного благополуччя життя дитини. Також пріоритетне місце відведено 
сюжетно-рольовій грі з огляду на її особливе значення, потенційні 
можливості для особистісного зростання старшого дошкільника. 

Позитивним є те, що у додатках з цього розділу зазначені інноваційні 
ігрові форми роботи з дітьми: бізнес-клуб, ярмарка, лото, гра-презентація, 
гра-стратегія, гра-етюд, логічні задачі, кросворди, ребуси, шаради, логічна 
розминка, розмірковування вголос, логічні ланцюжки, пазли, складанки, 
плутанина, домальовки, олімпіади, фокуси, брей-ринг, танаграм, Колум-
бове яйце, Піфагор, «перевір себе», робота з енциклопедією, КІТ 
(креативно-інтелектуальний тренінг), диктант, вистави, перфокартки, 
«Клуб допитливих», математичні вузлики, гра-експеримент та інші [7]. 

Зміст програми «Дитина в дошкільні роки» систематизовано за 
чотирма розділами; структурною частиною розділу «Розвиток особис-
тості» є напрям «Ігрова діяльність», віднесений до варіативної частини. В 
основу програми і, зокрема, напряму «Ігрова діяльність» покладено 
концепцію психологічного віку як етапу, стадії дитячого розвитку, що 
характеризується своєю структурою й динамікою [4]. 

У програмі визначено основні психологічні досягнення дитини, що 
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свідчать про розвиток її психіки, самосвідомості особистості. «Показники 
компетенції дитини» містять обов’язковий мінімум набору елементарних 
знань, уявлень, практичних умінь і навичок у творчих іграх (сюжетно-
рольових): уміє самостійно розгорнути гру, творчо відобразити діяльність 
та взаємини дорослих; дотримується рольових способів поведінки, етичних 
норм спілкування; взаємодіє з партнерами в ході гри, підкоряється 
правилам; свідомо використовує для розгортання сюжету іграшки-
замісники, саморобки, предмети, творчо використовує предметно-ігрове 
середовище для реалізації задумів; самостійно знаходить засоби рішення 
конструктивних завдань; вільно грає в різноманітні ігри; у театралізованих 
іграх показники компетенції дитини: розподіляє ролі в грі, якісно їх 
виконує, імпровізує; володіє прийомами ляльководіння; володіє навичками 
театральної культури (знає назву театру, театральні професії, правила 
поведінки в театрі); відображає отримані враження (від художньої 
літератури, театральних вистав, від навколишнього життя) в самостійній 
театралізованій діяльності, включає інсценування в сюжетно-рольові ігри; 
самостійно обирає засоби художньої виразності щодо передачі образу; в 
іграх з правилами, показника компетенції дитини, відображено: самостійно 
організовує ігри з однолітками; виконує правила гри як обов’язкові; 
підкоряється в грі вимогам гравців; прагне виграти; виконує ролі ведучого, 
погоджує свої дії з діями партнерів; має адекватну самооцінку [4, с. 142–144]. 

Регіональна програма розвитку дитини дошкільного віку «Україн-
ське дошкілля», подаючи освітні завдання крізь призму Базового 
компонента дошкільної освіти за основними лініями розвитку, розширює 
змістовий компонент ігрової діяльності з дітьми раннього, молодшого і 
старшого дошкільного віку за рахунок розкриття етнічних, історичних, 
соціокультурних особливостей Західного регіону України [6]. 

Програмно-методичне забезпечення слугує запорукою якості 
сучасної дошкільної освіти. Під ним розуміємо сукупність навчально-
методичних видань, що використовуються в дошкільній освіті для 
забезпечення ігрової компетенції дітей. Комплексний аналіз програмно-
методичного забезпечення сучасної дошкільної освіти засвідчив, що ігрова 
компетенція дітей дошкільного віку є невід’ємним компонентом їхньої 
загальної компетентності; ігровій діяльності у Базовому компоненті 
дошкільної освіти та в сучасних програмах відводиться одне з провідних 
місць у видах дитячої діяльності, як такій, що є провідною для всебічного 
розвитку, виховання та якісного навчання дітей, і як такій, що відповідає 
вимогам сучасного суспільства до організації навчально-виховного 
процесу у дошкільних навчальних закладах. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо, 
насамперед, в аналізі ігрової діяльності дітей дошкільного віку в контексті 
надбань української народної етнопедагогіки та умов її використання в 
сучасному дошкільному навчальному закладі. 
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УДК 373.3.091.3 
Світлана Романюк 

 
ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Нові соціально-економічні умови в суспільстві актуалізують 

проблему вдосконалення та розширення спектру освітніх послуг. Нині 
одним із основних завдань, які вирішуються системою освіти, є підготовка 
всебічно розвинутої особистості, здатної навчатися упродовж усього 
життя, конкурентоздатного і мобільного фахівця. Дана проблема стає все 
більш актуальною в умовах постійної модифікації ринку праці, орієнтації 
системи освіти України на входження в єдиний світовий освітній та 
інформаційний простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в 
педагогічній теорії і практичній діяльності навчальних закладів різних 
типів і рівнів акредитації. 

Головний стратегічний напрям розвитку системи шкільної освіти 
сьогодні – це розв’язання проблеми особистісно-орієнованої освіти – такої, 
де особистість учня перебуває в центрі уваги педагога, психолога, і в якій 
діяльність учіння, пізнавальна діяльність стає провідною, визначальною в 
тандемі учитель – учень, а традиційна парадигма освіти учитель – 
підручник – учень повинна бути замінена на учень – підручник – учитель. 
Таким чином, сучасна система освіти покликана виконати основні 
завдання соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, бо 
саме школа готує людину до активної діяльності в різноманітних сферах 
суспільного буття, саме від учителя залежить самореалізація та самовдос-
коналення особистості, її інтелектуальний, моральний та фізичний 
розвиток, формування позитивної Я-концепції і навичок міжособистісних 
відносин. 

Слід брати до уваги і те, школа XXI століття – це школа 
полікультурного виховання, самовизначення і самореалізації особистості. 
В такій школі учні долучаються до духовних цінностей українського 
народу і світової цивілізації. Основний акцент у навчально-виховному 
процесі зміщується із засвоєння певної суми знань на формування 
готовності, здатності особистості до самонавчання, творчої діяльності, 
самовиховання. Нова школа створює образ Людини, розглядає освіту як 
шлях у царство Духа, духовної та матеріальної культури. Освітня сфера на 
сучасному етапі сама повинна бути спроможною до саморозвитку, 
самовдосконалення, ефективно використовувати наявні педагогічні інновації, 
які забезпечують високий рівень компетенцій школярів. 

Прикметною ознакою сучасного освітнього простору є і те, що на 
ринок педагогічних послуг учитель виставляє свій високий професіо-
налізм, основу якого складає ґрунтовне, досконале знання педагогічних 
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технологій, вміння творчо застосовувати їх у повсякденній діяльності. 
Технології в роботі вчителя вже найближчого майбутнього будуть 
визначати його успіх, за даними дослідників, на 80 %, а індивідуальна 
майстерність – тільки на 20 %. Звідси випливає, що технологія в 
особистісному виконанні вчителя стає головним продуктом на ринку 
педагогічних послуг, запорукою успіху його педагогічної діяльності. Отже, 
маємо підстави стверджувати, що головне призначення сучасного вчителя 
не стільки дати знання учням, скільки навчити їх сприймати ці знання, 
створити таке середовище, яке б формувало творчу активність учнів, а не 
просто привчало їх до слухняного виконання вимог педагога. Учень 
повинен відчувати свої інтелектуальні можливості та знати шляхи їх 
продуктивного використання. 

Підкреслимо, що вирішення цих і багатьох інших завдань неможливе 
без запровадження нових педагогічних технологій в практику роботи 
педагогів, у тому числі й учителів початкових класів. 

Перш ніж перейти до тлумачення різних видів педагогічних 
технологій, стисло охарактеризуємо їх сутність та зміст. 

Педагогічною технологією називають напрям у педагогіці, який має 
на меті підвищення ефективності освітнього процесу, гарантоване 
досягнення тими, кого навчають, запланованих результатів навчання. За 
своєю сутністю інновації є продуктом або найвищим проявом педагогічної 
творчості, особистим доробком окремого автора – вчителя, науковця чи 
цілого колективу (авторська школа М. Гузика, програми «Довкілля» 
В. Ільченко, «Життєтворчості особистості» І. Єрмакова, лабораторії 
інновацій інституту педагогіки НАПН України). 

Сутність і походження педагогічних інновацій у своїх працях 
аналізували К. Ангеловський, І. Зязюн, О. Киричук, В. Кремень, В. Пала-
марчук, І. Підласий, О. Савченко та ін. Особлива роль у вдосконаленні 
навчального процесу, безперечно, належить науковим ідеям. Так, в 
окремих загальноосвітніх школах широко використовуються такі теорії, як 
поетапне формування розумових дій (П. Я. Гальперін), проблемне 
навчання (І. Я. Лернер, А. M. Матюшкін, М. І. Махмутов), розвивальне 
навчання (Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, Л. В. Занков), розвиток пізнава-
льного інтересу (Г. І. Щукіна), оптимізація навчання (Ю. К. Бабанський). 
Загальні і специфічні особливості творчої (інноваційної) педагогічної 
діяльності вчителя у 60–80-х рр. минулого століття досліджували 
В. І. Загвязинський, В. А. Кан-Калик, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластьонін та 
ін. На сучасному етапі проблемами педагогічних нововведень займаються 
A. Зязюн, І. П. Підласий, О. І. Пометун, Л. П. Пуховська, О. Я. Савченко та ін. 

Метою даної статті є виокремлення та аналіз педагогічних 
технологій, які активно використовуються у навчально-виховному процесі 
сучасної початкової школи. 

Варто зазначити, що нові засоби навчання постійно викорис-



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 148 

товувалися в школах чи то шляхом масового залучення новизни, чи то в 
результаті створення оригінальної методики навчання учнів. Сьогодні 
впровадження педагогічних новацій набуває дещо іншого характеру, вони 
стають більш вимогливими, тобто сучасна школа зорієнтована на 
використання лише тих досягнень педагогічної науки, які відповідають її 
потребам, забезпечують успішне виконання соціального замовлення. 
Таким чином, запорукою успішного втілення педагогічної технології є 
уміння учителя обирати оптимальні педагогічні рішення, кращі для даної 
ситуації зміст, форми, методи навчання і виховання, тобто його 
педагогічна творчість. А педагогічна творчість, у свою чергу, стає 
каталізатором педагогічних технологій. 

З огляду на вищевикладене, значний інтерес у сучасних учителів 
викликають інноваційні педагогічні програми, які зарекомендували себе як 
високоефективні. До найпоширенішої технології педагогічної діяльності, 
без якої не обходиться жоден урок у сучасній початковій школі, належать 
дидактичні ігри. Під час проведення дидактичних ігор учитель передає 
учням знання та розвиває ігрову діяльність. При цьому відбувається творче 
формування особистості дитини у процесі навчання, забезпечується 
гармонізація навчальної діяльності та вироблення стійких пізнавальних 
інтересів у дітей, органічно поєднується їх навчальна й ігрова діяльність. 
Так, організовуючи на початку уроку з будь-якої теми словникову або 
термінологічну роботу, вчитель може внести соціоігровий компонент – гру 
«Сила силенна». Для її проведення клас ділиться на мікрогрупи (5–6 осіб). 
Після того, як команди зайняли місця, вчитель вивішує плакат, на якому 
різними кольорами, великими і дрібними літерами (але так, щоб було 
видно) вздовж і впоперек написано 5–10 слів. Після заздалегідь 
визначеного часу (1–2 хв.), плакат знімається, а команди записують усі 
слова, що запам’яталися. Після цього здійснюється взаємоперевірка 
учнями з опорою на плакат, вивішений для перевірки. Після завершення 
виконаної роботи визначаються переможці. Ще однією цікавою формою 
ігрової діяльності може бути рольова гра «Інтерв’ю письменника». Клас 
поділяється на пари (по партах). Один з учнів виконує роль кореспондента, 
інший – письменника. Представники творчої групи «кореспондентів» 
ставлять запитання з біографії та творчого шляху письменника, учні, які 
виконують роль самого письменника, відповідають. Практика засвідчує, 
що використання ігрової технології навчання в початковій школі вимагає 
від учителя винахідливості, творчості, постійного пошуку нових засобів і 
прийомів навчання. 

Аналіз педагогічних реалій показує, що в останні роки в діяльності 
вчителів початкової ланки освіти активно використовуються інтерактивні 
педагогічні технології. Це і робота в парах, малих групах, «карусель», 
«методика незакінчених речень», «мікрофон», «дерево рішень», імітаційні 
ігри та ін. Такий підхід, за нашими спостереженнями, стимулює 
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мислительну діяльність учнів, дає змогу їм визначити власну позицію, 
формує навички відстоювання своєї думки, поглиблює знання з 
обговорюваної проблеми, не залишає в класі учнів, байдужих до 
вирішення навчальних завдань. 

Пріоритетними серед педагогічних інновацій, за даними сучасних 
досліджень, є: особистісно-орієнтоване навчання (44,4 % на обласному 
рівні експерименту, 23,8 % – на всеукраїнському), інтегроване (відповідно 
10,2 % та 2,9 %), диференційоване (5,8 % та 11,9 %), розвивальне навчання 
(10,6 % і 15,6 %). 

Під час емпіричного аналізу з’ясовано, що інноваційна діяльність 
здійснюється на базі 374 загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) 
різних рівнів і типів, з них на всеукраїнському рівні – 130, на обласному – 
244. Практично всі вони підтримуються методичними і науково-
педагогічними працівниками Центрального та обласних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти. 

Найбільшого поширення в окремих регіонах України набули 
інновації, про які піде мова далі. Програма «Крок за кроком» (кер. 
Н. М. Бібік, Л. П. Кочина, Н. З. Софій) – охоплено 36 ЗНЗ. Програмою 
передбачено, зокрема, тематичне навчання – інтеграція змісту різних 
предметів навколо певної теми, цікавої для учнів. Теми визначаються 
вчителями після їх обговорення з учнями і батьками. У процесі 
тематичного навчання, наприклад, при вивченні теми «Ліс», школярі 
можуть прочитати про ліс і його мешканців, набути знання з географії та 
біології, зайнятися математикою (розрахувати час, що знадобиться їм для 
того, аби дістатися до лісу), описати свої пригоди в лісі, намалювати ліс і 
розіграти невеличку виставу про свою подорож до нього. Учні 
продовжують самостійно опановувати тему вдома. Для цього викорис-
товуються зошити, картки з домашніми завданнями та спеціальні 
навчальні ігри, в яких може взяти участь уся родина. Ці ігри роздаються 
учням у вигляді особливих «портфелів». З метою спостереження за 
розвитком молодших школярів учителі розробляють для кожного з них так 
звані «портфоліо», де зберігають їх найкращі роботи. Результати 
спостережень учитель повідомляє батькам. Перевага за даною програмою 
надається індивідуальній роботі з учнями. При цьому школярі працюють 
як самостійно, так і в парах або у складі динамічних навчальних груп. 
Робота проводиться у формі ігор-змагань під час читання, занять 
математикою, взаємоперевірок тощо. 

Найбільш цікавими для дітей є заняття у динамічних навчальних 
групах, які працюють у «центрах діяльності» (грамоти, математично-
маніпуляційних ігор, природознавства, мистецької діяльності, драматичної 
діяльності тощо). Такі центри створюються у класному приміщенні, 
формуючи особливе розвивальне середовище. Щодня вчитель поділяє клас 
на групи, враховуючи бажання учнів займатися тією або іншою 
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навчальною діяльністю у відповідному «центрі» в межах вивчення 
інтегрованої теми. Завданням педагога є корекція складу груп і часу їх 
перебування у певному «центрі», заохочення учнів до зміни виду 
діяльності таким чином, щоби протягом тижня всі школярі опанували 
програмний матеріал відповідно до вимог навчального плану. Фронтальна 
робота з учнями здійснюється у формі міні-уроку тривалістю 15–20 хв., під 
час якого викладають новий матеріал, та у вигляді «ранкових зустрічей». 
«Ранкові зустрічі» передують урокам і присвячені спілкуванню вчителя з 
учнями та їх батьками. Педагог обговорює з дітьми події їх життя, 
здійснює необхідний психотерапевтичний вплив, планує з учнями та їх 
батьками роботу протягом дня, формує склад навчальних груп тощо. 

Програма розвитку дітей «Росток» (кер. Т. О. Пушкарьова) 
передбачає інтеграцію змісту початкової освіти навколо взаємопов’язаних 
тем курсу «Навколишній світ», які поступово розкривають цілісну картину 
світу, «Вчимося спілкуватись», «Природи лагідна краса», «У світі 
симетрії», «Про мене і про тебе» (1 клас), «Осінь калинова», «Зимові 
чари», «Веснянки» (2 клас), «Великі подорожі», «Подорож у рослинний 
ліс» (3 клас). 

Необхідно зазначити, що при створенні навчального предмету 
«Навколишній світ» враховувалися питання, що найбільше цікавлять дітей 
молодшого шкільного віку, а також закономірності розвитку творчих 
здібностей учнів. У процесі вивчення матеріалу цього курсу учні малюють, 
ліплять, музикують, співають, читають, складають вірші, беруть участь у 
театралізованих постановках. 

Не менш цікавою є для учнів початкових класів виховна програма 
«Рекреаційна технологія», автором якої є Дубогай О. Д. Автор інновації 
враховує взаємозв’язок пізнавальної і рухової активності учнів у процесі 
навчання. 

Основним компонентом цієї програми є вироблення у молодших 
школярів динамічного стереотипу правильної постави за допомогою 
утримання на голові мішечків із сіллю під час уроку. Водночас на уроках 
проводяться фізкультпаузи спрямованої дії у вигляді м’язо-суглобної та 
дихальної гімнастики, що супроводжується виголошенням учнями 
окремих звуків, текстів, лічилок та кричалок. Це сприяє кращому 
запам’ятовуванню навчального матеріалу, покращенню функції дихання, 
емоційному заспокоєнню школярів за рахунок позитивного впливу 
голосових модуляцій на кору головного мозку. 

Педагогічний пошук учителів-практиків завжди спирається на 
досягнення психолого-педагогічної науки. Відкритість українського 
суспільства дала змогу педагогам ознайомитися з розробками вчених 
провідних країн світу, які лягли в основу програми міжнародного фонду 
«Відродження», «Школа XXI століття». 

Головна мета програми – системний вплив на шкільну освіту, на 
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підвищення її якості, на розвиток критичного мислення учнів, підвищення 
кваліфікації вчителів та досягнення позитивних змін у навчально-
виховному процесі. 

Розв’язанню цих актуальних проблем значною мірою сприяє і 
програма «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» 
(ЧПКМ). 

Програма ЧПКМ, розроблена американськими вченими Куртом 
Мередітом, Джбані Стілом, Чарльзом Темплом та Скотом Вальтером, 
апробується у 14 країнах світу, її елементи використовуються і в школах 
України. 

Концептуальні основи ЧПКМ сформульовані в таких основних 
положеннях: 

1. Знання має цінність лише тоді, коли воно зрозуміле та 
використовується концептуально. 

2. Майбутнє відкрито для тих, хто критично перевіряє інформацію 
та вибудовує свої власні переконання. 

3. Критичне мислення виникає внаслідок сконструйованого навчаль-
ного процесу. 

4. Коли класи перетворюються на громади тих, хто вчиться, тоді 
маємо розмаїття думок. 

5. Викладання має бути ясним і зрозумілим, навчання – це активна 
та розсудлива діяльність. 

6. Критичне мислення потребує часу, уваги та мети. 
Запропоновані стратегії навчання мають за мету стимулювати учнів 

ставити запитання: 
• Що я думаю про це? 
• Як ця інформація відповідає тому, що я вже знаю? 
• Що я можу зробити іншим чином тепер, коли я володію новою 
інформацією? 

• Як ця інформація впливає на мої погляди? 
Розглянемо окремі методики, запропоновані програмою. 
1. Багаторівневе опитування. 
Критичне мислення може стимулюватися різноманітними запитан-

нями вчителя. 
2. Буквальні запитання – такі, що потребують фактичної 

інформації. Вони, як правило, розраховані на пригадування, їх легко 
знайти в тексті, вони не передбачають самостійності учнів. 

3. Запитання та перетворення вимагають від учня подати 
інформацію в іншому вигляді (описати ситуацію, намалювати тощо). 
Відповідаючи на такі запитання, учні мають мати власне бачення цієї 
інформації. 

4. Запитання та тлумачення розраховані на пошук зв’язків між 
ідеями, фактами, визначеннями та цінностями. 
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5. Запитання та застосування наявних знань дають учням змогу 
досліджувати далі логічні завдання, які зустрічаються в текстах для 
читання. 

6. Аналітичні запитання пропонують відповісти, скажімо, чи була 
певна подія обумовлена; учні можуть визначити мотиви певного 
персонажа, скласти план дослідження тощо. 

7. Запитання та синтез спонукають до творчого розв’язання 
завдань і нестандартного мислення. Такі запитання дають змогу 
використати весь масив знань для розв’язання конкретної проблеми. 

8. Запитання на оцінку потребують від учнів власних суджень, 
винесення оцінок щодо цінності набутої інформації, вчинків героїв тощо. 

Згідно з думкою автора методики Сандерса, різноманітні запитання 
утворюють ієрархію, нижній щабель якої посідають буквальні запитання 
та запитання на ерудицію. Запитання, розраховані на вироблення власних 
оцінок та суджень, розглядаються Сандерсом як запитання найвищого 
рівня. 

Готуючи задати запитання учням, підбираючи тексти для 
опрацювання, вчитель має передовсім спитати у себе: 

• Чому я не хочу, щоб мої учні прочитали цей матеріал? 
• Що учні зрозуміють, коли прочитають текст? 
• Що я хотів би, щоб учні зробили після прочитання тексту? 
• Які найзначніші проблеми піднімаються у тексті? 
• Яким досвідом можуть збагатитися і поділитися учні після 
прочитання тексту? 

Відповіді на ці запитання допоможуть учителеві побудувати систему 
запитань до учнів. Для прикладу зупинимося на двох технологіях. 

Читання з позначками 
На початку уроку вчитель просить учнів згадати все, що вони знають 

за темою уроку, чи про подію, яка описана у тексті. 
Далі учні приступають до читання тексту, роблячи олівцем позначки: 

V – знав раніше; + – отримав нову інформацію; X – прочитане суперечить 
тому, що я знав чи думав; ? – це мене зацікавило, хотів би дізнатися про це 
більше. Після опрацювання тексту учні можуть заповнити таблицю. 

 
V + Х ? 

 
Кубування є методом навчання, що сприяє розвиткові основних 

операцій мислення. 
Для реалізації цієї методики можна взяти куб, на кожному боці якого 

слід зазначити операцію мислення відповідно до крапок-позначок: одна 
крапка – опишіть це; дві крапки – порівняйте це; три крапки – асоціюйте 
це; чотири крапки – проаналізуйте це; п’ять крапок – знайдіть 
застосування цьому; шість крапок – запропонуйте аргументи «за» і 
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«проти». 
Кубування можна використовувати в ігровій формі. Наприклад, 

підкидаючи кубик та виконуючи завдання, написане на його боці. 
Як бачимо, програма ЧПКМ дає змогу вчителеві теоретично 

осмислити проблеми розвитку критичного мислення та підібрати сучасні 
методи роботи на уроці, зробити процес навчання активним, а мислення 
учнів – творчим і самостійним. 

Отже, сучасні зміни в освіті, зокрема початковій, зробили актуаль-
ним звернення і вчителів, і вчених-педагогів до проблем застосування 
активних та інтерактивних технологій навчання. У свідомість українських 
учителів поступово, через публікації останнього часу і через систему 
науково-методичної роботи, закладається думка, що педагогічні технології 
навчання створюють необхідні умови як для становлення і розвитку 
компетентностей учнів, так і для розвитку та виховання особистості 
активних громадян України з відповідною системою цінностей. 

Сьогодні маємо підстави стверджувати, що в українській педагогіці 
адаптовано, теоретично обґрунтовано і залучено до використання 
вчителями початкової школи широкий спектр інтерактивних технологій: 
це й велика кількість парної та групової роботи, і навчальні обговорення, і 
рольові ігри та імітації та ін. Актуальним завданням учителів початкових 
класів і надалі залишається вивчати їх, адаптувати до своїх можливостей і, 
головне, активно використовувати у своїй практичній діяльності. 
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УДК 373 
Ірина Трохимчук 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

ЕКОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
У сучасних умовах загострення глобальної екологічної кризи 

основною стратегією виживання стає перехід суспільства до сталого 
розвитку. Це передбачає таку організацію господарської діяльності 
людини, що не порушує біосферні процеси, має збалансований і 
невиснажливий характер природокористування, забезпечує збереження і 
розвиток здоров’я людини. Сталий розвиток суспільства неможливий без 
трансформації соціально-економічних пріоритетів України, удосконалення 
освіти, орієнтації підростаючого покоління на нову модель взаємин з 
навколишнім середовищем. Створення системи екологічної освіти і 
виховання молоді є одним із пріоритетів державної політики України в 
галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів 
та забезпечення екологічної безпеки. На сучасному етапі переходу 
суспільства до сталого розвитку необхідні нові підходи до вирішення 
проблем екологічної освіти, яка не тільки формує систему конкретних 
екологічних уявлень, понять і законів, а й викликає прагнення людини 
брати особисту участь в екологічній діяльності. 

Потреба суспільства в активних громадянах, здатних до самоосвіти і 
саморозвитку, швидкої адаптації до нових умов, зумовлює пошук таких 
методів навчання, які поєднували б інтереси особистості й суспільства. 

Сучасний розвиток вітчизняної педагогічної науки в галузі 
виховання особистості визначається взаємодією різних чинників: з одного 
боку, орієнтацією освіти і виховання дітей на традиційну методологію 
конструювання змісту, форм і методів пізнання ними довкілля, 
домінуванням екстенсивних тенденцій побудови навчально-виховного 
процесу у загальноосвітній школі, з іншого – спостерігається обґрунту-
вання та розробка нових підходів, напрямів взаємодії виховної теорії і 
практики, спрямованої на формування творчої, соціально активної, 
духовно й морально збагаченої та фізично здорової особистості. 

Враховуючи ці тенденції, у змісті Національної доктрини розвитку 
освіти України у ХХІ столітті, Національної програми виховання дітей та 
учнівської молоді в Україні, Законах України «Про загальну середню 
освіту» й «Про позашкільну освіту» актуалізовано увагу на тому, що 
провідною метою навчально-виховної діяльності різних навчальних 
закладів є формування та розвиток творчої та соціальної активності 
особистості, формування її системи гуманістичних й моральних 
цінностей [3–5]. Саме тому удосконалення сучасної загальної освіти 
передбачає орієнтацію навчальних закладів на інтелектуально-творчий 
розвиток особистості, побудову змісту освіти й виховання на інноваційних 
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підходах, що забезпечує результативність освітньо-виховного процесу, 
адже суспільний розвиток, поступ держави на шляху інтеграції у 
європейський і світовий інформаційний простір дедалі більше потребує 
особистості дослідницько-інноваційного типу. 

В аспекті нашого дослідження актуальними є роботи з питань 
активізації пошукової та пізнавальної діяльності, творчого мислення учнів 
у процесі проведення практичних чи дослідницьких робіт на заняттях і в 
природі Е. П. Бруновта, Н. М. Буринської, М. В. Верзіліна, Б. П. Єсіпова, 
В. О. Онищука, Г. П. Пустовіта, Л. С. Романової, Д. Л. Сергієнко, С. В. Щу-
кіна та інших. 

Психологічні аспекти даної проблеми відображені в роботах 
П. П. Блонського (дисциплінованість мислення, здатність індивіда до руху 
від абстрактного до конкретного і навпаки), Б. І. Богоявленського 
(здатність досягати в найкоротший строк більш високого рівня знань), 
П. Я. Гальперіна, Н. Ф. Тализіної (поетапності формування розумової 
діяльності), Ю. О. Самаріна (поєднання системності і динамічності знань, 
тобто вміння їх використовувати в різнобічних умовах). Висновки 
психологів переконливо свідчать про необхідність розробки таких методів 
навчання, які могли б найбільш ефективно поєднувати інтелект і 
емоційність сфери діяльності школярів у процесі вивчення та охорони 
природи. 

1. Помітний внесок у розробку проблеми екологічної освіти і 
виховання школярів зробили А. Н. Захлєбний, І. Д. Зверєв, І. Т. Суравегіна, 
дослідження яких стосуються концептуальних положень та методики 
екологічної освіти і виховання школярів у зв’язку з викладанням предметів 
біологічного циклу. 

2. На підставі аналізу результатів констатувального етапу 
дослідження, доведено, що кінцевою метою формування екологічної 
вихованості учнів основної школи у процесі дослідницької роботи з 
екології у загальноосвітньому навчальному закладі є формування у їхній 
свідомості цілісної наукової картини світу, екоцентричних ціннісних 
категорій, ідей та переконань стосовно оточуючого їх середовища – 
соціального і природного (теоретичний аспект), набуття відповідних знань, 
вироблення умінь і навичок з його вивчення й охорони (теоретико-
прикладний аспект), застосування здобутих знань, сформованих умінь і 
навичок в організації і здійсненні дослідницької роботи з екології 
колективом загальноосвітнього навчального закладу, так і самостійно у 
процесі здійснення індивідуально й суспільно-значущої роботи (приклад-
ний аспект). 

3. Виходячи з результатів експериментального дослідження з метою 
перебудови існуючого навчального і виховного процесу ми пропонуємо 
взяти за основу концепцію розвиваючого формування і продуктивного 
функціонування пошуково-дослідницьких систем екологічних понять, яка 
побудована на системному використанні принципу активності в 
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принципово нових умовах. 
Використання у навчальній діяльності дослідницьких прийомів та 

методів сприяє глибокому засвоєнню учнями знань, суб’єктивному 
відкриттю для себе нових знань на основі вже наявних, формуванню умінь 
та навичок, інтересу до пізнавальної, творчої діяльності. У процесі 
дослідження учні здійснюють самостійний пошук, на основі якого 
встановлюють зв’язки між предметами, явищами, процесами об’єктивної 
дійсності, роблять висновки, пізнають закономірності. 

Суть технології навчання як дослідження полягає в забезпеченні 
освітньої підготовки, вихованні учнів, цілеспрямованому формуванні їхніх 
особистісних якостей в умовах здійснення систематичних навчальних 
досліджень. Її метою є набуття учнями досвіду дослідницької роботи, 
розвиток їхніх інтелектуальних здібностей, творчого потенціалу, 
формування активної, компетентної, творчої особистості. 

Застосування дослідницької технології навчання вимагає врахування 
пізнавальних інтересів, інтелектуальних здібностей, рівня знань, умінь і 
навичок учнів, якостей особистості. Для її реалізації потрібно чітко 
визначити зміст навчальних досліджень, завдання, які чекають свого 
вирішення, і характер дослідницької діяльності учнів. 

4. Щоб застосовувати технологію навчання як дослідження, вчитель 
повинен добре знати навчальний предмет, його потенційні можливості 
щодо застосування дослідницьких методів, адаптувати методи науки до 
рівня навчально-дослідної діяльності учнів. 

Мета та завдання дослідження: дати характеристику основних 
психолого-педагогічних механізмів використання у навчальній діяльності 
дослідницьких прийомів та методів у процесі дослідницької роботи з 
екології у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального 
закладу. 

Отже, враховуючи результати аналізу праць зазначених вище авторів 
та результати здійсненого нами дослідження, визначено сутність системи 
екологічного дослідництва як ефективного засобу формування екологічної 
вихованості учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, якщо: 

• зміст дослідницьких робіт спрямований на усвідомлення учнями 
причинно-наслідкових зв’язків, дотримується наступність змісту і 
структури пізнавальних завдань та різноманітних форм і методів 
проведення дослідів екологічного характеру; 

• дослідницька робота організовується в системі, яка забезпечує 
поступове зростання рівня інтелектуальної активності і самостійності 
учнів; 

• вчителям відомі структура пізнавальної активності школярів, 
рівні та динаміка її розвитку в залежності від різних соціально-
педагогічних чинників та індивідуальних особливостей учнів; 

• технологія навчання школярів, зокрема дослідницько-пошукова, 
розробляється з урахуванням виявлених рівнів і особливостей їх 
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пізнавальної активності; 
• цей процес буде здійснюватися на основі відповідної програми 

розвитку екологічного дослідництва, яка координує зусилля вчителів 
біології. 

Оскiльки екологiя не є самостiйним навчальним пpедметом, 
максимальне навантаження отpимує найбiльш споpiднений пpедмет – 
бiологiя. Тому, для отpимання основ екологiчних знань учнями ми 
вважаємо найбiльш доцiльним навчальним пpоцесом дослiдницьку 
дiяльнiсть з екологiї, яку потpiбно pозпочинати pазом iз вивченням куpсу 
бiологiї. Слiд також зазначити, що базисом для оpганiзацiї дослiдницької 
pоботи з екологiї в основній школі є знання, вмiння та навички, отpиманi 
учнями в куpсах пpиpодознавства, який викладається у початковiй школi. 

Ми вважаємо, що оpганiзацiя такої pоботи повинна базуватися на 
пpовiдних екологiчних iдеях, висловлених I. Д. Звєpєвим, Т. Т. Суpавегi-
ною та А. Н. Захлiбним [2], а саме: 

– розвиток i цiлiснiсть пpиpоди в сфеpi життя; 
– взаємозв’язок iстоpiї суспiльства i пpиpоди; 
– змiнювання пpиpоди в пpоцесi пpацi; 
– сеpедовище i здоpов’я людини; 
– пpиpода в моpально-естетичному pозвитку особистостi; 
– оптимiзацiя взаємодiї в системi «пpиpода – суспiльство 

(людина)». 
Iдея pозвитку i цiлiсностi пpиpоди в сфеpi життя є однiєю з 

основних, фундаментальних iдей, яка висвiтлюється на науковому 
матеpiалi циклу пpиpодничо-наукових пpедметiв. 

Усвідомлення значення природи у розвитку особистості ґрунтується 
на морально-естетичному, пізнавальному оцінюванні природи. У 
висвітленні естетичного аспекту взаємовідношення особистості і природи 
панівна роль належить предметам гуманітарного циклу. Пізнавальне і 
практичне ставлення до природи як умова існування людства є важливим 
компонентом предметів природничого циклу. 

Суперечливий характер взаємовідношень суспільства і природи 
виявляється в необхідності постійного використання природи людиною і 
небажаних наслідків її втручання в природні процеси. 

Виходячи з власного досвіду викладання біології в загальноосвітній 
школі та проведеного дослідження, можна відмітити, що навчально-
дослідницька робота в школі повинна розглядатися не лише як форма 
додаткової освіти, але і як необхідна складова частина методики 
викладання предмету. Така дослідницька робота забезпечує розуміння 
учнями історичного, логічного та методологічного аспектів змісту біології, 
а також зв’язку її основних наукових положень з практикою. Оскільки 
сучасна середня загальноосвітня школа спрямована на екологізацію 
процесу навчання, дослідницька робота з біології також носить 
екологічний характер. 
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За поглядами Ю. Д. Бойчука та О. З. Злобіна [1, с. 51–52], організація 
екологічної освіти та виховання в основній школі повинна враховувати 
такі положення: 

1. Першочергове завдання екологічної освіти – формування 
наукових уявлень про біосферу як унікальну оболонку Землі, де існує 
життя. Екологічна освіта повинна пов’язувати засвоєння наукових уявлень 
про біосферу з розвитком діалектично суперечливої єдності «біосфера - 
людство». 

2. Екологічна освіта і виховання мають орієнтуватися на активну 
взаємодію людини з природою, побудовану на науковій основі, на 
оцінюванні людини як частини природи. 

3. Екологічні проблеми тісно пов’язані з демографічними, 
енергетичними, продовольчими і сировинними проблемами. Екологічна 
освіта перебуває на стику наук про природу і про людину. Тому при 
розробці питань про зміст та форми роботи, методи і методики 
екологічного виховання виходять з того, що воно є одним з 
найважливіших напрямів забезпечення синтезу природничих і соціальних 
наук у процесі навчання, виховання й освіти. 

4. Екологічна освіта має формувати наукові уявлення про соціальне 
коріння глобальних екологічних проблем. Проблема взаємозв’язку 
природи і суспільства тісно переплітається з широким колом етичних і 
естетичних питань. 

5. Навколишнє середовище і соціосфера, створена людиною, мають 
розглядатися як єдине ціле, підходячи до його оцінки й характеристик з 
екологічних, економічних, соціальних, законодавчих, культурних і 
естетичних позицій. 

6. Екологічна освіта та виховання мають бути безперервними. 
7. Екологічні знання, доповнені аксіологічними орієнтаціями, мають 

стати основою екологічної культури і екологічного мислення. 
Головними чинниками незадовільного стану екологічної освіти і 

виховання є багаторічне панування споживацького ставлення до природи 
та руйнування народних традицій збалансованого природокористування; 
недооцінка екологічних знань у загальній системі освіти; недосконалість 
необхідної законодавчої бази та дієвого контролю за виконанням 
прийнятих рішень; недостатнє матеріально-технічне та методичне 
забезпечення навчально-виховного процесу; відсутність державної 
підтримки діяльності громадських формувань, молодіжних організацій та 
інших структур, які займаються екологічною просвітою [6]. 

Тому дедалі більшу увагу вчителів загальноосвітніх і позашкільних 
закладів привертає також і метод проектів. Серед них особливе місце 
належить учнівським екологічним проектам, як високоефективній 
педагогічній технології підготовки підростаючого покоління до вирішення 
сучасних екологічних проблем. 

Методу проектів належить провідне місце серед сучасних методів 
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навчання, які формують активну позицію учнів, розвивають дослідницькі 
уміння і навички, формують і реалізують принцип зв’язку навчання з 
життям. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок, 
критичного і творчого мислення, умінь самостійно конструювати свої 
знання, вести науковий пошук, орієнтуватися в інформаційному просторі, 
тобто розвиток тих особистісних якостей, які необхідні сучасній людині. 
«Усе, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де та як я можу ці 
знання застосовувати» – ось основна теза сучасного розуміння методу 
проектів, яка і приваблює багато освітніх систем, що прагнуть знайти 
розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями. 

Звідси – екологічна освіта та виховання у сучасних умовах є новим 
сенсом, філософією і метою сучасного освітнього процесу як єдино 
можливого засобу збереження людини як біологічного виду та 
продовження і розвитку людської цивілізації в цілому. 

Проблема формування екологічної вихованості учнів у процесі 
дослідницької роботи з екології в загальноосвітньому навчальному закладі 
є і залишається на сьогодні складною, багаторівневою й багатоаспектною 
психолого-педагогічною проблемою, розв’язання якої може використо-
вувати та запроваджувати різноманітні напрями й підходи, кожний з яких, 
працюючи на розв’язанні цієї важливої проблеми, буде мати різний зміст й 
відповідно результат. Тому проведене дослідження не вичерпує усіх 
аспектів проблеми. 

Проблемою залишається створення цілісної й логічно вибудованої 
системи дослідницької роботи з екології від учнів початкових класів до 
старшокласників в умовах загальноосвітнього навчального закладу, а 
також запровадження інноваційних форм і методик екологічної роботи з 
школярами. 
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ІНТОНАЦІЙНО-ОБРАЗНОГО 
МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО НАВЧАННЯ 
 
Одним із ключових завдань сучасної музичної педагогіки є розробка 

нових методик, спрямованих на творчий розвиток учнів, виявлення їх 
індивідуальності, формування світогляду, естетичного ставлення до 
навколишнього світу засобами музично-творчої діяльності. 

Основою розуміння і пізнання мистецтва музики є мислення дитини, 
що забезпечує глибину осягнення змісту художніх образів, розширює 
можливості усвідомлення художньої картини світу. Необхідність 
дослідження розвитку мислення у дітей молодшого шкільного віку 
сьогодні постає як гостро актуальна проблема сучасної музичної 
педагогіки. 

Здатність людини мислити в образах створила таке унікальне явище, 
яке ми називаємо мистецтвом. Створення музичних образів вимагає від 
митця максимальної активізації образного мислення. В свою чергу, для 
того, щоб «зчитувати», «осягати» музичні образи, людина повинна також 
мати сформоване інтонаційно-образне мислення. 

Мета статті – розглянути сутність та зміст феномена інтонаційно-
образного мислення, визначити його компонентну структуру у контексті 
вокально-хорового навчання молодших школярів. 

Однією із ключових категорій музичної педагогіки є мислення, що 
розглядається вченими (Б. Асаф’єв, В. Медушевський, О. Москаленко, 
Є. Назайкінський та ін.) потужним фактором саморозвитку особистості, 
основою пізнання і розуміння мистецтва. Вивчення музики потребує 
особливої активності пізнавальних процесів людини, що формують 
смислові установки на сприйняття та відтворення художніх образів 
музичних творів. В свою чергу, сприйняття та вивчення художніх образів 
музики потребує здатності до пізнання інтонаційної природи музичного 
мистецтва. Саме інтонаційно-образне мислення визначаємо однією із 
найважливіших форм пізнавального процесу у музичній діяльності, що 
орієнтує на розуміння та вивчення сутності музичних образів та розвиток 
комплексу музичних здібностей учнів для їх відтворення у власному 
музикуванні. 

Мислення, як активний пізнавальний процес, особливо інтенсивно 
розвивається у молодшому шкільному віці. Психологами (Л. Виготський, 
В. Давидов, С. Максименко, В. Моляко, В. Поліщук, С. Рубінштейн, 
О. Скрипченко та ін.) доведено, що молодший шкільний вік є сенситивним 
для формування мислення як основи пізнавальної діяльності, що 
відокремлюється від сприймання і спирається на розвиток рефлексивних 
механізмів психіки дитини. Навчання стає провідною діяльністю 
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молодшого школяра і має великі резерви формування мислення. 
Проблема вокально-хорового навчання молодших школярів дослід-

жувалася в працях провідних музичних педагогів, таких як: Н. Тевлина, 
Н. Черноіваненко, Л. Дмитрієва, О. Апраксиной, Л. Безбородова, Г. Сту-
лова, Л. Хлєбнікова і багатьох інших. Вокально-хорове навчання завжди 
знаходилося у полі зору українських та китайських педагогів-практиків. 
Досить детально розглянуті питання історії становлення вокально-хорової 
методики (О. Апраксіна, С. Багадуров, Ю. Барсов, С. Ільін, І. Назаренко). 

Важливе місце в музикознавчій і педагогічній літературі займає 
проблема музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку в процесі 
навчання співу (Ю. Алієв, Т. Беркман, Н. Ветлугіна, А. Зіміна і ін.). Роботи 
Е. Алмазова, І. Левідова, В. Морозова присвячені питанням якості 
співацького голосу дітей, особливостей його звучання. Розкриваючи 
потенціал музичного мистецтва, як частини загальної культури школярів, 
автори обґрунтовують хорову форму співацької діяльності і приділяють 
недостатньо уваги формуванню інтонаційно-образного мислення молод-
ших школярів в процесі вокально-хорових занять – особливо складних як у 
фізіологічному, так і в емоційному відношенні. 

Визначаючи підходи до вирішення педагогічних проблем організації 
процесу вокально-хорового навчання, направленого на співацький 
розвиток школярів, необхідно встановити базисні орієнтири і поняття, які 
слід враховувати в дослідженні: розвиток, здібності, навчання, діяльність, 
психофізична природа співацької діяльності. 

Спів як основний засіб музичного виховання дітей, виокремлюючи 
два основних підходи до розробки теоретико-методологічних основ 
розвитку вокальних умінь у молодших школярів як складової їх музичної 
культури, при цьому акцентуючи увагу на використанні музики як 
ефективного засобу розвитку музично-творчих здібностей, уяви, емпатії, 
фантазії, інтуїції, що складають основу формування інтонаційно-образного 
мислення. 

Для нашого дослідження важлива думка Дж. Локка про те, що успіх 
навчання залежить від індивідуальних, природних здібностей школяра. 
При певних емоційних підйомах діти відкривають нові сторінки своєї 
індивідуальності, що так необхідні при формуванні інтонаційно-образного 
мислення та розвитку творчих здібностей особистості школяра [1]. 

На підставі цього ми визначаємо індивідуальні природні здібності 
школярів – музичний слух, голос, відчуття ритму тощо, що мають велике 
значення для формування інтонаційних знань, умінь і навичок та 
складають основу інтонаційно-образного мислення. 

Для характеристики прояву інтонаційно-образного мислення 
молодших школярів у процесі вокально-хорового навчання необхідним є 
визначення структурних компонентів означеного феномена. 

Зважаючи на те, що інтонаційно-образне мислення молодших 
школярів обумовлюється функціональним комплексом музичних здібнос-
тей (музичний слух, ритм, сприйняття, пам’ять а ін.), які потребують 
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спеціального розвитку, вважаємо за необхідне виокремлення мотивацій-
ного компоненту, в основі якого є особистісне сприймання музичного 
матеріалу. 

Мотиваційна сфера – ядро особистості, що включає систему мотивів 
(мотивацію) у їх супідрядному взаємозв’язку (ієрархії). Мотиви виражають 
сутність особистості, забезпечують її взаємодію з оточуючим середовищем 
та соціальними умовами. 

Проблему мотивації навчальної діяльності глибоко й всебічно 
досліджено у психологічній літературі (Л. Божович, Л. Виготський, 
В. Поліщук та ін). Мотивація включає потреби здійснювати певну 
навчально-пізнавальну діяльність, інтереси, прагнення. 

Великого значення у формуванні інтонаційно-образного мислення 
мають пізнавальні інтереси як група мотивів, що пов’язана зі змістом і 
процесом вокально-хорового навчання й орієнтована на опанування 
способами означеної музично-творчої діяльності. Розвиток цих мотивів 
зумовлений впливом двох чинників: по-перше, рівнем розвитку 
пізнавальної потреби, з якою дитина приходить до школи, по-друге, – 
рівнем змісту й організації вокально-хорового навчання. В основі розвитку 
пізнавальних інтересів перебуває пізнавальна потреба, яка є похідною від 
потреби у зовнішніх враженнях та активованості центральної нервової 
системи. Таке психічне явище є суто індивідуальним і вродженим 
утворенням, яке проявляється вже в ранньому віці. В одних дітей воно 
дуже яскраво виражене як підвищена активність по освоюванню довкілля, 
як пристрасть до запитань і вправ у порівнянні, а інші діти, навпаки, 
демонструють інтелектуальну пасивність і від’ємне ставлення до 
розумової роботи. Зрозуміло, що до початку шкільного навчання зміст 
пізнавальної потреби становлять переважно побутові, а не музичні знання. 

Велику увагу дослідженню активуючого впливу пізнавальних потреб 
учнів, які виникають у процесі їхньої навчальної діяльності, приділяв 
С. Рубінштейн. Він пропонував розрізняти інтерес до предмета й інтерес 
до процесу вивчання його. Як основні він виділяв такі види пізнавальної 
мотивації учіння: 

1. Безпосередній інтерес до самого змісту предмета, дійсності, яка в 
ньому відображається. Його прояви бувають у певних випадках доволі 
сильними й стійкими. 

2. Інтерес, викликаний характером розумової діяльності, якої 
потребує засвоювання предмета. 

3. Інтерес, зумовлений відповідністю нахилів учня до того, що 
вивчається. Як наслідок, певні дисципліни легко засвоюються, а успіхи в 
навчанні створюють додаткову мотивацію учіння. 

4. Визначений інтерес до предмета, пов’язаного певним чином з 
обраною майбутньою практичною діяльністю [2]. 

Вчені-психологи (Л. Божович, С. Рубінштейн та ін.) наголошують на 
важливості розрізняти інтерес до пізнавання (суто пізнавальний інтерес) та 
інтерес до певної діяльності (у нашому дослідженні визначаємо вокально-
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хорову діяльність). Так, за даними досліджень психологів, учні молодших 
класів часто демонструють позитивне емоційне ставлення до діяльності 
учіння. Але це – інтерес до процесуальної, а не змістової сторони 
навчальної діяльності. Такий інтерес у поєднанні з цікавим подаванням 
навчального матеріалу виступає передумовою формування дійсного 
пізнавального інтересу. 

Таким чином, на основі вищезазначеного матеріалу, визначаємо 
першочерговим компонентом прояву інтонаційно-образного мислення 
молодих школярів у процесі вокально-хорового навчання – мотиваційний, 
який характеризується наявністю пізнавального інтересу до музичної 
діяльності, прагненням пізнавати художні образи музичних творів, 
бажанням оволодівати навичками вокально-хорової роботи. 

Важливим компонентом інтонаційно-образного мислення визна-
чаємо когнітивний, що характеризує сукупність спеціальних музичних 
знань та практичного досвіду музичної діяльності. Когнітивний компонент 
інтонаційно-образного мислення орієнтує на осмислення змісту художніх 
образів музики, пізнання природи музичного мистецтва. Когнітивний 
компонент виконує функцію набуття системи знань, розвитку пізнаваль-
них інтересів, пізнавальних здібностей, пізнавальної активності, розумової 
діяльності у процесі вокально-хорового навчання. 

Процес інтонаційно-образного мислення молодших школярів харак-
теризує емоційність пізнавальної діяльності. Саме у молодшому шкіль-
ному віці відбувається активний розвиток емоційної сфери дитини. 

Досліджуючи емоційний розвиток учнів молодшого шкільного віку, 
Л. С. Виготський, О. В. Запорожець, Д. Б. Ельконін, Г. С. Костюк, П. М. Якоб-
сон та інші психологи розкрили якісно нові особливості емоційної сфери: 
втрату дитячої безпосередності (дитина починає усвідомлювати зміст 
почуттів, її переживання набувають смислу, вони узагальнюються, 
формується логіка почуттів); підвищену чутливість, здатність глибоко й 
болісно переживати; емоційну нестійкість; розвиток уміння володіти 
своїми почуттями; появу рефлексії. У процесі забезпечення емоційності 
навчання молодших школярів необхідно враховувати особливості 
сформованості емоційної сфери дитини на даному етапі розвитку. 

Ми розглядаємо емоційність інтонаційно-образного мислення як 
своєрідну спрямованість на активізацію внутрішніх сил дитини (потреб, 
мотивів, інтересів), формування у неї інтелектуальних почуттів, 
позитивного ставлення до музичної, зокрема вокально-хорової діяльності, 
розвиток бажання вчитися. 

З позиції діяльнісної теорії навчання, важливою складовою 
інтонаційно-образного мислення є діяльнісний компонент. 

Діяльність завжди супроводжує процес навчання. Діяльнісний підхід 
становить вихідну методологічну установку теорії навчання. Різні аспекти 
даного підходу розроблені в дослідженнях психологів і педагогів 
Л. С. Виготського, А. Н. Леонтьєва, С. А. Рубінштейна, В. В. Давидова, 
Н. Ф. Тализіної та ін. З цих досліджень випливають такі положення: 
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– в діяльності не лише проявляється здібність учнів, а й в ній вони і 
створюються; 

– при організації певного виду освітньої діяльності учнів 
формуються відповідні цьому виду здібності і якості особистості. 

Ведучою діяльністю молодшого школяра стає навчання, що суттєво 
змінює мотиви його поведінки, що відкривають нові джерела розвитку 
пізнавальних і моральних сил. 

Розглядаючи з таких позицій діяльнісний компонент інтонаційно-
образного мислення молодших школярів у нашому дослідженні, можемо 
констатувати, що цей складник включає спрямованість на реалізацію 
навичок та вмінь вокально-хорової діяльності. 

Вокально-хоровий спів, як і будь-який вид мистецтва, тільки в тому 
випадку буде мати художню цінність та активну силу, якщо він буде мати 
комплекс вокально-інтонаційних навичок (правильне інтонування, 
звукоутворення, дихання, дикція, ритмічність, виразність). 

Як відзначають дослідники у області педагогіки та психології 
(П. Блонський, О. Зак, О. Запорожець, К. Платонов, В. Сластьонін та ін.), 
кожна певна діяльність потребує і певного комплексу вмінь. 

У комплексі умінь, необхідних для виховання інтонаційно-образного 
мислення, ми виділили: 

– уміння, спрямовані на творче сприйняття вокально-хорових 
творів; 

– уміння, необхідні дитині для здійснення особистої вокально-
інтонаційної діяльності; 

– уміння, що зумовлюють вокально-технічне довершення голосової 
діяльності дитини. 

Таким чином, розглядаючи інтонаційно-образне мислення як 
складний інтегрований процес пізнавальної діяльності, що спрямований на 
усвідомлення художньо-образного змісту музичних творів та відтворення 
його у музичній діяльності, вважаємо, що цілеспрямоване формування 
означеного феномена у процесі вокально-хорового навчання молодших 
школярів відкриває широкі можливості для створення ціннісних установок 
розвитку творчих здібностей учнів і веде до формування їх духовної 
культури. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

УЧНІВ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 
У всіх сферах освіти ведуться пошуки способів інтенсифікації і 

швидкої модернізації системи підготовки, підвищення якості навчання з 
використанням комп’ютерних технологій. У постанові № 494 Кабінету 
Міністрів України від 13 квітня 2011 р. «Про затвердження Державної 
цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загально-
освітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 
«Сто відсотків» на період до 2015 року» затверджено Державну цільову 
програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 
відсотків» на період до 2015 року, що має на меті удосконалення системи 
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими 
знаннями усіма педагогічними працівниками. 

Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі дає 
можливість застосовувати в педагогічній практиці педагогічні розробки, 
які дозволяють інтенсифікувати навчальний процес, реалізувати ідеї 
розвиваючого навчання. Постійне зростання можливостей комп’ютерних 
технологій як інструменту людської діяльності і принципово нового засобу 
навчання привело до появи нових методів і організаційних форм навчання 
і швидшого їх впровадження в навчальний процес. Сьогодні в Україні 
склалася досить суперечлива ситуація: не зважаючи на перераховані 
позитивні аспекти, комп’ютер на заняттях з трудового навчання, на жаль, 
використовується рідко, безсистемно і переважно з метою контролю знань, 
не торкаючи, як правило, інших етапів навчання. Основними причинами 
цього можна вважати недостатній рівень фінансування загальноосвітньої 
школи, недолік на ринку педагогічних програмних засобів, що відпові-
дають дидактичним вимогам, відсутність методичних розробок щодо 
використання комп’ютера в цілому (і конкретних програм навчального 
призначення, зокрема), санітарно-гігієнічні умови використання персо-
нального комп’ютера в школі, а також невисокий рівень інформаційної 
грамотності вчителів. 

Тому проблема підготовки майбутніх учителів трудового навчання 
до впровадження комп’ютерних технологій під час реалізації методу 
проектів на уроках з технології в загальноосвітній школі постає досить 
гостро. 
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Дослідження дидактичних проблем та перспектив розвитку нових 
інформаційних технологій проводили педагоги, психологи, науковці нашої 
країни й країн дальнього зарубіжжя М. Жалдак, Ю. Машбіц, С. Пейперту, 
І. Роберт та ін. У своїх роботах науковці О. Пєхота, А. Кіктенко, 
О. Любарська та ін. визначили складові нових інформаційних технологій. 
О. Павленко виділила специфічні особливості комп’ютера та ефективності 
впливу комп’ютерних технологій на оптимізацію педагогічних процесів. 
Проблема дидактичних функцій ПЕВМ розглядалася в роботах Б. Гершун-
ського, А. Кузнецова, Т. Сергєєвой і ін. Психологічні аспекти питання 
досліджувалися в працях П. Гальперіна, Е. Машбіца, В. Рубцова, Н. Тали-
зіной і інших. Принципи навчання за допомогою ЕОМ розглядаються в 
роботах І. Альохіної, В. Белавіна, І. Бобко, Г. Рубіной, Л. Струкової, 
Д. Шакурової та ін. 

Нагальною проблемою сучасного етапу підготовки учителів 
трудового навчання є підготовка їх до конкретних шляхів використання 
комп’ютерної техніки на уроках трудового навчання та під час розробки 
навчальних творчих проектів, для чого необхідно означити стратегію та 
методику використання комп’ютера в трудовому навчанні. Необхідно 
розглянути способи використання комп’ютера як потужного засобу 
навчання на всіх етапах уроку трудового навчання та етапах проектної 
діяльності учнів як компонента професійної освіти. 

Актуальна в даний час проблема використання комп’ютерної техніки 
в трудовому і політехнічному навчанні, яка передбачає вирішення 
наступних завдань: 

1. Розробка стратегії використання комп’ютерної техніки в 
трудовому навчанні. 

2. Розробка програмного забезпечення, яке відповідає вимогам 
предмету «Технологія». 

3. Розробка методики використання комп’ютерної техніки в процесі 
навчання учнів освітньої галузі «Технологія». 

Аналіз ряду наукових досліджень показує, що в даний час є декілька 
напрямів підвищення якості освіти. До них відносяться: індивідуалізація 
процесу навчання, використання технічних засобів навчання для 
активізації діяльності учнів, політехнізація процесу навчання, включення 
учнів в творчу діяльність і так далі [2, c. 7]. 

Прискорення науково-технічного прогресу передбачає широке 
впровадження в усі галузі народного господарства обчислювальної техніки 
і заснованих на ній засобів автоматизації [5]. 

Необхідність і можливість впровадження комп’ютера в навчальний 
процес навряд чи викликає сумнів. Оскільки комп’ютери стають усе більш 
доступними в системі освіти, то в осяжному майбутньому комп’ютери-
зоване навчання може стати одним з основних способів навчання. 
Комп’ютеризоване навчання в цьому сенсі означає будь-яке навчання із 
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застосуванням комп’ютера. Комп’ютерне навчання – таке, в якому істотну 
роль грає комп’ютер, – вимагає переосмислення всієї концепції навчання. 
На думку Д. Зарецкого і З. Зарицкої, комп’ютеризація навчання порушила 
низку проблем, пов’язаних з використанням інформаційних технологій у 
навчанні: по-перше, залишається «за кадром» зв’язок з безкомп’ютерним 
уроком, його методикою; по-друге, вчителю часто залишається незрозу-
мілим, навіщо потрібно робити на комп’ютері те, що можна зробити і без 
нього; по-третє, в учнів потрібно цілеспрямовано формувати уміння 
працювати з інформацією [3, с. 49-51]. 

Багато вітчизняних і зарубіжних фахівців згодні з тим, що 
використання комп’ютерів в навчанні не дає того ефекту, який слід було б 
чекати [7]. Причину цього вони бачать в недостатній розробці теоретичних 
основ комп’ютеризації навчання. Вирішувати необхідно не стільки 
технічні, скільки педагогічні (методичні) завдання навчання за допомогою 
комп’ютера. 

Дослідники Л. Бабенко, Л. Верник, Е. Мащбіц, Л. Проколіченко, 
А. Симак виділяють основні переваги комп’ютера в навчальному процесі, 
як-от: розширення можливості подачі навчальної інформації, відтворення 
реальної обстановки діяльності, активне залучення учнів до навчального 
процесу, активізація їх інтересу і уваги, розширення наборів використання 
навчальних завдань, якісна зміна контролю за діяльністю учнів, завдяки 
чому його використання підвищує ефективність процесу навчання [5]: 

Особливість використання комп’ютерної техніки у процесі прове-
дення теоретичних досліджень і практичного досліду в процесі трудового 
навчання полягає в тому, що застосування відповідних програм, 
презентацій, відеороликів дає можливість школярам відчути і побачити 
корисність своєї діяльності, представити себе інженерами, технологами, 
економістами, дизайнерами, відчути значущість своєї праці, пізнати 
комп’ютер з нового боку, як інструмент різного роду діяльності людини. 

Серед проблем політехнічної підготовки учнів істотне значення має 
дослідження вдосконалення змісту методів навчання, зокрема, впровад-
ження комп’ютерної техніки в навчальний процес з метою підвищення 
його ефективності [4, c. 43]. 

У трудовому навчанні питання використання комп’ютерної техніки в 
цьому напрямі майже зовсім не розкриті. У цьому плані в нашій країні 
трудове навчання залишається як би в стороні від науково-технічного 
прогресу, тоді як основою цього предмету є вдосконалення зв’язків з 
іншими предметами і сучасним життям, і всі досягнення науково-
технічного прогресу в першу чергу можуть бути відбиті, у тому числі і за 
допомогою комп’ютерної техніки, саме в цьому предметі [2, c. 6]. Причому 
це мають бути не теоретичні припущення спеціальних наук, які є 
предметом вивчення предметів природно-математичного циклу, а зразки 
практичного використання теоретичних знань у житті, побуті, техніці, 
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технологічних процесах обробки сировини і т.д. Без цих знань 
випускникам школи важко орієнтуватися у майбутньому виборі професії. 

У наш час, коли широко упроваджуються комп’ютерні технології у 
всі сфери діяльності людини і все більше значення приймає комп’ютерна 
грамотність, особливо важливим є питання працевлаштування, де перевага 
віддається людям, які уміють працювати з комп’ютером [2, с. 3–5]. 

Користуючись даними знаннями, розглянемо можливості викорис-
тання мультимедійних технологій на різних етапах уроку трудового 
навчання та на етапах проектної діяльності: 

 
Таблиця 

Способи використання комп’ютера на уроці трудового навчання 
 

Етапи уроку Зміст Етапи проектної діяльності 

Організаційний 
Підготувати учнів до роботи на 
уроці. Демонстрація теми і мети 
уроку.  

Підготовка. 
Визначення (демонстрація та 
обговорення) теми і мети 
проекту.  

Перевірка 
домашнього 
завдання 

Виявити рівень знань учнів у 
домашньому завданні. 
Демонстрація правильного 
рішення для завдань, що 
визвали труднощі, питання для 
перевірки знань, тестове 
опитування з теорії.  

 

Актуалізація 
опорних знань і 
способів дії 

Питання і завдання, що 
доводять необхідність вивчення 
теми; коротке узагальнення 
вивченого матеріалу.  

Актуалізація необхідного 
матеріалу. 
Планування. 

Формування 
нових понять і 
способів дії 

Демонстрація нового 
навчального матеріалу. Основні 
поняття, схеми, таблиці, 
малюнки, анімація, відео 
фрагменти, що ілюструють 
особливості нового матеріалу.  

а) визначення, демонстрація 
джерел, засобів збору, методів 
аналізу інформації, засобів 
представлення результатів; 
б) установлення (демонстрація у 
вигляді таблиці) критеріїв 
оцінки результату і процесу. 

Використання 
знань, 

формування 
вмінь 

Виконання тренувальних 
завдань. Питання і завдання, що 
потребують розумової 
активності та творчого 
осмислення матеріалу, 
демонстрація правильного 
рішення при виникненні 
труднощів.  

Збір інформації: спостереження, 
робота з літературою, 
експеримент, аналіз інформації, 
формулювання висновків 
(організація демонстрації 
необхідного матеріалу 
теоретичного та практичного 
характеру). 

Контроль і облік 
знань 

Організація контролю і 
самоконтролю. Завдання різного 
рівня складності, використання 
нестандартних ситуацій щодо 
використання набутих знань. 

Подання і оцінка результатів: 
усний, письмовий звіт та оцінка 
результатів і процесу 
дослідження за завчасно 
встановленими критеріями. 
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Проте в педагогічній практиці склався, як нам здається, напрям 
використання комп’ютерної техніки лише як засобу навчання. Усунути 
вказаний недолік можна, розробивши зміст і методику використання 
комп’ютерної техніки на уроках технології як інструменту діяльності 
учнів. 

В даний час виділився цілий напрям використання комп’ютерної 
техніки – інформаційні технології. Тут комп’ютери розглядаються з різних 
позицій [7]: 

– як інструмент для виконання рутинних обчислювальних робіт; 
– як основа персонального автоматизованого робочого місця для 
проведення наукових досліджень; 

– як автоматизований навчальний комплекс або тренажер для 
закріплення знань [8]. 

Проаналізувавши навчальну програму з трудового навчання та 
вивчивши зазначені об’єкти праці, ми дійшли висновку, що комп’ютерну 
техніку слід застосовувати в основному в процесі вивчення теоретичного 
матеріалу, оскільки школярі, працюючи лише на комп’ютері, ніколи не 
навчаться виконувати практичні операції, направлені на механічну дію за 
допомогою інструментів на оброблюваний матеріал. Всі знання, отримані 
школярами в ході навчального року, можна розглядати як підготовку учнів 
до виконання проектів. Самостійне виконання школярем гарного проекту 
неможливе без систематичної техніко-технологічної підготовки, що 
включає не лише знання про матеріали і способи його обробки, але також і 
уміння обробляти цей матеріал, надавати йому бажаної форми. 

Можливості використання комп’ютерного навчання на уроках 
трудового навчання [2, c. 9]: 

1. Інтерактивні заняття. Цей вид роботи застосовується здебіль-
шого для вивчення нового матеріалу. Ефективність цього виду роботи 
значно залежить від складеної навчальної програми. Високоякісні 
програми залучають учня до активної взаємодії з ПК у режимі «запитання 
– відповідь», що відбувається протягом усієї презентації нового матеріалу. 
Кожне запитання, яке ПК виводить перед учнем на дисплей, контролює 
розуміння матеріалу, а відповідь учня знову ж таки викликає адекватну 
реакцію комп’ютера. В міру того як учень навчається на занятті, 
комп’ютер аналізує його відповіді, і на основі цих даних визначає 
подальші відповідні індивідуальні види діяльності, наприклад: допоміжна 
інформація в разі виникнення труднощів у розумінні матеріалу, 
детальніший розгляд теми, що викликала зацікавленість, або можливість 
повторити чи пропустити певний розділ цього заняття [1]. Але для таких 
уроків потрібен комп’ютерний клас та/або наявність комп’ютера 
з’єднаного локальною сіткою у кожного учня. 

2. Наступний вид застосування комп’ютера на уроках – це 
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різноманітні комп’ютерні вправи – вид діяльності спрямований на 
практичне застосування та засвоєння відповідних умінь і навичок на основі 
попередньо вивченого теоретичного матеріалу. При чому вчитель або 
учень (залежно від навчальної ситуації) можуть вільно розширювати 
комплекс вправ, доповнювати його. Практично це означає, що під час 
вивчення, наприклад, теми «Елементи машинознавства», а саме будови 
швейної машини, учні спочатку вивчають внутрішню будову за 
допомогою комп’ютера, маючи можливість побачити її ніби «зсередини», 
а потім можуть відповісти на питання про типи з’єднань, які 
використовуються у швейній машині, знайти несправності у роботі і навіть 
запропонувати методи ліквідації цих несправностей. Але практичні 
навички роботи з матеріалом не можливо замінити вправами теоре-
тичними. 

3. Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу 
здійснити справжній технологічний прорив в організації і практичній 
реалізації навчального процесу. З’явившись спочатку як техногенне 
об’єднання різноманітних способів подання інформації (аудіо-, відео- та 
ін.), що й породило сучасну назву, поняття «мультимедіа» поступово 
наповнилося новим змістом саме завдяки змістовній частині додатків, а не 
технічних засобів, які їх реалізують. Належне програмно й технічно 
забезпечене використання мультимедійних програм на уроках приведе до 
поліпшення знань учнів, розширить їх світогляд, надасть можливість 
спостерігати явища та процеси, які на звичайному уроці продемонструвати 
неможливо. 

4. Значно можуть полегшити роботу вчителя і виявити реальний 
рівень знань учнів тестові програми. Вони корисні ще й тому, що кожний 
учень може самостійно перевірити свої знання та звернути увагу на 
недостатньо засвоєний матеріал. 

Виходячи зі всього вищесказаного, ми визначили нашу позицію: 
використання комп’ютерної техніки на уроках трудового навчання 
загальноосвітньої школи повинно включати інтеграцію всіх розділів 
програми освітньої галузі «Технологія». При реалізації комплексного 
підходу до використання комп’ютерної техніки у змісті освітньої галузі 
«Технологія» в процесі теоретичного вивчення розділів і при виконанні 
проектів у школярів будуть сформовані правильні уявлення про комп’ютер 
як інструмент діяльності, як джерело знань (базу даних) і як технічний 
засіб навчання. Все це забезпечить якісну трудову підготовку школярів з 
освітньої галузі «Технологія». 

Використання комп’ютера як засобу навчання у навчальному процесі 
загальноосвітньої школи вносить зміни й у інші елементи педагогічної 
технології (процес навчання, організацію навчання, засоби навчання тощо). 
Це, на наш погляд, дозволяє вирішити декілька груп проблем: загально 
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дидактичних, методичних, інформаційних (тих, що стосуються комп’ютера 
як засобу навчання), професійних й організаційних, кожна з яких, у свою 
чергу, дозволяє вирішити відповідні теоретичні і практичні завдання. 

Використання комп’ютерної техніки дозволяє ефективніше побуду-
вати процес трудового навчання учнів як під час вивчення нового 
матеріалу чи контролю теоретичних знань, так і при виконанні проектів, 
тобто при набутті практичних навичок. 
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Валерія Цись 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ  

НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Особливістю професійної діяльності вчителів є те, що вони стають 

суб’єктами зовнішнього впливу на учнів та керування процесу їхнього 
навчання. Тому вони повинні створювати під час виконання своїх 
функціональних обов’язків спеціальні умови, які б сприяли збільшенню та 
відтворенню соціальних цінностей, що відтворюються за допомогою 
освітнього процесу. Але слід відмітити, що до них відносяться не тільки 
високий рівень освіченості підростаючого покоління, відповідність 
державним освітнім стандартам, але і стан їхнього здоров’я. 

За даними сучасних досліджень майже 90 % школярів мають 
відхилення у психофізіологічному становленні, понад 50 % – незадовільну 
фізичну підготовку, близько 60 % мають низький рівень фізичного 
розвитку. На жаль, за останній час не тільки збільшилася кількість 
захворюваності дітей шкільного віку, а й зросли показники їх смертності. 
Це зумовлює необхідність запроваджувати більш ефективні нові форми і 
методи навчання, з метою збереження і зміцнення здоров’я учнів у 
навчально-виховному процесі. 

Одним з них в останні часи вважається арт-терапія. У своєму 
дослідженні С. Жила зазначає, що в Україні серед науковців, методистів і 
педагогів помітно збільшився інтерес до вивчення можливостей мистецтва, 
що обумовлено зміною педагогічної парадигми, тенденціями гуманізації 
освітніх процесів, утвердженням ідей самоцінності кожного індивіда [2]. 

Різні аспекти застосування арт-терапії на загальноосвітніх уроках 
вивчалися багатьма вченими. Особливу увагу потребують роботи 
науковців, які підтверджують їх ефективність для психосоматичного стану 
особистості, а саме: музикотерапії (І. Гріньова, Л. Брусиловський, С. Пе-
трушин та ін.), вокалотерапії (С. Шушарджан), ізотерапії (М. Бурно, 
А. Захаров, Р. Хайкин та ін.), бібліотерапії (С. Мурашевський, А. Міллер, 
К. Некрасова, Е. Pay, та ін.), імаготерапії (І. Вольперт, М. Говоров та ін.). 

Одним з видів бібліотерапії є казкотерапія, головна спрямованість 
якої – збереження психічної, духовної та соціальної складових здоров’я, 
маючи на меті формування Я-концепції особистості, усвідомлення нею 
своєї значимості та відчуття гармонії із навколишнім світом, що позитивно 
впливає на загальний розвиток дитини. 

Тому метою статті є розкриття особливостей та значення казко-
терапії та форм її впровадження у навчально-виховний процес початкової 
школи. 
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Цьому питанню приділяли увагу Е. Берн, І. Вачков, А. Гнєздилов, 
Т. Грабовська, М. Еріксон, Т. Зінкевич-Євстигнєєва, Д. Кудзілов, Е. Пет-
рова та ін. 

Ще В. Сухомлинський зазначав, що «Музика – уява – фантазія – 
казка – творчість – така доріжка, йдучи якою дитина розвиває свої духовні 
сили. Музична мелодія збуджує в дітей яскраві уявлення. Вони – ні з чим 
не порівняний засіб виховання творчих сил розуму» [7, Т. 4, с. 357]. 

І. П’ятницька-Позднякова виділяє декілька напрямів корекційного 
впливу мистецтва [6]: 

− психофізіологічний, спрямований на корекцією психосоматичних 
порушень; 

− психотерапевтичний, пов’язаний з дією на когнітивну і емоційну 
сфери; 

− психологічний, що виконує регулятивну, комунікативну функції; 
− соціально-педагогічний, пов’язаний із розвитком естетичних 
потреб, розширенням загального і художньо-естетичного світог-
ляду, з активізацією потенційних можливостей дитини в 
практичній художній діяльності й творчості. 

А. Копитін уважав, що поєднання різних форм терапії творчістю 
дозволяє [5]: 

− найбільшою мірою мобілізувати творчий потенціал людини і 
знайти способи, що відповідають її емоційному стану, потребам 
самовираження; 

− надати людині можливість виражати свої переживання через 
створення нею художніх образів; 

− активізувати і робити більш різнобічним емоційне спілкування 
людини; 

− створити умови для міжособистісної комунікації, зміцнення 
особистісних меж і розвитку механізмів активної емоційної 
саморегуляції. 

Особливий вплив на соціальне і психічне здоров’я підростаючого 
покоління має казкотерапія. К. Естес відмічала, що «Казки – це ліки… 
Вони мають цілющу силу, не примушуючи нас робити, бути, діяти, – 
достатньо тільки слухати їх… Казки народжують хвилювання, смуток, 
питання, прагнення і розуміння. В казках є наставляння, які допомагають 
нам пробиватися крізь життєві тернії» [8, с. 28]. 

Виділяють наступні функції казкотерапії: лікування казками, спільне 
з клієнтом відкриття тих знань, які живуть в душі та є психо-
терапевтичними в цей момент; процес пошуку сенсу, розшифровки знань 
про світ та системи взаємовідносин у ньому; процес утворення зв’язків між 
казковими подіями і поведінкою в реальному житті, процес перенесення 
казкового сенсу до реальності; процес об’єктивізації проблемних ситуацій; 
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процес активізації ресурсів, потенціалу особистості; процес екологічного 
навчання й виховання дітей; процес покращення внутрішньої природи й 
навколишнього світу; розкриття внутрішнього та зовнішнього світу, 
осмислення пережитого, моделювання майбутнього, процес підбору 
кожному клієнту своєї особливої казки; терапія середовищем, особливою 
казковою атмосферою, в якій можуть проявитися потенційні можливості 
особистості, може матеріалізуватися мрія; а головне, в ній з’являється 
відчуття захищеності та аромат таємниці [3]. 

У залежності від її функції виділяють наступні її види: діагнос-
тувальну, корегувальну та розвивальну. Для цього використовуються 
наступні категорії казок: художні, які у свою чергу, можуть поділятися на 
авторські та народні, дидактичні, психотерапевтичні та психокорекційні. 
Якщо перші два види й так постійно використовуються на уроках в 
початковій школі та спрямовані на реалізацію навчальних і виховних 
завдань, то останні слід проводити тільки спеціалістам, проте їх елементи 
можна використовувати і під час занять вчителем початкових класів, під 
чітким контролем психолога і попередньою його консультацією. 

Терапевтичний вплив казкотерапії відбувається на двох рівнях: 
вербальному і невербальному. Рекомендується починати роботу на 
вербальному рівні (сприймання казки), продовжувати на невербальному 
(малювання, ліплення) і на завершальному етапі застосовуються вербальні 
засоби (обговорення казки, дискусійна форма роботи). 

Також однією з форм казкотерапії може бути колективне створення 
казки, спрямоване на розв’язання спільної проблеми, що має значення для 
кожного і де кожен учень є автором. Це дає можливість з’ясувати 
проблеми, які виникають в учнів, і є для них актуальними, і які під час 
безпосереднього обговорення сприймались би занадто болісно. 

У свій час видатний педагог В. Сухомлинський наголошував на 
надзвичайному значенні створення казки у процесі роботи з дітьми: «Я не 
уявляю навчання в школі не тільки без слухання, але і без створення 
казки» [7, Т. 2, с. 164]. 

Учений у своїй діяльності використовував різноманітні форми 
роботи, однією з яких є читання казок у ролях, що сприяє емоційному 
сприйняттю казки дитиною, умінню уявити себе її героєм, що допоможе 
зрозуміти його вчинки, почуття тощо. Розробка власник казок сприяє 
розвитку комунікативних, творчих умінь, емпатії, створює доброзичливу 
атмосферу в колективі, підвищує самооцінку дитини. Така робота, на 
думку В. Сухомлинського, «є одним з найцікавіших для дітей видів 
поетичної творчості. Разом із цим, це важливий засіб розумового 
розвитку» [7, Т. 2, с. 167]. 

Багато вчених займалося вивченням казкотерапії з метою впровад-
ження цієї технології у практику, розробляли рекомендації, програми 
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тощо, але найбільш комплексні та ґрунтовні наробки з цього питання 
належать Т. Зінкевич-Євстігнєєвій та Т. Грабенко [3]. Ними визначено 
принципи взаємодії вчителя з дитиною, розроблено теоретичні аспекти 
щодо організації казкотерапії, а також проективну діагностику, психо-
корекцію та психотерапію, психопрофілактику особистості та її розвиток 
через гармонізацію внутрішнього світу. Програми, розроблені вченими, 
спрямовано на психологічний розвиток дітей у діяльності, що передбачає 
ненасильницьку допомогу, при цьому учні беруть активну участь у 
процесі. 

Казкотерапія не є відокремленою від освітніх завдань, оскільки 
одночасно проводиться робота з розвитку зв’язного мовлення, в учнів 
формуються вміння висловлювати свої думки, будувати розповідь. 

Казкотерапія для дітей часто проводиться в поєднанні з хромо-
терапією, ігротерапією та (або) музикотерапією. Одним з прийомів є 
пропонування дитині намалювати ілюстрацію або зробити саморобку за 
мотивами улюбленої казки, інсценувати уривок з неї. Також можна 
супроводжувати читання казки приємною музикою, що підходить до неї 
(за емоційним настроєм, ритмічністю та інше). 

О. Бурчик [1] виділяє види роботи над казкою, котрі мають 
профілактичну та корекційну спрямованість, а саме: 

1. Розповідання казки: 
а) Розповідь групі нової або відомої казки від третьої особи. Так 

педагог, розуміючи значення певної казкової ситуації та її виховний вплив 
на розвиток особистості, може акцентувати на них увагу під час цього виду 
роботи. Це сприяє вдосконаленню особистісних якостей дитини. 

б) Групова розповідь казки, відомої всій групі. У цьому випадку 
оповідачем є не один учень, а група. Кожний учасник групи по черзі 
розповідає невеликий уривок казки. Розповідь розбивається на невеликі 
уривки вільно і спонтанно залежно від того, яку частину розповіді бере на 
себе попередній оповідач. Але в процесі цієї роботи педагог контролює 
розповідь дітей. 

Під час цього виду роботи бажано використовувати аудіо- та 
відеозапис, що зробить цей вид роботи більш цікавим. Як один з видів 
роботи можна запропонувати дітям уособити будь-який предмет або 
частину навколишнього середовища і від його імені розповідати казку, що 
дасть можливість подивитися на ситуацію з іншого боку, ставши на місце 
іншого. 

Якщо час дозволяє, то корисним буде, щоб учні розповідали ту саму 
казку від імені різних героїв. Необхідно загострювати увагу учасників на 
тих почуттях, які переживали герої впродовж казкових подій залежно від 
того, від якого імені йде розповідь. 

2. Створення власної казки. 
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а) Створення індивідуальної казки кожним членом групи. Цей вид 
діяльності в метафоричній формі відбиває внутрішній світ дитини і 
опосередковано сприяє особистісному її розвитку. Якщо запропонувати, 
щоб ім’я героям дали самі діти, то це допоможе з’ясувати, як того чи 
іншого учня сприймають у колективі. 

б) Групове складання казки. Кожен учень по черзі доповнює власним 
продовженням казковий твір. Процес групового складання дає змогу 
дізнатися, хто в групі є лідером, хто прагне привернути до себе увагу, хто 
хоче залишатися непоміченим, хто нав’язує своє рішення, а хто поважає 
думку іншого. Крім цього даний вид роботи дасть зрозуміти, наскільки 
згуртованим є колектив групи. 

в) Написання власної казки за дві хвилини, не відриваючи ручку від 
паперу. Ця форма роботи, на нашу думку, вступає в суперечності із 
забезпеченням здоров’язбережувального середовища, оскільки, сприяючи 
емоційному благополуччю дитини, шкодить фізичному стану дитини, бо 
м’язи руки тривалий час знаходяться в тонусі й учень перебуває в стані 
напруження, що сприяє втомі. 

3. Казкова лялькова терапія та драматизація казок. 
Ці види робіт не тільки можуть урізноманітнити уроки читання, а й 

сприятимуть зміцненню колективу, формуванню позитивного емоційного 
клімату в групі, розвитку творчого потенціалу учнів та розв’язанню в 
метафоричній формі внутрішніх проблем. 

Для ефективної реалізації казкотерапії під час уроків в початковій 
школі слід дотримуватися наступних принципів їх проведення під час 
тренінгу, але адоптованих під освітній процес [3]: 

1. Принцип безумовного прийняття внутрішнього світу дитини. Світ 
казки сприймається цілісно і безоцінювально. 

2. Принцип об’єктивності. Казка розглядається у всій її багато-
гранності. 

3. Принцип результативності. Проведення аналізу повинно мати 
конкретну мету: формування висновків, об’єднання колективу, 
досягнення виховних та навчальних цілей конкретного уроку. 

Узагальнюючи вищесказане, ми можемо зазначити, що в останні 
часи збільшилась кількість дітей, які мають порушення у здоров’ї, 
особливо духовної або психічної її складових. Одним із ефективних 
засобів їх профілактики та подолання є використання арт-терапевтичних 
методів, серед яких особливою популярністю користується казкотерапія, 
оскільки розрахована на вікову категорію учнів початкових класів. 

У подальших наших дослідженнях ми більш детально зупинимося на 
інших видах арт-терапії та особливості їх застосування на уроках в 
початкових класах. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ 

 
УДК 373.3/.5.048:331.548 

Жанна Вернидуб  
 

ВЗАЄМОДІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
І СІМ’Ї В ОРГАНІЗАЦІЇ РАННЬОЇ ПРОФІЛІЗАЦІЇ УЧНІВ 
 
Однією з важливих проблем сучасної освіти є профільна підготовка 

підростаючого покоління, що тісно пов’язана з переходом до професійної 
освіти та в подальшому зі вступом у самостійну професійну діяльність. 

Проблемі професійного самовизначення школярів та профілізації 
змісту освіти присвячені дослідження С. Г. Броневщука, А. Є. Головм-
штока, Ю. С. Дикої, В. Л. Лебедєвої, П. С. Лернера, Н. Ф. Родичева, 
А. Д. Сазонова, І. Д. Чечеля, С. Н. Чистякової та ін., які заклали основи 
профільного навчання, визначили шляхи і засоби профілізації сучасної 
школи. 

Як відомо, успішне вирішення завдань навчання і виховання 
підростаючого покоління можливе за умов ефективної взаємодії 
загальноосвітнього навчального закладу та сім’ї. П. П. Блонським, 
К. Н. Вентцелем, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинським, К. Д. Ушин-
ським визнано, що сім’я має глибокий вплив на становлення особистості 
дитини. Саме в сім’ї закладаються основи моральності, формується 
світогляд, визначаються життєві установки і відношення до трудової 
діяльності. 

Теоретичні основи взаємодії школи і сім’ї у вихованні та навчанні 
дітей розкриті у працях Н. І. Болдирева, І. В. Власюка, А. Ю. Гранкіної, 
І. В. Гребеннікова, С. В. Дармодєхіна, І. С. Марьєнко, М. Н. Нєдвецької, 
Г. В. Сабітова, Г. Н. Філонова, І. А. Хоменко та ін. В ряді окремих 
публікацій М. Н. Нєдвєцької, І. Н. Проніної, І. М. Реморенко, А. А. Пін-
ського, І. А. Хоменко розкриваються питання взаємодії загальноосвітнього 
навчального закладу та сім’ї в організації профільного навчання учнів. 

Вивчення літературних джерел, результатів практичного досвіду 
взаємодії педагогічного колективу та сім’ї засвідчило, що питання такої 
взаємодії щодо впровадження форм ранньої профілізації учнів у 
навчально-виховний процес є актуальним. В зв’язку з чим, метою даної 
статті є з’ясування особливостей взаємодії загальноосвітнього навчального 
закладу та сім’ї в реалізації ранньої профілізації учнів. Для досягнення 
поставленої мети передбачається вирішити такі завдання: 1) охарак-
теризувати процес педагогічної взаємодії учителів з батьками; 2) визна-
чити та розкрити основні умови продуктивного співробітництва педагогів і 
батьків у реалізації ранньої профілізації учнів. 

Взаємодія педагогів з батьками є однією з важливих і в той же час 
складних напрямів діяльності освітнього закладу. Дана діяльність є 
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процесом динамічним, що ґрунтується на принципах співробітництва, 
добровільності, варіативності, оптимальності, індивідуальності та креатив-
ності. Процес педагогічної взаємодії характеризується певними ознаками. 
Спільними характерними особливостями у діяльності суб’єктів педаго-
гічної взаємодії виділяють завдання, мету навчання і виховання дітей, 
відмінними – форми і методи педагогічного впливу, вибір яких, в значній 
мірі, визначається освітнім середовищем школи, рівнем освіти та культури 
учителів і батьків, складом сім’ї та соціальним становищем її членів. 

Існує закономірність – чим раніше починається процес взаємодії 
учителів і батьків, тим більш активно включаються батьки в цей процес та 
ефективніше, цікавіше відбувається спільна робота школи і сім’ї у 
становленні особистості дитини [2, с. 32–37]. 

Педагогічний колектив разом з батьками вирішують спільне 
завдання розвитку особистості школяра, його індивідуальних особли-
востей, схильностей та інтересів, тому для усвідомленого вибору дитиною 
профілю навчання обидві сторони мають об’єднувати зусилля для 
досягнення мети педагогічної взаємодії. 

Основними умовами продуктивної взаємодії педагогів з батьками 
визначено: співробітництво учителів і батьків на основі принципів 
гуманної педагогіки; високий рівень педагогічної культури батьків; 
психолого-педагогічне консультування батьків; використання інтерактив-
них форм взаємодії, що сприяють залученню батьків як суб’єктів 
навчально-виховного процесу; включення батьків в процес управління 
загальноосвітнім навчальним закладом. 

Таким чином, при організації ранньої профілізації учнів висока 
ефективність взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і сім’ї 
може бути забезпечена за умов провідної ролі школи, належної організації 
педагогічної співпраці, змістовної діяльності та активності учителів і 
батьків. 

В зазначеному контексті загальноосвітній навчальний заклад можна 
розглядати як координаційний центр, який здатний ефективно поєднувати 
виховні ресурси педагогів і батьків. У підготовці учнів до профільного 
навчання школа має стати повноцінним партнером батьків на основі 
взаємної поваги, довіри до виховних можливостей сім’ї, педагогічного 
такту та недопустимості необережного втручання у життя сім’ї. 

Планування педагогічної взаємодії загальноосвітнього навчального 
закладу та батьків має здійснюватися з урахуванням типу закладу та 
специфіки роботи педагогічного колективу. У плануванні даної діяльності 
можна скористатися моделлю, запропонованою І. Н. Проніною [4; 5]. Ця 
модель включає наступні взаємопов’язані компоненти: мету, суб’єктів, які 
реалізують поставлену мету (адміністрація школи, педагоги, батьки, учні), 
принципи, завдання, зміст спільної діяльності, ефективні форми, методи і 
засоби реалізації поставленої мети, педагогічні умови, що сприятимуть 
підвищенню якості роботи з надання допомоги школярам в усвідомленому 
виборі профілю навчання та критерії оцінки педагогічної взаємодії, за 
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якими можна визначити результативність запланованої діяльності. 
Основними завданнями загальноосвітнього навчального закладу у 

розвитку педагогічної взаємодії з батьками можна назвати: 
– підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків; 
– включення батьків та інших членів родини у навчально-виховний 
процес загальноосвітнього навчального закладу; 

– сприяння залученню батьків до управління загальноосвітнім 
навчальним закладом з питань ранньої профілізації учнів. 

Одним із ключових завдань взаємодії педагогічного колективу з 
батьками є формування у останніх педагогічної культури. Саме 
педагогічна культура слугує основою власне виховної діяльності батька і 
матері, допомагає їм уникнути багатьох помилок у сімейному вихованні, а 
також дає можливість знаходити оптимальні рішення у нестандартних 
ситуаціях [2]. 

Підвищення рівня знань батьків з питань психології та фізіології 
дітей, формування чіткого уявлення про цілі, завдання, засоби і способи 
педагогічної діяльності з питань професійної орієнтації та профільного 
навчання дітей, про особливості їх застосування у процесі сімейного 
виховання, а також необхідних навичок здійснення педагогічного впливу, 
надання допомоги дитині у виборі майбутнього профілю навчання сприяє 
кращій орієнтації батьків у проблемах психофізіологічного розвитку своїх 
дітей, наданні їм компетентної підтримки та активізації участі батьків не 
лише у вихованні своєї дитини, але й у житті школи [4; 5]. 

Вирішення поставлених завдань в значній мірі залежить від 
використання ефективних форм і методів роботи. Їх вибір слід здійсню-
вати відповідно до завдань та змісту діяльності суб’єктів педагогічної 
діяльності. 

Зауважимо, що потенціал співробітництва школи і сім’ї значно під-
вищується за умов поєднання індивідуальних та колективних, традиційних 
та інноваційних форм і методів роботи. Розглянемо особливості їх 
використання в контексті нашого обговорення. 

Використання індивідуальних форм і методів роботи (відвідування 
та вивчення педагогами сімей учнів, індивідуальних бесід і консультації, 
анкетування, інтерв’ювання та інших) дозволяють педагогам зрозуміти 
сім’ї школярів, їх соціальні установки, трудові відносини, систему 
моральних і духовних цінностей, взаємовідношення між членами родини 
та оточуючими людьми, сімейні традиції, та визначити шляхи спільної 
діяльності. Крім того, за потреби, їх можна використовувати для 
здійснення корекції педагогічної діяльності батьків. 

Колективні форми роботи використовуються для вирішення 
загальних виховних проблем, для ознайомлення з актуальними питаннями 
навчання, виховання та допрофільної підготовки. Серед таких форм роботи 
виділяємо: батьківські збори, конференції, консультації, симпозіуми, лекції 
і бесіди, тренінги, ділові, рольові ігри, дискусії, зустрічі за круглим столом 
та ін. Їх використання сприятиме не лише підвищенню рівня знань батьків 
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з питань ранньої профілізації, а й розвитку практичних умінь 
педагогічного впливу на дітей та здійснення рефлексії власної педагогічної 
діяльності. 

Крім того, поширенню необхідної інформації серед батьків може 
сприяти куточок професійної орієнтації з різноманітними проспектами, 
довідковими матеріалами, підготовленими як педагогами, так і самими 
батьками, а також дні відчинених дверей, проведення рекламних кампаній. 

Серед сучасних і в той же час дієвих засобів можна виділити 
використання Інтернет-ресурсів. Вагоме значення у інформаційному 
забезпеченні може відігравати веб-сайт загальноосвітнього навчального 
закладу, який має популярність серед батьків. На його сторінках можна 
розкрити особливості, наступність і взаємозв’язок між допрофільною 
підготовкою, ранньою профілізацією та профільним навчанням, 
презентувати результати проведення спільних з батьками заходів із 
використанням відео-, аудіо- чи фотозасобів. Також можна створити 
рубрику типу «On-line консультації», де батькам може надаватися фахова 
підтримка з проблемних питань виховного процесу. В нагоді може стати й 
електронна пошта, для індивідуальної розсилки різноманітних матеріалів. 

Значущими у діяльності педагогічного колективу з батьками є 
використання інтерактивних форм і методів роботи. Їх особливість полягає 
у можливості стимулювання батьків до активної участі у навчально-
виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу та сприянні 
покращенню взаємовідносин з дітьми. Серед таких форм і методів роботи 
можна використовувати: консиліум з питань професійної орієнтації та 
навчання, практичний семінар, групову дискусію, аналіз педагогічної 
ситуації, інтернет-переписку тощо. 

Активізації участі батьків у навчально-виховному процесі сприя-
тимуть виконання педагогічних доручень. В роботі з дітьми батьки можуть 
керувати гуртком, секцією, клубом за інтересами, брати участь у 
пізнавальній, творчій діяльності, зокрема у конкурсах, проектах, презен-
таціях, святах знань і майстерності, турнірах знавців, творчих гостинах. 
Також вони можуть надавати організаційну допомогу школі у проведенні 
професійно орієнтаційних екскурсій, в організації зустрічей з людьми 
різних професій та ін. 

Вагоме значення у педагогічній взаємодії має участь батьків в 
управлінні освітнім закладом. В сучасних умовах функціонування 
загальноосвітнього навчального закладу створені сприятливі передумови 
для участі батьків у вирішенні питань управлінського характеру щодо 
вибору навчальних предметів, профілю навчання, розробки системи 
заходів з підвищення якості навчання тощо. Цьому сприяє робота батьків у 
складі батьківських комітетів, раді загальноосвітнього навчального 
закладу, піклувальній раді. 

Оцінювання результатів спільної діяльності педагогів з батьками 
можна здійснити за допомогою наступних критеріїв: 

– врахування виховних ресурсів сім’ї; 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 182 

– єдність педагогів, батьків, самих учнів у поглядах та позиціях 
щодо вибору профілю навчання та визначення шляхів його 
реалізації; 

– активність батьків у навчально-виховному процесі закладу; 
– задоволеність батьків результатами спільної діяльності з учителями; 
– ступінь участі батьків в управлінні школою; 
– вплив співробітництва школи і сім’ї на усвідомлений вибір 
учнями профілю навчання. 

Таким чином, до основних особливостей взаємодії загально-
освітнього навчального закладу та сім’ї у проведенні ранньої профілізації 
учнів можна віднести: 

– провідну роль школи, яка має виступати координаційним центром 
поєднання виховних ресурсів педагогів і батьків; 

– необхідність взаємодії педагогічного колективу і батьків для до-
сягнення високої ефективності профорієнтаційної роботи з учнями; 

– процес педагогічної взаємодії учителів з батьками має належно 
плануватися та здійснюватися у різноманітних формах, різними 
засобами і методами роботи; 

– необхідність активної участі батьків у вирішенні завдань ранньої 
профілізації власних дітей. 

Ґрунтовна підготовка, проведення спільних різноманітних заходів, 
аналіз конкретних життєвих ситуацій, обмін думками, консультації 
спеціалістів з питань професійної діяльності допоможуть батькам і педаго-
гам досягти взаєморозуміння і визначити оптимальні шляхи підготовки 
школярів до профільного навчання. За умов ефективної організації педаго-
гічної взаємодії з батьками буде забезпечено педагогічну, психологічну, 
інформаційну та організаційну підтримку учнів у виборі профілю навчання. 
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УДК 37.011.31 
Зоя Дробінська 

 
ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 

СУПРОВІД МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ 
 
Складність і суперечливість процесів розвитку нашого суспільства 

загалом породжує низку проблем педагогічної діяльності. Зокрема, 
проблему творчого потенціалу педагога і можливостей подолання ним 
педагогічних стереотипів, проблему професіоналізму педагога, його 
психологічної підготовки тощо. 

Протягом останніх десятиліть активно ведеться пошук внутрішніх 
детермінант професіоналізації загалом і професійної адаптації як 
невід'ємної складової цього процесу. Сучасні заклади освіти гостро 
потребують молодих педагогів, які здатні адекватно реагувати на зміну 
освітньої ситуації, специфіку педагогічних систем, нові умови професійної 
діяльності. 

Початок трудової діяльності – найбільш відповідальний і важливий 
крок у професійному становленні педагога. Не випадково досвідчені 
колеги вважають перші кроки педагогічної діяльності головною школою 
особистісно-професійного виховання. 

Огляд психолого-педагогічної літератури дає змогу констатувати, що 
феномен професійної, психологічної адаптації вивчається у різних 
аспектах. Так, видатні педагоги П. П. Блонський, А. С. Макаренко, 
С. Т. Шацький, розглядаючи професійне становлення молодого вчителя, 
підкреслювали, що особистість педагога формується у безпосередній 
взаємодії із соціальним середовищем. Особливого поширення у педагогіці 
отримали дослідження Т. А. Аксакової, С. Г. Вершловського, Г. В. Кон-
дратьевої, І. Д. Лушнікова, Т. С. Полякової, М. І. Педаяс та ін., присвячені 
аналізу діяльності молодого вчителя у процесі його соціально-професій-
ного становлення. Закономірності професійного становлення вчителя, 
умови його професійної адаптації виявлені вченими Т. А. Аржакаєвою, 
C. Г. Вершловським, Ф. Н. Гоноболіним, Н. В. Кузьміною, Ю. Н. Кулют-
кіним, В. А. Сластьоніним, А. І. Щербаковим та ін. Сучасні дослідники 
відзначають різноманітність факторів, що впливають на розвиток 
особистісної та професійної сфер молодого вчителя у процесі його 
професійного становлення [6]. 

Метою статті є визначення фаз і особливостей професійної адаптації 
молодих фахівців та розкриття специфіки організації їх психолого-
педагогічного супроводу. 

Вимоги до особистості і змісту професійної діяльності педагога 
передбачають наявність у нього умінь ефективно працювати у постійно 
мінливих соціально-педагогічних умовах, тобто швидко професійно 
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адаптуватися. 
Адаптація молодого фахівця – це не лише пристосування до нових 

умов життєдіяльності, але і активне засвоєння норм професійного 
спілкування, трудової дисципліни, виробничих навичок, традицій 
трудового колективу, тобто процес входження у нове для нього соціальне 
середовище [1, с. 27]. Це спонукає молодого фахівця мобілізувати волю, 
енергію, вміння керувати емоціями, виявляти певний рівень активності в 
діяльності з подолання адаптаційних труднощів. Таким чином, можна 
говорити про професійну і психологічну адаптацію педагога, який 
розпочинає свій професійний шлях. 

Т. Б. Гершкович зазначила, що систематизація дослідницького 
пошуку дає змогу виділити в якості інтегративної суб’єктної харак-
теристики процесу професійної адаптації молодого викладача його 
готовність до діяльності [4, с. 116]. 

В даний час психологічну адаптацію Н. Буравлева розглядає як 
результат діяльності цілісної самокерованої системи, підкреслюючи при 
цьому її системну організацію. Це складний, тривалий процес, пов’язаний 
із внутрішніми змінами людини. Тобто, психологічну адаптацію можна 
визначити як процес встановлення оптимальної відповідності особистості і 
навколишнього середовища в ході здійснення властивої людині діяльності, 
яка дає  змогу індивідууму задовольняти актуальні потреби і реалізовувати 
пов’язані з ними значущі цілі, забезпечуючи в той же час максимальну 
відповідність діяльності людини, її поведінки вимогам середовища [2, с. 48]. 

Виділяють три фази професійної адаптації педагога: 
1) фаза професійної дезадаптації, що характеризується гострою 

реакцією всіх підсистем особистості на нові вимоги й умови професійної 
діяльності. Це виявляється у почутті внутрішнього дискомфорту, 
нестабільності перебігу всіх психічних процесів, нестабільності емоційних 
станів, що переважно характеризуються реакціями фрустрації, паніки, 
депресії тощо. На цій фазі професійної адаптації можливості, очікування 
молодого педагога не збігаються з реаліями педагогічної діяльності: гостро 
постає суперечність між вимогами та професійною, психолого-
педагогічною підготовленістю. 

2) фаза професійної неадаптації характеризується поступовим 
зниженням психологічного напруження, гострі суперечності між професій-
ними можливостями, професійною підготовкою та вимогами професійної 
діяльності поступово зникають завдяки реалізації адаптивних стратегій. 

3) фаза власне професійної адаптації характеризується досягненням 
внутрішньої гармонії між Я-особистісним та Я-професійним педагога, між 
вимогами й умовами педагогічної діяльності в освітньому закладі та його 
власними можливостями. 

Адаптаційний потенціал особистості залежить від її активності і 
розкривається в процесі її активності. А. А. Майер визначає, що психічна 
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адаптованість має низку складових: загальний рівень психічного розвитку, 
особистісні особливості і систему відносин, характер і зміст психологічних 
проблем, позицію особистості стосовно них [5, с. 20]. 

Аналіз причин зниження адаптаційного потенціалу у молодих 
фахівців на етапі їх входження в професію, зроблений Н. Буравльовою, дає 
змогу виділяти наступні фактори, що перешкоджають успішній психо-
логічній адаптації педагогів: недостатня професійна підготовка, слабка 
мотивація до професійного зростання, відсутність підтримки молодих 
фахівців з боку адміністрації, нерозвиненість професійно важливих 
якостей особистості. Ще однією з причин психологічної дезадаптації є те, 
що у молодих фахівців заздалегідь формуються певні очікування та 
уявлення про їх майбутню роботу. У тому випадку, якщо вони 
виявляються помилковими або невиправданими, виникає так званий 
дисбаланс між внутрішніми очікуваннями і новою соціальною ситуацією. 

Особливості професійної адаптації молодого педагога мають стати 
основою його психолого-педагогічного супроводу. Для успішного 
пристосування молодих фахівців до нових умов праці їм необхідна 
постійна підтримка, методична та психологічна допомога, яка б протидіяла 
психологічній дезадаптації молодих фахівців. Основне завдання такої 
підтримки – сприяти розкриттю особистісного адаптаційного потенціалу 
молодого педагога на етапі його входження в професію [3, с. 53]. 

Для вирішення цих проблем необхідно використовувати і розвивати 
такий інструмент, як управління психологічною адаптацією молодих 
педагогів, особливо на ранніх етапах їх професійної діяльності, яке б 
полягало в організації ефективного і доцільного психологічного супроводу 
молодих спеціалістів, спрямованого на повноцінний розвиток особистості 
та  її самореалізацію в соціумі. 

Вищезазначене дозволяє стверджувати, що модель психологічного 
супроводу молодих фахівців у кожному навчальному закладі має свої 
особливості форм, методів, змісту, цілей і завдань. Метою психологічного 
супроводу молодих спеціалістів на ранніх етапах професійної діяльності є 
повноцінна реалізація професійно-психологічного потенціалу особистості 
та задоволення потреб суб’єкта діяльності. Провідні завдання, які 
необхідно вирішити у процесі здійснення психолого-педагогічного 
супроводу наступні: допомогти в особистісній і соціально-педагогічної 
адаптації; включити молодих спеціалістів у самоосвітню та дослідницьку 
діяльність; розвинути професійне мислення і готовність до інноваційних 
перетворень; попередити найбільш типові помилки, протиріччя і труднощі 
в організації навчальних занять та пошук можливих шляхів їх подолання; 
надати допомогу в пізнанні й творчому впровадженні в навчально-
виховний процес досягнень педагогічної науки і передового досвіду; 
стимулювати розвиток індивідуального стилю творчої діяльності. А одне з 
головних завдань психологічного супроводу – не лише надавати своєчасну 
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допомогу і підтримку молодому спеціалісту, але і навчити його самостійно 
долати труднощі процесу адаптації, відповідально ставитися до свого 
становлення, допомогти йому стати повноцінним суб'єктом свого 
професійного життя. 

Отже, теоретичне узагальнення психолого-педагогічної літератури 
дало підстави для висновку, що професійна адаптація молодих фахівців 
набуває ефективності за умови здійснення ефективного управління 
психологічною адаптацією молодих педагогів, організації ефективного 
психологічного супроводу молодих спеціалістів, врахування особливостей 
професійної адаптації, сприяння повноцінному творчому розвитку 
особистості. 

Подальшого розвитку і наукового пошуку потребують питання 
професійної адаптації та психолого-педагогічного супроводу молодих 
фахівців у вищих навчальних закладах Європейських країн. 
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УДК 378;002.4 
Наталка Дудник  
 

ФОРМУВАНHЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ 
 
Практичне розв’язання завдань сучасної освіти, зокрема середньої 

загальноосвітньої школи, можливе за умови належної підготовленості 
керівників, здатних ефективно здійснювати управління школою, органі-
зовувати діяльність особистості, групи, колективу в складних умовах 
сьогодення. Йдеться насамперед про розвиток тих психологічних якостей 
керівника школи, що можуть забезпечити ефективну реалізацію функцій 
його професійної діяльності як управлінця. Особливо важливі комуні-
кативні якості директора середнього загальноосвітнього закладу, оскільки 
керівництво цим закладом є процесом взаємодії керівника з колективом 
людей, зокрема з учасниками навчально-виховного процесу, для налагод-
ження оптимальних взаємовідносин і досягнення найкращих результатів у 
реалізації мети управління. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування ефективності викорис-
тання спеціально організованих тренінгів для підвищення рівня комуніка-
тивної компетентності керівника навчально-виховного закладу у взаємодії 
з педагогічними працівниками. 

Проблемою міжособистісних стосунків у педагогічному колективі 
займалися й займаються чимало вчених та педагогів, серед яких: 
М. М. Бахтіна, І. О. Зимня, М. С. Каган, В. А. Кан-Калик, О. М. Леонтьєв, 
Н. Н. Хомський та інші послідовники видатного психолога та педагога 
Л. С. Виготського. Проблеми теорії та практики формування комуніка-
тивної компетентності керівників за допомогою інтерактивних технологій 
(і, в тому числі, соціально-психологічного тренінгу) розглядали такі 
науковці, як Т. В. Ємельянова, Л. М. Карамушка, А. Г. Ковальова, С. В. Пе-
трушина, Л. А. Петровська, Є. В. Сидоренко, Н. Ю. Хрящова та ін. 

Аналізуючи праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, прихо-
димо до висновку, що від того, наскільки розвинена у керівника 
педагогічного колективу здатність до управлінської комунікації, залежить: 

– діагностика творчого потенціалу педагогічних працівників і 
реалізація диференційованих програм їх розвитку; 

– стимулювання і підтримка творчих зусиль педагогів в освітньому 
процесі; 

– становлення комунікативного простору взаємодії суб’єктів демок-
ратичного управління; 

– створення ситуацій особистісного і професійного саморозвитку 
педагогів; 

– морально-психологічний клімат в установі, ефективність виконан-
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ня працівниками доручень та їх задоволеність своєю працею; 
– взаємини з батьками, з органами державної влади і управління 
освітою, а також іншими установами [1, с. 102]. 

Таким чином, в процесі керівної роботи для директора школи 
особливу значимість набуває комунікативна компетентність, а, відповідно, 
і комунікативні здібності. 

З метою покращення умов розвитку комунікативної компетентності 
керівників ЗНЗ нами було розроблено соціально-психологічний тренінг. 
Тренінгова методика передбачає формуючі вправи, спрямовані на 
формування толерантності, емпатійності та здібності до самоуправління у 
спілкуванні керівників шкіл з педагогічним персоналом. 

Програма соціально-психологічного тренінгу (далі СПТ) розрахована 
на 15 годин і має проводитися протягом двох днів. Програма 
структурована за принципом відповідності основним методам пізнання: 
аналізу i синтезу інформації з урахуванням групової динаміки. 

Соціально-психологічний тренінг включає 3 етапи. 
Перший етап – орієнтовний (1–2 години). 
Мета етапу: емоційно об’єднати учасників групи. Основний зміст 

утворюють психотехнічні вправи, спрямовані на зняття напруги i 
об’єднання групи. 

2 етап – розвиваючий (3–4 години). 
Мета етапу: активізація процесу розвитку та формування комуніка-

тивних вмінь, корекція емпатійності, толерантності, формування мотивації 
самовиховання i саморозвитку, самопізнання. Підвищення особистої 
значимості, самоповаги. 

3 етап – закріплюючий (1–2 години). 
Мета етапу: підвищення та закріплення самооцінки i актуалізації 

особистісних ресурсів. Вправи закріпляючого характеру. 
Основна ідея тренінгу – сформувати комунікативні вміння управлінця. 
Рекомендуємо такі заходи щодо оптимізації розвитку комунікативної 

компетентності керівника: 
1. Планувати заняття необхідно у певній послідовності – від 

підвищення рівня теоретичних знань через обговорення та програвання 
типових управлінських і службово-ділових ситуацій у процесі спеціально 
підібраних вправ та рольових ігор до вдосконалення теоретико-
методичного і практичного потенціалів комунікативної компетентності 
учасників тренінгу. 

2. При розробці змістовного наповнення психотренінгів необхідно 
надати кожному учаснику можливість для самоаналізу досягнутого рівня 
комунікативної компетентності у службово-діловому спілкуванні шляхом 
зворотного зв’язку групи, особливо у разі виникнення труднощів. Іншими 
словами, у процесі тренінгу кожний учасник повинен мати можливість 
побачити свої сильні і слабкі сторони та зорієнтуватися щодо напряму 
подальшого розвитку своєї комунікативної компетентності. 
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3. Фахівці, яким буде доручено проведення тренінгів, повинні мати 
високорозвинені професійні і особистісні якості, розуміти своє місце і роль 
у групі, дотримуватися принципів групової роботи, створювати у групі 
атмосферу взаємної довіри і товариської підтримки. 

4. При формуванні складу групи необхідно визначати потребу 
кандидатів у розвитку комунікативної компетентності в тренінговій формі, 
проводити моніторинг мотивації учасників та у разі необхідності – її 
корекцію, враховувати соціально-демографічні критерії кандидатів, 
включати до складу тренінгової групи керівників одного управлінського 
рівня [35, с. 30]. 

Послідовність етапів та вправи для кожного заняття не є догмою, 
якої ми повинні жорстко дотримуватися. В окремих випадках ту чи іншу 
вправу ми переносили. В основі програми лежить принцип поетапності 
розвитку групи й поступовості до більш глибокого розуміння кожним 
учасником самого себе. Кожне завдання логічно витікає з попереднього і є, 
в змістовному плані, основою для наступного; одночасно між етапами 
розвитку групи й завданнями немає чіткої межі. 

Окремі етапи, цілі й завдання впродовж тренінгу дублюються для 
того, щоб сформувати і міцніше закріпити ті чи інші комунікативні 
навички та уміння, чи детальніше попрацювати з емоційною чи 
особистісною сферою. Програма тренінгу – своєрідна модель розвитку 
особистості управлінця, яку в кожному конкретному випадку можна 
реалізувати по-своєму, виходячи з конкретних цілей. 

Програма тренінгу не повинна стати калькою, під яку б 
підлаштовувалася група. В такому випадку всім учасникам тренінгу 
нав’язується роль пасивних виконавців. Під час тренінгу відбувається не 
тільки вплив з боку тренера, але й взаємний вплив з боку учасників, тобто 
активна участь у тренінгу змінює учасників і тренера. 

При виборі тієї чи іншої вправи тренер повинен орієнтуватися на 
кінцевий результат її проведення: зміну стану групи загалом; зміну стану 
кожного з учасників групи; отримання матеріалу для того, щоб покращити 
його зміст; етап розвитку групи: чим вона згуртованіша, вільніша, тим 
більше її учасники відчувають себе невимушено, тим ризикованішими 
можуть бути банальні вправи; склад групи (стать, вік, уподобання і тощо); 
час проведення занять: на початку дня доцільно проводити вправи, які 
дозволяють «розігріти» групу, відключити її від різних проблем та 
клопотів, що не пов’язані з групою, налаштувати на ситуацію «тут і зараз». 

У другій половині дня роботи групи доцільно проводити вправи, які 
допомагають учасникам тренінгу зняти втому, створити умови емоційної 
розрядки. З кожним заняттям тренінгу на початку і наприкінці завдання 
окремі вправи повторюються для того, щоб визначати емоційний стан 
учасників і проводити індивідуальну й групову рефлексію. 

Формуючі заняття розпочинатимуться із знайомства, опрацювання 
правил в групі, та ознайомленням із метою та методичними прийомами 
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тренінгу. Потрібно також проводити роботу, спрямовану на налагодження 
контакту, створення атмосфери довіри та згуртованості, налаштування на 
спільну роботу в групі. 

Наведемо приклади вправ, які доречно використовувати для 
знайомства та «розігрівання»: 

1. Вправа «Взаємна презентація». 
Інструкція. Учасники діляться на пари і протягом 15 хвилин 

проводять взаємне інтерв’ю. Після цього кожний представляє свого 
співрозмовника (стає у нього за спиною і від його імені говорить все, що 
вдалося дізнатися під час спілкування). Ця вправа має значний навчальний 
ефект, оскільки дає можливість проаналізувати, на що звернув увагу 
інтерв’юер, чи вдалося йому достовірно подати психологічний портрет 
свого партнера. Аналіз питань, які ставили учасники тренінгу один 
одному, дозволяє зробити висновок про їх уміння вести інтерв’ю. 

Під час вправи ми радимо звертати увагу учасників тренінгу на 
постановку взаємних запитань, за допомогою яких можна більш глибоко й 
різнобічно подати психологічний портрет один одного. Бажано, щоб під 
час презентації було висвітлено такі питання: «чого я чекаю від участі в 
тренінгу?», «що я ціную в самому собі?», «що я вмію робити найкраще?», 
«що я найбільше ціную в людях?», «моя заповітна мрія» тощо. 

Окрім цих питань в ході виконання вправи доцільно ставити 
запитання про особисті симпатії, такі як: «хто тобі подобається у нашому 
колективі?», «успіхи якого лідера тобі більш за все цікаві?» 

2. Вправа «Побажання». 
Інструкція. Давайте розпочнемо цю вправу із того, що висловимо 

один одному побажання на сьогодні. Виконаємо це так: перший учасник 
встане, підійде до когось іншого, привітається з ним і висловить йому 
побажання на сьогодні. Той, до кого підійшов перший учасник, у свою 
чергу, підійде до наступного і так далі, доти, доки кожний не одержить 
побажання на день. 

Під час обговорення виконаної вправи ми інколи йшли коротким 
шляхом, ставлячи запитання: «як ви себе відчуваєте?», а інколи довшим 
запитуючи: «розкажіть, що ви відчували, коли висловлювали побажання на 
день?». При обговоренні може бути висунута ідея: «що важливого є в 
СПТ?», адже дискомфорт у спілкуванні виникає тоді коли звертання до 
людини не відповідає її потребам, інтересам. 

Інколи, у процесі виконання вправи ми помічали, що хтось з 
учасників групи переживає труднощі. В такому випадку після завершення 
вправи можна запитати саме про це. Питання може звучати так: «які у вас 
були труднощі під час виконання завдання?». 

Ці і подібні питання виконують подвійну функцію: з одного боку, 
відповідаючи на них, людина одержує можливість відкоригувати негативні 
емоції, зняти напруження, яке виникло під час виконання вправи, з іншого 
боку, відповіді на ці запитання дозволяють усвідомити свій досвід і 
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розширити його за рахунок інших учасників. Усвідомлення свого досвіду в 
цьому випадку – це усвідомлення тих бар’єрів, які заважають людям бути 
більш відкритими, щирими, краще розуміти й відчувати інших людей, їхні 
справжні потреби. 

Вправи комунікативного блоку, спрямовані на формування 
емпатійності. У роботі керівника ЗНЗ актуальними є не тільки проблеми 
самопізнання і самовизначення, але й взаємодії з колегами та учнями. Для 
цього необхідно оволодіти навичками конструктивного спілкування. 

Вміти будувати правильні взаємовідносини, долати перепони, мати 
адекватне уявлення про себе, керувати своїм емоційним станом – запорука 
життєвою успіху. 

1. Вправи на вміння слухати. 
Вміння слухати є важливою умовою ефективного спілкування. 

Слухання – активний процес, під час якого встановлюються невидимі 
зв’язки між людьми і виникає таке відчуття взаєморозуміння, яке робить 
продуктивним будь-яке спілкування [2, с. 17–18]. 

Вправа «Чи вміємо ми слухати?». 
Учасники стоять у колі. За командою ведучого кожен починає 

ділитися з групою своїми проблемами, але всі говорять, одночасно. Це 
продовжується до сигналу ведучого. Після цього учасники діляться своїми 
враженнями. 

Члени групи рахуються на перший-другий. Перші номери виходять 
за двері і отримують завдання розказати, як вони сьогодні провели ранок 
(тема розповіді може бути іншою). Другі номери отримують завдання не 
слухати своїх співрозмовників і будь-яким чином показувати свою 
незацікавленість тим, про що розповідає співрозмовник, але після того, як 
ведучий подасть сигнал (наприклад, плесни в долоні), вони повинні 
проявити надмірну зацікавленість розмовою. 

Після закінчення вправи перші номери діляться своїми враженнями 
та обговорюють вміння, якими необхідно оволодіти, щоб стати добрим 
співрозмовником. 

Вправа «Плечима до плечей». 
Двоє учасників сідають плечима один до одного і розмовляють на 

довільну тему протягом 3–5 хвилин. Після цього вони діляться своїми 
враженнями і відповідають на питання: «чи це нагадувало знайому 
життєву ситуацію (наприклад, телефонну розмову)?», «чим відрізнялося?», 
«чи було легко розмовляти?», «чи легко бути відвертим?». 

На заключному етапі соціально-психологічного тренінгу ми 
рекомендуємо застосовувати вправи на підведення підсумків тренінгу. 

Незважаючи на те, що наприкінці кожної тренінгової вправи 
підбиваються підсумки групової роботи, які дозволяють стежити за всіма 
процесами, що відбуваються у групі, обов’язковою процедурою 
завершення багатоденного тренінгу повинно бути підведення підсумків і 
оцінка одержаних результатів як усієї групи, так і кожного її члена. 
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На цьому етапі роботи тренінгу не тільки підбиваються підсумки у 
цілому, а також намічаються шляхи подальшої роботи над собою кожним 
членом групи. Тут учасники висловлюють своє ставлення до тренінгу, як 
активного методу розвитку комунікативної компетентності майбутніх 
педагогів і не тільки їх. 

Запропоновані вправи у блоці підсумків, як і у всіх попередніх 
блоках, дозволяють керівникові тренінгу вибирати з «меню» ту вправу, яку 
він вважає доцільною у конкретній ситуації і на певному етапі СПТ. На 
цьому етапі рекомендуємо вправу «Валіза». 

Інструкція. Наша робота підходить до завершення, ми прощаємося. 
Але перед тим, як «роз’їхатися», зберемо «валізу». Ми працювали разом, 
тому і збирати «валізу» для кожного будемо разом. 

Оскільки ми займалися проблемами спілкування, то у «валізу» 
покладемо те, що кожному з нас допомагає в спілкуванні, і те, що заважає. 
«Валізу» будемо збирати у відсутності людини, а коли закінчимо, то 
запросимо її і вручимо «валізу». Кожний повинен узяти свою «валізу» і 
понести із собою, не ставлячи жодного запитання групі. 

Збираючи «валізу», ми будемо дотримуватися певних правил: у 
«валізу» потрібно «покласти» однакову кількість якостей, які допомагають 
і які заважають спілкуванню – кожна якість буде покладена у «валізу» 
тільки за згодою всієї групи; – «покласти» у «валізу» можна тільки ту 
якість, яка піддається корекції. 

Рекомендується не вручати зібрану «валізу» у типовому вигляді для 
того, щоб зробити цю ситуацію більш доброзичливою, яка не викликає 
образи учасників СПТ. 

Таким чином формування та підвищення комунікативної компетен-
тності керівників загальноосвітніх навчальних закладів на спеціальних 
тренінгових заняттях сприяє оптимізації процесів соціалізації, соціально-
психологічної адаптації, професійного становлення й удосконалення 
міжособистісного спілкування. 

У подальших дослідженнях необхідно засередити увагу на 
діагностиці комунікативної компетентності керівника. 
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УДК 371.134 
Юлія Єрмак 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА  
ПРОФЕСІЙНОГО САМОПІЗНАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 
 
Ціннісно-смислове ставлення студентів до вчительської професії і до 

себе як суб’єкта майбутньої педагогічної діяльності залежить від того, 
настільки активно й систематично майбутні вчителі займаються 
професійним самопізнанням у фаховій підготовці. Фахова підготовка 
майбутніх учителів має, перш за все, допомогти розкрити можливості 
кожного студента, зорієнтувати на професійне самовизначення, довести 
значущість особистісного й професійного зростання на сучасному етапі 
розвитку нашої країни. 

Професійне самопізнання майбутніх учителів відбувається не лише 
під впливом професорсько-педагогічного колективу, але і в процесі 
самовиховання та самоосвіти. Як у фаховій підготовці, так й у процесі 
самовиховання та самоосвіти студентів необхідно підтримувати, оскільки 
вони ще не мають належного досвіду професійного самопізнання, їм 
бракує акмеологічних знань про природу людини, вмінь самоорганізації й 
саморегуляції. Проблема професійного самопізнання майбутніх учителів у 
фаховій підготовці є однією з актуальних ідей акмеології та педагогічної 
акмеології в Україні [5]. 

Розв’язання проблеми надання психолого-педагогічної підтримки 
тим, хто навчається, допомоги в подоланні труднощів започатковано в 
дослідженнях А. Андрєєвої, О. Газман, Н. Кислої, А. Мудрик та інших. У 
працях В. Маралова розглядаються питання психолого-педагогічної 
підтримки професійного самопізнання й саморозвитку [1]. Про підвищення 
інтересу до самопізнання під час проведення акмеологічних тренінгів 
йдеться в працях Л. Рибалко [5]. У дослідженнях узагальнено вивчаються 
труднощі, що заважають самопізнанню особистості. На жаль, ученими й 
практиками ще недостатньо вивчалися питання, що стосуються психолого-
педагогічної підтримки майбутніх учителів на основі виявлених 
труднощів, які вони відчувають у фаховій підготовці. 

Мета статті – з позиції виявлення та подолання труднощів, які 
відчувають майбутні учителі у фаховій підготовці, розкрити суть 
психолого-педагогічної підтримки професійного самопізнання. 

У Новому тлумачному словнику української мови (2008) 
зазначається, що підтримка – дія за значенням підтримувати те, що 
підтримує кого-, що-небудь, служить опорою комусь, чомусь; підпертя, 
підпора, піддержка; те, що зберігає чию-небудь життєздатність, 
підкріплює, зміцнює кого-небудь; те, що вселяє впевненість, підбадьорює 
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[1, с. 669]. У нашому розумінні психолого-педагогічна підтримка 
особистості – це внутрішні й зовнішні ресурси, які допомагають 
максимально повній самореалізації й саморозвитку людини. У межах 
дослідження психолого-педагогічною підтримкою професійної самореалі-
зації майбутніх учителів вважаємо сукупність прийомів, методів, форм, 
засобів педагогічного впливу на самосвідомість особистості, які 
стимулюють максимально повне розкриття внутрішнього потенціалу й 
розвивають прагнення постійного самовдосконалення в професійній 
діяльності. 

Як свідчить аналіз психолого-педагогічної літератури, дослідники 
суттєвими ознаками підтримки називають допомогу, подолання особис-
тісних проблем (індивідуальних інтересів), фізичне здоров’я, психічне 
здоров’я, просування в навчанні, виховання, спілкування, життєве й 
професійне самовизначення, самостійне досягнення результатів, діяльність 
фахівців, сприяння в розвитку (А. Андрєєва, Т. Анохін, А. Асмолов, 
О. Газман, Н. Кисла, А. Коджаспіров, Г. Коджаспірова, А. Мудрик та інші). 

Термін «педагогічна підтримка особистості» вперше застосував 
О. Газман у лабораторії «Проектування інновацій у вихованні» ІПІ РАО, 
вкладаючи в розуміння поняття спільну працю з дитиною з метою 
визначення її особистісних інтересів, цілей, можливостей і шляхів 
подолання перешкод, що заважають самореалізації й саморозвитку. 
Учений визначає такі напрями реалізації педагогічної діяльності із метою 
підтримки особистості того, хто навчається та виховується: 1) створення 
зовнішнього сприятливого середовища для комфортного біологічного і 
психологічного існування особистості, збереження її фізичного та 
психічного здоров’я; 2) організація мікросоціального середовища через 
підтримання гуманістичних відношень, спілкування, творчої діяльності, 
психологічного клімату; 3) забезпечення внутрішніх умов (установок, 
потреб, можливостей особистості) для розвитку самості, саморозвитку 
особистості. За реалізацією педагогічна підтримка може бути як 
безпосередньою, так і опосередкованою; надаватися як у цілому групі, так 
і індивідуально. За характером впливу педагогічна підтримка може бути 
превентивною та оперативною [1]. 

В. Кукушин педагогічну підтримку розподілив на таку, що: 
1) забезпечує загальну педагогічну підтримку усіх учасників і створює 
необхідний для цього тон доброзичливості, взаєморозуміння й співпраці. 
Це уважне, привітне ставлення вчителя до учнів, довіра до них, заохочення 
до планування уроку, створення ситуацій взаємного навчання, 
використання діяльнісного змісту, ігор, різних форм драматизації, творчих 
праць, позитивна оцінка досягнень, діалогічне спілкування; 2) спрямована 
на індивідуально-особистісну підтримку й передбачає діагностику 
індивідуального розвитку, научуваності, вихованості, виявлення 
особистісних проблем дітей, відстеження проблем кожної дитини. 
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Важливе значення має дозування педагогічної допомоги, засноване на 
знанні й розумінні фізичної й духовної природи дитини, обставин його 
життя й долі, особливості душі й характеру, мови й поведінки, а також 
властивим для нього темпом роботи. Особливої ролі в індивідуальній 
підтримці вчителі надають ситуаціям успіху, створенню умов для 
самореалізації особистості, підвищення статусу учня [4, с. 69–70]. 

На основі проведеного аналізу вище названих наукових праць 
схиляємося до того, що термін «психолого-педагогічна підтримка 
особистості» є більш глибоким і змістовним, оскільки в такому вживанні 
підтримка розуміється як допомога людині, що базується на основі знання 
її індивідуальних особливостей, ставленні до проблем, труднощів, що 
виникають в особистісному й професійному житті. 

Нами було проведено пілотажний експеримент (опитано 86 молодих 
викладачів, 187 студентів ВНПЗ), у ході якого з’ясувалися труднощі, що 
заважають самопізнанню викладачів і майбутніх учителів. 

У дослідженні ми акцентували увагу на тому, чи ставлять молоді 
викладачі перед собою мету професійного самопізнання. Молоді викладачі 
відповіли, що мету професійного самопізнання бачать як: 

а) розвивати і вдосконалювати власний потенціал, реалізовувати 
потенційні можливості, рухатися вперед і підвищувати рівень професійних 
знань і передавати їх майбутньому поколінню, змінити світ на краще, 
починаючи з себе (25,6 %); 

б) бути для студентів цікавою людиною, схожою на досвідчених 
викладачів, батьків, які працюють викладачами, «бажання працювати 
викладачем виникло протягом навчання в університеті, воно викликане 
одним з викладачів, який доводив необхідність і важливість цієї професії, 
показав на власному прикладі професіоналізм», розвивати ораторські 
здібності перед аудиторією (23,3 %); 

в) спілкуватися зі студентами, встановлювати зв’язок з майбутніми 
фахівцями, відкривати «нові горизонти» людської душі, отримувати 
задоволення від спілкування зі студентами, прагнення вивчати людей, 
колектив (18,6 %); 

г) створювати атмосферу комфортності, доброзичливих стосунків 
між студентами, викладачами і студентами, згуртовувати колектив, 
піднімати загальну культуру та культуру взаємовідносин, отримувати 
задоволення, спостерігаючи за успіхами студентів, за тим, як розши-
рюється їхній кругозір, виникає інтерес до навчання, «я дуже уважно 
ставлюся до того, як допомогти студентам розібратися у тій чи іншій темі, 
спостерігаю за тими методами, які я використовую у роботі з ними, 
зрозуміти, які з них найбільш ефективні», допомагати студентам 
реалізувати власний потенціал, співпрацювати з ними (12,8 %); 

д) стимулювати інтерес у студентів до навчання на лекції, семінарах, 
практичних заняттях, «викликати такий інтерес у студентів до навчальних 
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дисциплін, щоб вони займалися ще й самостійно», працювати на якісний 
результат (10,5 %); 

ж) формувати ціннісні орієнтири серед інтелігентних прошарків 
суспільства, виховувати особистісні якості студентів й поважного 
ставлення до іншої людини (9,2 %). 

На основі професійного самопізнання у викладачів з’являються різні 
думки. Одна з молодих викладачок написала: «Може це смішно, але я вірю 
в те, що наша система освіти – одна з найкращих, але, на жаль, зараз вона в 
занепаді, і я бажаю вивести її з цього стану». «Я люблю дітей і зараз 
викладаю. У мене з’явилася ще одна мета – змінити негативну установку 
до навчання на позитивну, оскільки багато студентів не хочуть і не 
цікавляться навчанням». «Моє бажання працювати викладачем спочатку 
було викликане звільнитися від роботи вчителя у школі. Зараз я вважаю, 
що робота викладача є перспективною і особисто для мене це – найкраще, 
що можна запропонувати фахівцю педагогічного профілю для його 
зростання, самореалізації. Оцінюючи свої наукові, розумові здібності, я 
вважаю, що ця робота підходить мені. Крім того хотілося додати, що 
неможливо працювати викладачем у ВНЗ без досвіду роботи у школі. 
Зараз, оцінюючи своє минуле життя, я розумію, що майже десять років 
роботи в школі були невипадковими. Без цього я б зараз не змогла 
визначитися з темою дослідження, частина якого може стати частиною 
моєї подальшої діяльності у ВНЗ». «Я працюю вчителем, але в дитинстві 
цього не хотіла. Я хотіла знати іноземну мову. Закінчивши педагогічний 
університет, я не знайшла роботу перекладача і пішла працювати у школу. 
За це я вдячна долі. Мені приємно бачити те, чому я навчила учнів, 
відчувати в їхніх очах вдячність». «Маючи трьох власних дітей, мені 
вистачить сили й на студентів». 

Позитивні особливості професії педагога виявлені в такому: 
вчителем можна працювати в будь-якому населеному пункті країни; якщо 
ти зможеш працювати у ВНЗ або у школі – ти зможеш працювати в будь-
якому колективі; на відміну від інших фахівців учитель має відпустку 
влітку, соціальні пільги; можливості особистісної самореалізації, спілку-
вання з тими, кого навчає. Небажання працювати викладачем обумовлене 
завантаженістю, малою заробітною платнею. 

Опитані майбутні вчителі відчувають труднощі в професійному 
самопізнанні, що пов’язують з такими чинниками, як: 1) відсутність 
мотивації до навчання, майбутньої професійної діяльності, небажання 
працювати учителем, недостатній рівень відповідальності, недостатній 
рівень усвідомлення себе в ролі майбутнього педагога, недостатньо 
активна суспільно-громадська позиція, невміння перебудовувати свідо-
мість і самосвідомість у професійному напрямі, оцінювати власні 
професійні можливості, враховувати відповідність трудової діяльності 
особистим інтересам, «іронічне» ставлення до цілей майбутньої професії 
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(39,1 %); 2) не вистачає практичних занять, тренінгів, де студенти 
розкривали б внутрішній потенціал, та як наслідок небажання працювати у 
зв’язку з відсутністю інтересу і часу, обмаль часу і багатьох завдань на 
самостійне опрацювання (25,7 %); 3) байдужість викладачів до особистості 
студента, «прочитав лекції, побачив студентів та й пішов додому, бо мало 
платять», студенти «не займаються самопізнанням за умови авторитаризму 
викладача, або за умови його байдужого ставлення до навчальної 
дисципліни» (19,8 %); 4) відсутність чітких життєвих орієнтирів, бажання 
пізнавати себе, бажання узагалі вчитися, сконцентрованості на об’єкті 
самопізнання та заважає власна лінь, невпевненість у власних силах 
(15,4 %). Отже, труднощі професійного самопізнання пов’язані з відсут-
ністю професійної спрямованості майбутніх учителів, їхніми невміннями 
пізнавати себе й розкривати професійний потенціал, недостатньою увагою 
викладачів до потреб студентів. 

Викладачі у навчальний час організовують професійне самопізнання 
студентів у такий спосіб: знайомство з різними видами професійної 
діяльності, залучення студентів до різнопланових професійно орієнтованих 
робіт, методи аналізу, синтезу, проведення конференцій, семінарів, 
тренінгів, вправи, самостійна робота, ситуації успіху, евристичний спосіб 
пізнання, прийоми самоконтролю, заохочення, тести, анкетування, кон-
сультація студентів, організація та перевірка самостійних і практичних робіт. 

У позанавчальний час викладачі організовують професійне само-
пізнання студентів у такий спосіб: організація кружків художньої 
самодіяльності, студентських профспілок, студентського самоврядування, 
робота в бібліотеках, екскурсії до музеїв, театрів, волонтерська праця, 
спілкування з видатними професіоналами, написання статей. 

До прийомів і методів професійного самопізнання студенти 
відносять: самовідношення, самовдосконалення, самооцінювання, само-
контроль, самоспостереження, саморозвиток, складання плану власного 
шляху професійного саморозвитку. 

Професійне самопізнання вимагає дослідження труднощів, що 
заважають майбутнім учителям розкривати особистісно-професійний 
потенціал у фаховій підготовці. Психолого-педагогічну підтримку профе-
сійного самопізнання майбутніх учителів розглянуто як сукупність 
прийомів, методів, форм, засобів педагогічного впливу на самосвідомість 
особистості, які стимулюють максимально повне розкриття внутрішнього 
потенціалу й розвивають прагнення постійного самовдосконалення в 
професійній діяльності. Перспективою подальшого пошуку з означеної 
проблеми є вивчення зв’язку професійного самопізнання з професійним 
самовихованням, оскільки в здійсненні самопізнання важливу роль 
займають потреби, особистісні якості впевненості в собі, старанності, 
відповідальності за прийняті рішення тощо. 
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УДК 372.035(045) 
Юлія Косенко 

 
ВЗАЄМОДІЯ ВИХОВАТЕЛІВ І БАТЬКІВ 

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО  
РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Дошкільний вік – яскрава, неповторна сторінка життя кожної 

людини. Адже саме у цей період розпочинається процес соціалізації, 
встановлення зв’язків дитини з провідними сферами буття: світом людей, 
природи, предметним світом, відбувається залучення до культури, до 
загальних людських цінностей. Дошкільне дитинство – період початкового 
становлення особистості, формування основ самосвідомості й індивідуаль-
ності дитини. Ще Л. С. Виготський звертав увагу на те, що соціальна 
ситуація розвитку являє собою вихідний момент для усіх динамічних змін, 
які відбуваються в розвитку впродовж певного періоду. Вона визначає ті 
форми і той шлях, ідучи яким, дитина набуває нових властивостей 
особистості, черпаючи їх із дійсності, як основного джерела розвитку, той 
шлях, на якому соціальний розвиток стає індивідуальним [1]. 

З метою виховання повноцінної особистості необхідно забезпечити 
соціалізацію дитини в її перших соціумах – сім’ї і групі дошкільного 
навчального закладу, які можуть сприяти соціально-психологічній 
адаптації до подальшого життя в суспільстві й успішно взаємодіяти з 
оточуючим її світом. 

Саме через це проблема соціально-особистісного розвитку дитини 
дошкільного віку не залишається поза увагою зарубіжних і вітчизняних 
учених. Різні аспекти проблеми соціалізації розроблялися у дослідженнях 
А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, Л. О. Варяниці, Н. Д. Ватутіної, О. Л. Кононко, 
Ю. М. Косенко, С. М. Курінної, І. П. Рогальської, С. І. Семчук. та ін. 
Проте, як свідчить аналіз наукової літератури, вивчення практики роботи 
дошкільних навчальних закладів, проблема педагогічної взаємодії вихо-
вателів і батьків щодо соціалізації дитини дошкільного віку залишається 
на часі. 

Про зв’язок сімейного і громадського виховання дітей дошкільного 
віку сказано й написано чимало. Згадаємо нашого видатного спів-
вітчизника В. О. Сухомлинського, чий досвід співпраці педагогів з 
батьками не втратив своєї значущості і педагогічної цінності дотепер. 
Актуальним є його погляд на сім’ю як першу школу людських взаємин, де 
діти з ранніх років засвоюють систему моральних цінностей, норм 
поведінки, культурні традиції народу [7]. 

В умовах сьогодення Державна національна програма «Освіта. 
Україна ХХІ століття» декларує загрунтованість національного виховання 
на принципах єдності сім’ї, дошкільного навчального закладу, школи; 
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наступності і спадкоємності поколінь; організації родинного виховання та 
освіти як важливої ланки виховного процесу; забезпеченні педагогічної 
просвіти батьків [2]. Сучасна сім’я має стати головною ланкою у вихованні 
дитини, забезпечити їй належні матеріальні та педагогічні умови для 
фізичного, морального і духовного розвитку, – проголошує Концепція 
сімейного та родинного виховання [6]. 

Законом України «Про дошкільну освіту» (ст. 3, п. 2) встановлено, 
що «держава надає всебічну допомогу сім’ї у розвитку, вихованні та 
навчанні дитини; …піклується про збереження та зміцнення здоров’я, 
психологічний і фізичний розвиток дітей», а у ст. 8 закріплено роль сім’ї у 
дошкільній освіті: 

1. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти в дошкіль-
них та інших навчальних закладах або забезпечити освіту в сім’ї 
відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. 

2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не 
звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її у 
родинному колі. 

3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 
суспільством і державою за розвиток, виховання та навчання дітей, а також 
збереження їх життя, здоров’я, людської гідності [5]. 

Досвід роботи педагогічних колективів дошкільних навчальних 
закладів по всій території України переконливо свідчить про сформовану 
систему їх співпраці з сім’єю. Попри все, у цьому процесі залишається 
чимало питань, які привертають до себе увагу науковців і практиків з 
дошкільної освіти. 

Мета даної статті – розкрити сутність та особливості педагогічної 
взаємодії вихователів і батьків у забезпеченні соціалізації дошкільників. 

Виходимо із розуміння сутності соціалізації як процесу засвоєння 
індивідом зразків поведінки, психологічних установок, соціальних норм і 
цінностей, знань, навичок, які дозволяють успішно функціонувати в 
суспільстві [3]. Соціалізацію дітей дошкільного віку позиціонуємо як: 

• засвоєння культурних норм і цінностей; 
• прийняття різних соціальних ролей, зразків поведінки; 
• набуття навичок ефективної взаємодії з іншими людьми. 
Сім’ю і дошкільний навчальний заклад розглядаємо як два важливі 

інститути соціалізації дитини й ефективність соціально-особистісного 
розвитку дошкільника вбачаємо насамперед у їх взаємодії. У дитячих 
садках, де відкриті двері для мам і тат, бабусь і дідусів, родини 
усвідомлюють свою відповідальність за виховання дітей і з задоволенням 
співпрацюють з вихователями. 

Надзвичайно важливо, щоб вихователь сприймав кожну сім’ю своїх 
вихованців не безвідмовним, залежним, слухняним партнером, а 
ініціативним, активним, зацікавленим співтворцем особистості маленької 
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Тетянки чи Андрійка. Для цього конче необхідно змінити психологічну 
орієнтацію на те, хто є основним замовником освітньої послуги, яку надає 
дошкільний навчальний заклад і кому він насамперед має бути підзвітним 
з усіх питань організації життя дітей і організації педагогічного процесу. 
Працівники дошкільних навчальних закладів мають усвідомити, що дітей 
їм довіряє сім’я, а не держава, а значить збереження здоров’я дитини, 
забезпечення умов для її соціально-особистісного розвитку в першу чергу 
турбує сім’ю [4]. Приймаючи дитину в групу, вихователь має бути 
обізнаний з особливостями виховання дитини в сім’ї, щоб забезпечити 
умови взаємодії та підтримку набутого дитиною позитивного досвіду. 

Для чого батьки приводять дітей у дитячий садок? Здебільшого 
відповідь така: «Для якісної підготовки дитини до школи», «для набуття 
навичок спілкування і взаємодії з однолітками», «набуття досвіду життя в 
колективі». Переважна більшість опитаних нами дітей п’яти-шестирічного 
віку приходить у дитячий садок, щоб погуляти та погратися з друзями. У 
дитячому садку дітям не подобається спати вдень, не гратися стільки, 
скільки хочеться, не гуляти стільки, скільки хочеться. Як свідчать наші 
багаторічні спостереження, заорганізованість педагогічного процесу 
дошкільного навчального закладу практично позбавляє дитину робити 
самостійний вибір. За нашими даними, самостійна гра дітей у дитячому 
садку триває не більше однієї години (решту часу вихователі дітей до 
чогось організують). Виникає питання, яким чином, за яких умов 
розвивати саморегуляцію поведінки дітей і як сформувати найважливіші 
соціальні якості в дошкільному віці? Як має бути організована педагогічна 
взаємодія вихователів, дітей та їх батьків у розв’язанні цієї проблеми? 

Досвід нашої дослідницької педагогічної роботи в дошкільних 
навчальних закладах переконує у доцільності використання в педаго-
гічному процесі «технологій соціалізації» – організації тривалого 
проживання дітей у спеціально створених «ситуаціях місяця», таких як 
«Я – і моя сім’я», «Я – і мої друзі», «Я – і природа», «Я – і дорослі», «Я – і 
моє місто (село)», «Я – українець», «Я – майбутній школяр», «Професії 
моїх батьків» та інші. 

Структура «ситуації місяця» включає: 
1) діагностику знань і поведінки дітей на початку ситуації; 
2) наповнення життя дітей наочним матеріалом (світлинами, 
ілюстраціями, репродукціями, відеоматеріалами, виставками, 
експозиціями, книгами, іграшками, екскурсіями тощо); 

3) активізацію минулого досвіду дітей у різних формах (бесіди, 
інсценування, драматизації, образотворча діяльність та ін.); 

4) створення і розв’язання проблемних педагогічних ситуацій; 
5) розробку і реалізацію колективних творчих проектів; 
6) використання теми ситуації у роботі усіх працівників дошкіль-
ного навчального закладу; 
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7) обов’язкову участь батьків у проживанні дітьми запланованих 
ситуацій (бесіди з дітьми, проведення екскурсій, прогулянок, 
спільна праця, малювання, конструювання, ігри, тривале спілку-
вання тощо). 

У чому переваги такої технології? 
По-перше, дитина вчиться самостійно набувати знання у темпі й 

манері, що відповідає її індивідуальним особливостям. Вона формує у 
рефлексіях усвідомлену моральну і соціальну позицію, набуває емоційно 
позитивний досвід проживання у різних ролях, ситуаціях, пізнаючи себе, 
однолітків, батьків, найближчих родичів, дорослих. 

По-друге, у батьків виникає інтерес до життя дитини, її внутрішнього 
світу, з’являється (або розширюється) поле для спільної діяльності, 
розкривається власний творчий потенціал. 

По-третє, використовуючи таку технологію, вихователь неодмінно 
стає творчою особистістю, оскільки на початку дії ситуації задаються лише 
основні її цілі та можливі (очікувані) результати, до яких треба прийти 
наприкінці місяця. Весь матеріал, зміст, методи роботи вихователь обирає 
самостійно. Його роль – організаційна. Головні дійові особи ситуації – діти 
і батьки. Вихователь створює відповідне ситуації середовище і стимулює 
дітей діяти в ньому. Діти самостійно шукають відповіді на питання в 
книгах, досліджують ситуації у рефлексіях, залучають свій життєвий 
досвід, а також досвід і допомогу батьків, інших родичів. Ситуація 
вважається такою, що відбулася, якщо 60 % роботи у ній було виконано 
дітьми і батьками. 

По-четверте, змінюється якість спілкування дітей і дорослих, 
оскільки воно проходить на засадах гуманістичної педагогіки: сприйняття і 
прийняття почуттів дітей; надання їм в усіх режимних моментах 
можливості вибору і самовизначення. Діти разом з вихователями і 
батьками встановлюють правила поведінки в групі, в дитячому садку, 
інших місцях їхнього перебування, дотримання яких є обов’язковим для 
всіх, що приводить до формування у дітей необхідних соціальних навичок. 

Безперечно, перші кроки в складному процесі соціалізації дитина 
робить у своїй сім’ї – саме так її внутрішній світ починає збагачуватися 
знаннями про те, що є мама й тато, інші члени родини, які в міру того, як 
вона зростає (дорослішає), супроводжують її у цьому великому і 
утаємниченому світі. Адже саме сім’я є для дитини зразком, тут вона 
засвоює перші моделі поведінки і соціальні норми. Відтак, взаємодія із 
сім’ями дітей набуває для вихователя особливого педагогічного сенсу. 
Роз’яснюючи батькам їхню особливу місію у забезпеченні соціально-
особистісного розвитку дитини, вихователю важливо звернути увагу на 
наступне: 

• Сім’я, родина для дитини – це мініатюрна модель суспільства, яка 
дає уявлення про ієрархію, розподіл ролей, про норми спілкування, 
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соціальні статуси, цінності, культурні і моральні норми. 
• Завдяки батькам дитина має змогу спершу спостерігати, а згодом 

більш активно включатися у взаємовідносини із зовнішнім світом. Для 
цього не варто ізолювати дитину у такому звичному, для багатьох сімей, 
замкнутому колі «дім – дитячий майданчик – гурток – дім», а брати дитину 
з собою туди, де на батька чи матір, бабусю чи дідуся, старших братика чи 
сестричку, чекають справи, а не розваги: на роботу, в магазин, в аптеку, на 
пошту, на дачу, в гості до свої друзів і т. ін. Саме там дитина, 
спостерігаючи за діями своїх близьких людей, набуде неоціненних навичок 
соціалізації. 

• Не варто батькам щоденно прагнути організовувати для дитини 
різноманітні розважальні заходи: сьогодні в зоопарк, завтра на каток, 
післязавтра в цирк, на конкурс. Сім’я не повинна бути зорієнтована тільки 
на дитину, а навпаки – дитина має органічно вливатися в життя сім’ї, 
відчувати себе її частиною, правильно розуміти її ієрархію. 

• Надзвичайно важливо максимально включати дитину у будь-яку 
дорослу діяльність, чи то приготування їжі, чи робота на присадибній 
ділянці, хатнє прибирання або догляд за тваринами, кімнатними 
рослинами, миття посуду або прання. Для маленької дитини корисно 
дізнатися, де і ким працюють члени її родини, за нагоди побувати у них на 
роботі, у крайньому разі, побачити світлини й почути розповідь про те, 
чим зайняті дорослі на роботі. Адже дошкільники часто чують від них: 
«Мама на роботі стомилася. Не заважай, нехай вона відпочине», «Тато 
поспішає на роботу», «Тато затримується на роботі, у нього багато  
справ» та ін. 

• Спілкування з іншими дітьми, як важлива складова соціалізації, 
набуває особливої значущості після трьох років – у віці, коли дійсно 
виникає така потреба. У цьому віці дитині конче необхідна допомога 
батьків, які будуть допомагати їй вибудовувати свої взаємовідносини з 
іншими дітьми. Але варто пам’ятати про те, що спілкування лише з дітьми 
свого віку помітно збіднює його. Відтак корисним є спілкування в 
різновіковій групі, де діти мають змогу перейняти досвід у старших й 
водночас вчаться турботливого ставлення до менших. 

• Справжньою школою соціалізації для дитини дошкільного віку є 
сюжетно-рольова гра, коли вона намагається взяти на себе різні ролі й 
розігрує ситуації, які мала змогу спостерігати у реальному житті. Батькам 
слід пам’ятати, що в своїх іграх діти зазвичай наслідують їхні дії і вчинки. 
Саме через це повсякденне життя батьків та інших членів родини має бути 
прикладом, який діти переносять у свою поведінку. 

• Якість спілкування з дитиною в сім’ї значно важливіша аніж 
кількість. Адже у дітей різний темперамент й відповідно різні потреби у 
спілкуванні. Відтак, спілкування дорослого з дитиною має враховувати 
виключно її інтереси й опиратися на її поведінку і реакцію. 
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• Час від часу у дитини є потреба побути наодинці. Дитина 
стомлюється і їй просто необхідний спокій. Адже не секрет, що 
перебуваючи у дитячому садку, її життя повсякчас організують дорослі. У 
групі не часто дитина має змогу усамітнитися, відпочити від постійного 
спілкування, настанов вихователя. 

• Гармонійна соціалізація дитини зовсім не передбачає, що вона з 
легкістю повинна контактувати з незнайомими людьми. Важливо 
прищеплювати дитині розумну обережність й підтримувати її винятковість 
у виборі контактів. 

• Навчити дитину спілкуватися можливо лише одним способом – 
на власному прикладі. Ніякі правила гідної поведінки не будуть діяти, 
якщо їх не дотримуються в сім’ї. 

Дошкільний вік – сензитивний період соціально-особистісного 
розвитку дитини. Соціалізація дитини дошкільного віку – це процес, за 
допомогою якого вона набуває особистісних якостей, навичок соціальної 
поведінки, навчається безконфліктному спілкуванню. Запорукою успішної 
соціалізації дошкільника насамперед є педагогічна взаємодія вихователів з 
сім’єю, яка ефективна за таких умов: створення в дошкільному 
навчальному закладі і сім’ї атмосфери емоційного благополуччя дитини 
(душевного комфорту, позитивних емоцій, орієнтації на успіх); позитивне 
ставлення до дитини в дошкільному закладі і сім’ї; збагачення предметно-
просторового середовища, зміст якого дає дитині можливість для 
саморозвитку і самореалізації; високий професіоналізм і майстерність 
вихователів у роботі з дітьми та педагогічному просвітництві батьків. 
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Ірина Крупенко  

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ  
БАТЬКІВ НА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ 

 
Проблема реалізації обдарованості кожної особистості, оптималь-

ного розвитку людських здібностей, виявлення і підтримки талановитих 
дітей впевнено займає особливе місце серед пріоритетних завдань сучасної 
педагогічної науки. Перед сучасними виховними закладами та сім’єю 
постало завдання максимального розкриття та розвитку індивідуальності 
людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі 
виявлення її задатків, здібностей, обдарованостей і талантів. Тому 
з’явилася нагальна потреба суспільства в творчих, діяльних та 
обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. 

Коли мова йде про обдарованість чи талант, ми маємо справу зі 
щасливим відхиленням від норми, від середніх показників. Завдяки певним 
особливостям поведінки, вмінню абстрагувати, ставити цікаві запитання, 
робити висновки обдаровані діти привертають до себе увагу науковців, 
учителів, психологів, друзів, батьків. Оскільки проблема виявлення та 
«вирощування» талантів має величезне значення, то важливим є й те, як 
почуваються ці таланти, чи будуть вони психологічно здоровими, поки 
ростуть і коли виростуть. І взагалі, якими людьми вони стануть. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженню 
проблеми обдарованості надається належна увага, зокрема таким аспектам 
як визначення підходів до розуміння психологічних основ та структури 
обдарованості (О. Матюшкін, В. Маляко, А. Петровський, К. Платонов, 
Т. Сущенко та інші); виділення сфер та видів обдарованості (С. Гонча-
ренко, М. Гнатко, Л. Круглова, В. Слуцький, В. Степанов та інші); 
питанням виявлення і розвитку обдарованості дітей (Ю. Бабанський, 
В. Кірієнко, В. Крутецький, О. Кульчицька та інші). Однак особливе місце 
у сучасній педагогічній науці посідають питання виявлення психолого-
педагогічних особливостей впливу батьків на розвиток обдарованої 
дитини. 

Метою статті є аналіз проблеми виховання обдарованої дитини в 
сім’ї та виявлення особливостей впливу батьків на її розвиток. 

У результаті досліджень науковці визначили такі характерні 
особливості обдарованих дітей: «мають хорошу пам’ять, добре розвинуте 
абстрактне мислення; як правило, дуже активні й завжди чимось зайняті; 
ставлять високі вимоги до себе, болісно сприймають суспільну 
несправедливість, у них гостро розвинуте почуття справедливості; 
наполегливі в досягненні результату у сфері, яка їх цікавить; для них 
характерний творчий пошук; хочуть учитися й досягають у навчанні 
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успіхів, що дає їм задоволення; завдяки численним умінням 
(класифікувати, характеризувати, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки, планувати й прогнозувати, робити висновки) здатні краще за 
інших займатися самостійною діяльністю; вміють фантазувати, критично 
оцінювати навколишню дійсність, прагнуть проникнути в суть речей і 
явищ; ставлять багато запитань і зацікавлені у відповідях на них; 
виявляють інтерес до читання, мають великий словниковий запас; із 
задоволенням виконують складні й тривалі завдання; порівняно зі своїми 
однолітками краще вміють розкривати взаємозв’язки між явищами і суттю, 
індуктивно і дедуктивно мислити, здійснювати логічні операції; їм 
притаманне почуття гумору, вони мають добре здоров’я, життєрадісні, 
хоча серед них трапляються й діти зі слабким здоров’ям; у них 
перебільшене почуття страху, емоційна залежність, емоційна незбалан-
сованість порівняно з їхніми однолітками» [4, с. 116]. 

Зокрема Н. Лейтес розрізняє шість сфер обдарованості дітей: 
«інтелектуальна сфера, сфера академічних досягнень, творчість (креатив-
ність), спілкування, сфера художньої діяльності, рухова сфера» [3, c. 36]. 
Важливою проблемою для педагогічних працівників, та й батьків, є 
виявлення, розпізнавання великих потенціальних можливостей розвитку 
дитини в майбутньому. Розвиток творчих здібностей необхідно починати з 
ранніх років, використовуючи наявну схильність дитини до праці. Саме ця 
схильність, з точки зору Н. Лейтеса, є секретом дитячої обдарованості. 
Чим раніше починається розвиток здібностей і талантів, тим більше шансів 
на їх розкриття. Спостереження свідчать: у ранньому віці діти часто 
приховують свої здібності, якщо дорослі не оцінюють їх належним чином. 
У дитинстві людина більше здібна до творчості, ніж у зрілому віці. На 
дитину не впливають різні стереотипи. Вона вільна у своїх творчих 
проявах, творить тому, що їй подобається сам процес творчості. У вільній 
(наприклад ігровій) атмосфері, досягаючи досить високого рівня 
оперування абстрактними символами, музичними звуками, математичними 
знаками, словами тощо, дитина насолоджується діяльністю, яка приносить 
їй радість відкриття. Інакше кажучи, для дітей, на відміну від дорослих, 
творчість є самометою. Дитяча творчість у більшості випадків має 
неусвідомлений характер, вона найчастіше виникає спонтанно. 

Одна з головних психологічних проблем обдарованих дітей полягає в 
тому, що в них бачать дітей лінивих, упертих, інколи аномальних, «не 
відсвіту цього». Ранній та незвичайний розвиток дитини не помічають 
батьки з низьким рівнем освіти або невисоким загальним культурним 
розвитком. У сім’ях, де дитина є єдиною або навпаки, всі діти мають 
особливі здібності, теж нерідко «упускають» обдаровану дитину, тому що 
її нема з ким порівнювати. 

Інший варіант – батьки опираються визнанню своєї дитини 
обдарованою. Але коли батьки «заплющують очі» на особливі здібності 
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дітей, вони однак продовжують впливати на взаємини дитини з тими, хто 
поруч. Тоді дитині самостійно доводиться розбиратися у складних 
ситуаціях. Почуття провини, неприйняття себе, бажання «бути як усі» 
можуть утруднювати чи навіть нівечити розвиток особистості [6, с. 46]. 

Батьки можуть відчувати провину через те, що, як їм здається, вони 
не до кінця чи не так, як потрібно, виконують свої обов’язки стосовно 
обдарованої дитини. Найчастіше це пов’язано з соціально-економічним 
статусом сім’ї – розвиток дітей, їх навчання коштує грошей і чималих. У 
такій ситуації й діти можуть відчувати провину через те, що батьки 
змушені надмірно напружуватися. Можливо, це одна з причин 
приховування дітьми своїх здібностей. Трапляється, що батьки бачать 
обдарованість там, де її немає. Особливо, коли вони самі талановиті в якій-
небудь сфері. Вони очікують від дитини обдарованості й бачать бажане. 
Прес батьківських очікувань – надмірний тягар для дитини. Відома фраза 
про те, що обдарована дитина обдарована в усьому, – неточна. І стосовно 
дітей, мабуть, неправильна. Непропорціональність у розвитку – істотна 
проблема для обдарованих дітей. Явні чи видатні здібності можуть 
виявлятися в якійсь одній сфері (наприклад, у математиці), водночас 
розвиток іншої сфери (наприклад мовлення) може бути нижчим від норми. 

Обдарованість може виявлятися в позашкільній діяльності, а в школі 
така дитина буває «середнячком», а то й нижче «середнячка». Обдаровані 
діти виявляють надмірну наполегливість у бажанні отримати результат. 
Висока захопленість справою, яка вдається, швидко може призвести до 
завищених особистісних стандартів і внутрішньої невдоволеності: бути у 
всьому досконалим неможливо. Оцінюючи свою роботу дорослими 
мірками, дитина опиняється в ситуації фрустрації, відчуває тривогу та 
недитячі переживання. Хоча, з іншого боку, це може бути варіантом «мук 
творчості». Всі ці переживання можуть посилитися, якщо очікування 
дорослих, особливо батьків, надто великі. Можливо, дитина сприйматиме 
себе як невдаху, тобто є вірогідність формування заниженої самооцінки, 
тоді як завищено рівні домагань і об’єктивно хороших результатів 
діяльності. Оцінне ставлення до дитини не корисне всім дітям, але для 
обдарованих дітей таке ставлення особливо небезпечне. 

Ряд проблем виникає через те, що батьківська опіка часто 
виявляється в надмірному заохоченні дитини до якоїсь однієї сфери, 
наносячи шкоду іншим. Тоді дитина швидко починає розуміти, що в ній 
особливо цінують батьки. І може розвиватися однобоко, засвоївши, що 
перемогти, стати кращим, першим – це єдиний спосіб заслужити максимум 
батьківської уваги 

Обдаровані діти насамперед дуже чутливі і тому їх потрібно 
оберігати від надмірних стресових ситуацій, але робити це обережно, щоб 
не притупити сприйняття навколишньої дійсності, не позбавити радощів 
самостійного пізнання. А для цього їх треба залучати до участі в 
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громадських організаціях, до годування птахів взимку, формувати в них 
терпимість до інших дітей. Високообдарована дитина повинна навчатися 
сприймати інших дітей терпляче, з розумінням. 

Допитливість обдарованих дітей дуже різнобічна, що породжує 
прагнення розпочинати кілька справ одночасно, братися за надмірно важкі 
завдання. А тому батькам варто звертати увагу на формування в дитини 
пріоритетів і вміння ставити перед нею мету. 

Обдаровані діти – не дарунок для батьків. З ними виникає дуже 
багато клопоту. Одна з найбільш неприємних рис цих дітей – прагнення 
перебити співрозмовника. Часто вони знають, про що говоритиме 
співрозмовник і намагаються завершити розповідь. Останні дослідження в 
галузі психології, біохімії та електричних процесів мозку доводять, що 
телепатія – передача думок на відстані – має місце між сильними 
індукторами і реципієнтами, якщо вони настроєні на одну хвилю. За цією 
теорією дитина може сприйняти думку і адуктора ще до того, як її буде 
висловлено. Тому батьки повинні вчити дитину вміти слухати інших і 
стимулювати її до цього. Обдаровані діти першими піднімають руки, але 
вчитель часто просить цю дитину опустити руку, а однокласники не 
схвалюють таку поведінку, називаючи її «вискочкою». У цій ситуації 
взаємодія батьків і вчителів повинна бути спрямована на підтримку 
інтересу до навчання. 

Для того, щоб створити умови для розвитку творчо обдарованої 
дитини, у неї треба формувати «творчий конформізм», тобто дитина дає 
зрозуміти оточуючим, що в основному підтримує все те, що ціниться в 
тому чи іншому колективі, заробляючи таким чином «кредити» для 
особистісної свободи і свободи творчості. Джон Гауен дає поради батькам, 
які турбуються про розумовий розвиток і щастя своїх дітей, а саме: 

«1.  Підтримуйте здатності дитини до творчості і виявляйте співчуття 
до ранніх невдач. Уникайте негативних оцінок творчих спроб дитини. 

2. Будьте терпимі до дивних ідей, поважайте допитливість, та ідеї 
дитини. Відповідайте на всі запитання дитини. 

3. Залишайте її наодинці та дозволяйте їй, якщо вона бажає, 
займатися своїми справами. Надлишок «шефства» може загальмувати 
творчість. 

4. Допомагайте дитині вчитися створювати її систему цінностей, 
щоб вона могла поважати себе і свої ідеї нарівні з іншими ідеями. 

5. Підтримуйте нові творчі начала дитини, не критикуйте перші 
досліди, адже дитина творить не тільки для себе, а й для тих, кого любить» 
[1, с. 71]. Ці поради можуть бути і своєрідним тестом для батьків і 
імперативами у вихованні обдарованих дітей. 

Вищезазначене дозволяє стверджувати, що здібності розвиваються в 
процесі певної діяльності, їх формування більшою мірою залежить від 
батьків, розуміння ними суті відповідних здібностей, бажання побачити їх 
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прояви і надати необхідну допомогу своїй дитині. 
Батьки повинні сприяти пробудженню інтересу в дитини до 

пізнання, розвитку вмінь та навичок самостійно працювати, творчо 
ставитися до виконання завдань. Це вимагає на сьогодні від батьків вміння 
працювати в творчому режимі, в нестандартних напрямах. 

Саме тому проблема формування творчої особистості дитини в сім’ї 
об’єднує комплекс пропозицій, які відбивають різні її аспекти: дослід-
ження творчої особистості як цілісної інтегрованої системи; розвиток 
творчих можливостей дитини у сім’ї; підготовку батьків до розвитку 
творчої особистості. 
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СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ  

ПРОФЕСІЙНОЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ  
З МЕТОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

 
Надати допомогу старшокласникам в орієнтації на професійну 

діяльність мають суспільні інституції шляхом створення педагогічно 
доцільної і психологічно адекватної освітньо-наукової системи, яка 
максимально задовольнить їх професійні плани відповідно до існуючих і 
перспективних напрямів соціально-економічного розвитку [1]. Завдання 
системи – задоволення попиту загальноосвітньої ланки та інших 
соціальних інституцій з метою відновлення державної та регіональної 
системи професійної орієнтації; задоволення запиту педагогів-практиків 
сучасними науково-методичними основами та навчально-виховними 
комплектами за напрямами навчання та спеціальностями; орієнтація 
молоді на заповнення вакантних робочих місць; координація та інтеграція 
дій сім’ї, загальноосвітньої ланки у напрямі вирішення проблеми 
підготовки старшокласників до свідомого вибору професії. Саме тому 
проблема орієнтації старшокласників на професійну діяльність є важливою 
та актуальною. Її суть полягає у створенні суспільством відповідних умов 
для підготовки старшокласників до свідомого прийняття рішення щодо 
вибору майбутнього виду професійної діяльності, усвідомленні себе 
суб’єктом конкретної професійної діяльності та порівняння своїх 
можливостей з психологічними вимогами професій до спеціаліста, 
усвідомлення своєї відповідальності за успішне виконання діяльності та 
реалізацію своїх здібностей, саморегуляцію поведінки, спрямованої на 
досягнення позитивного результату. 

Орієнтація старшокласників на професійну діяльність у системі 
загальної середньої освіти потребує наукового переосмислення, резуль-
татом якого має бути впровадження в освітню практику нового змісту 
навчально-виховної роботи, оскільки разом з отриманням загальноосвітніх 
знань є нагальна необхідність послідовно готувати молоде покоління до 
професійної діяльності, яка відповідатиме їх особистісним якостям і 
одночасно підкріплюватиметься державними соціально-економічними 
програмами, що дасть можливість молоді через кваліфіковану працю 
одержувати винагороду. 

Однак, в галузі дослідження рушійних сил і механізмів професійного 
самовизначення людини немає методологічної єдності, що викликає певні 
труднощі в забезпеченні грамотного соціально-педагогічного супроводу 
цього процесу. 
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На важливості проблеми формування професійного самовизначення, 
активності, ініціативності, відповідальності, творчості, дисциплінованості, 
самостійності та інших, необхідних ринку праці, особистісних харак-
теристик учнівської молоді в сучасних соціокультурних умовах 
наголошується І. Бехом, З. Даниловою, І. Дубровіною, В. Сидоренком, 
А. Сиротенком, В. Оржеховською, Д. Тхоржевським, С. Харченком та ін. 
Однак, доводиться констатувати, що проблема підготовки особистості-
сироти до професійного самовизначення в умовах загальноосвітньої 
школи-інтернату не знайшла достатнього висвітлення в психолого-
педагогічній науці. 

Мета статті полягає в розробці та апробуванні системи орієнтації 
старшокласників на професійну діяльність. 

Аналіз накопиченого досвіду в області теорії і практики 
профорієнтації, виявлених суперечностей, шляхів їх розвитку і рішення 
дозволяє сформулювати визначення профорієнтації: це багатоаспектна, 
цілісна система науково-практичної діяльності суспільних інститутів, 
відповідальних за підготовку підростаючого покоління до вибору професії 
і які вирішують комплекс соціально-економічних, психолого-педагогічних 
і медико-фізіологічних задач по формуванню в школярів професійного 
самовизначення, відповідного індивідуальним особливостям кожної 
особистості і запитам суспільства в кадрах високої кваліфікації. 

Система профорієнтації є підсистемою загальної системи трудової 
підготовки школярів, безперервної освіти і виховання, ціль яких – 
усесторонній розвиток особистості, гармонійне розкриття всіх творчих сил 
і здібностей, формування духовної культури підростаючого покоління. 
Вона реалізується рішенням комплексу вищеназваних задач, що 
забезпечують професійне самовизначення молодих людей. 

Профорієнтація, будучи цілісною системою, складається з взаємо-
зв’язаних підсистем (компонентів), з’єднаних спільністю цілей, задач і 
єдністю функцій. Організаційно-функціональна підсистема – діяльність 
різних соціальних інститутів, відповідальних за підготовку школярів до 
свідомого вибору професії, що виконують свої задачі і функціональні 
обов’язки на основі принципу координації. 

Логічно-змістовна підсистема – професійна освіта, розвиток інте-
ресів і схильностей, максимально наближених до професійних; професійна 
консультація, професійний підбір, соціально-професійне пристосовування. 

Особистісна підсистема – особистість школяра розглядається як 
суб’єкт розвитку професійного самовизначення. Останнє характеризується 
активною позицією, тобто прагненням до творчої діяльності, самови-
раженням і самоутвердженням в професійній діяльності; спрямованістю, 
тобто стійкою домінуючою системою мотивів, переконань, інтересів, 
відношенням до засвоюваних знань і умінь, соціальних норм і цінностей; 
рівнем етичної і естетичної культури; розвитком самосвідомості; 
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уявленням про себе, своїх здібностях, особливостях характеру. 
Старшокласники істотно відрізняються один від одного не тільки по 

темпераменту і по характеру, але і по своїх здібностях, потребах, 
прагненнях і інтересах, різним ступенем самосвідомості. Індивідуальні 
особливості виявляються і у виборі життєвого шляху. Вибір професії і 
оволодіння нею починається з професійного самовизначення. На цьому 
етапі учні повинні вже цілком реально сформувати для себе задачу вибору 
майбутньої сфери діяльності з урахуванням того, що є з психологічного і 
психофізіологічного ресурсів. В цей час в учнів формуються відносини до 
певних професій, здійснюється вибір учбових предметів відповідно до 
вибраної професії. 

Психологічними механізмами професійної спрямованості особи 
може виступати складна багаторівнева структура мотивів, цінностей, 
особових сенсів і здібностей, визначальних професіонально важливих 
якостей. 

Рушійним силам професійної спрямованості для її розвитку 
необхідна така організація діяльності школярів, яка актуалізувала б 
суперечність між вимогами діяльності, що вважається за краще, і її 
особовим сенсом для людини. Можливості різних видів діяльності в цьому 
відношенні нерівноцінні. 

Для дослідження особових якостей студентів ми використовували 
наступні методики. 

Тест Кеттелла. Багатофакторний опитувальник особистості опублі-
кований Р. Б. Кеттелом в 1949 г. Цей тест універсальний, практичний, дає 
багатогранну інформацію про індивідуальність. З його допомогою можна 
з’ясувати інтелектуальні, емоційно-вольові особливості, комунікативні 
властивості і особливості міжособової взаємодії. Питання носять 
прожективний характер, відображають звичайні життєві ситуації. 

В нашому дослідженні використовувалася одна з модифікацій цього 
тесту – «17 ЛФ», яка представляє автоматизований російськомовний 
варіант тесту «16PF» Кеттелла, доповнений службовою шкалою «соціаль-
ної бажаності» (SD). На основі якісного і кількісного аналізу змісту 
особових чинників і їх взаємозв’язків рядом авторів виділяються наступні 
блоки чинників: 

1) інтелектуальні особливості (чинники B, M, Q1); 
2) емоційно-вольові особливості (чинники З, G, І, O, Q3, Q4); 
3) комунікативні властивості і особливості між особової взаємодії 

(чинники, H, F, E, Q2, N, L). 
На основі 16-ти основних чинників обчислювалися 4 повторні 

чинники: гнучкість-ригідність (QI), самодостатність-соціабельність (QII), 
раціональність-емоційність (QIII), напруженість-розслаблення (QIV). 

Тест сенсожиттєвих орієнтацій (СЖО) є пристосованою версією 
тесту «Сенс в житті» Джеймса Крамбо і Леонарда Махоліка. Присто-
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совування тесту свідомості життя на російській мові було вперше 
виконано До. Муздибаєвим. Інша російськомовна версія тесту свідомості 
життя була розроблена і пристосована А. Д. Леонтьевим в 1986–1988 
роках. Версія К. Муздибаєва була узята за основу і видозмінена. 
Відповідно до оригіналу тест є набором з 20 пунктів, кожний з яких є 
твердженням з роздвоєним закінченням: два протилежні варіанти 
закінчення задають полюси оцінної шкали, між якими можливі сім 
градацій переваги. Випробовуваним пропонується вибрати найбільш 
відповідну з семи градацій і підкреслити або обвести відповідну цифру [2]. 

Тест сенсожиттєвих орієнтацій включає, на ряді із загальним 
показником свідомості життя, п’ять субшкал, відображає три конкретні 
сенсожиттєві орієнтації і два аспекти локусу контролю: 

Субшкала 1. Цілі в житті. 
Субшкала 2. Процес життя або інтерес і емоційна лабільність. 
Субшкала 3. Результативність життя або задоволеність само-

реалізацією. 
Субшкала 4. Локус контролю – Я (Я – господар життя). 
Субшкала 5. Локус контролю – життя або керованість життя. 
Тест цінностей. Для дослідження системи ціннісних орієнтацій 

педагогів і дослідників в структурі професіонально значущих особових 
якостей нами була використана методика М. Рокича (RVS – Rokeach Value 
Survay), пристосована А. Гоштаутасом, А. А. Семеновим і В. А. Ядовим. В 
нашому дослідженні використовувалася форма «Е», модифікована 
Д. А. Леонтьевим. Методика заснована на прийомі прямого ранжування 
двох списків по 18 цінностей в кожному: термінальних (цінностей-цілей) і 
інструментальних (цінностей-засобів), віддрукованих на листах паперу в 
алфавітному порядку. Випробовуваним пропонувалося поставити проти 
кожного позначення відповідне рангове число від 1 до 18. 

Ми розробили і апробували на класних колективах анкету. 
Випробовуваним було запропоновано вказати прізвище, ім’я, вік, стать, 
клас. В анкету ми вклали питання щодо освіти і професії батьків з тим, 
щоб виявити взаємозв’язок між спрямованістю на їх майбутню діяльність і 
сімейною традицією. 

Основною задачею нашого експерименту була спроба прослідити 
взаємозв’язок між якостями особистості студентів і спрямованістю на 
педагогічну і дослідницьку діяльність. 

Ми спробували виявити даний передбачуваний взаємозв’язок на 
третьому курсі технологічного факультету, з урахуванням статі, сімейного 
стану випробовуваних, освіти і професії батьків. 

Обробка отриманих даних по анкеті проводилася в два етапи. 
Первинна обробка протоколів відповідей була виконана уручну. Потім всі 
показники були занесені в таблицю і включені в загальну матрицю для 
статистичної обробки. 
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Випробовувані були розділені на дві групи: дівчата та хлопці. 
Спрямованість характерологічних особливостей по чиннику А до 

позитивного полюса (А+) говорять про те, що для старшокласників 
характерне багатство і яскравість емоційних виявів, відвертість і 
готовність до співпраці. 

Випробовувані першої і другої груп показали спрямованість до 
негативного полюса чинника В. Це свідчить про невміння сконцентрувати 
увагу на задачі, «відсторонитися» від емоційних переживань, що 
заважають вирішувати інтелектуальні задачі. 

Таким чином, для дівчат характерні наступні індивідуально-
психологічні особливості: відвертість, легкість в спілкуванні, неуважність, 
емоційна стійкість, самовпевненість, схильність до лідерства, життє-
радісність, безпечність, акуратність, сміливість або навіть зухвалість, 
чутливість, підозрілість, розвинута уява, мрійливість, образливість, уміння 
підкорятися правилам, напруженість, заклопотаність планами. 

Хлопці проявили наступні індивідуально-психологічні особливості: 
відвертість, менш виразну здібність до логічного мислення, емоційна 
стійкість, спокій, самовпевненість, схильність до лідерства, непоступ-
ливість, життєрадісність, безпечність, сумлінність, акуратність, сміливість, 
що тягнуться до інших людей, підозрілість, розвинута уява, мрійливість, 
тактовність, невпевненість в своїх силах, настроєність на зміни, 
вільнодумність, залежність від групи, несамостійність, зниженні вміння 
тримати себе під контролем, підпорядковувати себе правилам, напруженість. 

Загалом в нашому дослідженні розглядалася проблема співвідно-
шення предметно-дієвого і ціннісно-смислових аспектів підлітків. 

Аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури дозволив зробити нам 
наступні висновки: 

1. Високий рівень професійної спрямованості – це та якісна 
особливість структури мотивів особи, яка виражає її єдність інтересів в 
системі професійного самовизначення. 

2. Значну роль у формуванні професійної спрямованості грають 
характерологічні особливості особи і рівень розвитку її здібностей. 

3. Для розвитку професійної спрямованості необхідна така органі-
зація діяльності учнів, яка актуалізувала б суперечність між вимогами 
діяльності, що вони обрали, і її особовим сенсом для людини. 

4. Серед професіонально важливих якостей найбільш виділяються 
наступні: емпатія, ерудиція, структуроване і системне мислення, інтуїція, 
уміння імпровізувати, спостережливість, оптимізм, винахідливість, перед-
бачення, рефлексія. 

5. Для дослідників професіонально важливими є наступні якості: 
допитливість, здатність тривалий час займатися рішенням все тієї ж 
проблеми, порівняно високий ступінь наукової обдарованості, творче 
мислення, багата фантазія, спостережливість, ентузіазм по відношенню до 
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своєї роботи і її задач, старанність, дисциплінованість, здібність до 
критики і самокритики, неупередженість, уміння лагодити з людьми. 

Проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури 
показав, що період юності є найбільш важливим для формування 
професійної спрямованості. 

В результаті теоретичного і емпіричного аналізу було встановлено, 
що свідоме відношення до життя у старшокласників сформовано 
недостатньо. 

Виходячи з того, що у випробовуваних визначена слаба свідомість 
вибору спеціальності і ціннісно-смислове сприйняття майбутньої професії 
можна рекомендувати систему заходів, направлених на формування 
професійного бачення світу в процесі навчання у школі. У якості таких 
заходів можуть виступати психологічні консультації з питань професійної 
орієнтації, особового самовизначення, тренінги, направлені на розвиток 
системи професійно важливих якостей, а також тестування і анкетування 
школярів перед вибором професії. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 
МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЛІЦЕЇВ МИСТЕЦТВ 

 
Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції розвитку 

середньої освіти. З’явилася нагальна потреба суспільства у творчих, 
обдарованих, інтелектуально й духовно розвинутих особистостях. Значний 
потенціал у цьому аспекті набуває спеціальна освіта обдарованих учнів у 
ліцеях мистецтва, центром концепції розвитку яких стає творча 
особистість. Утім, аналіз практики мистецької освіти у спеціалізованих 
класах, школах, ліцеях дає підстави виявити суперечності, які склалися 
між необхідністю розвитку творчих здібностей учнів молодших класів і 
недостатнім рівнем теоретичного і методичного обґрунтування цього 
процесу. Отже, виникає актуальна потреба теоретичного обґрунтування 
особливостей розвитку творчих здібностей учнів молодших класів у ліцеях 
мистецтв. 

Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів у 
теоретичному аспекті висвітлена у працях В. Андреєва, Д. Богоявленської, 
А. Брушлінського, Л. Виготського, А. Петровського, Я. Пономарьова, 
С. Рубінштейна. Специфіку розвитку творчих здібностей учнів ліцеїв 
засобами науково-дослідної роботи проаналізовано В. Кисельовою; засо-
бами театрального мистецтва – М. Титаренко; музично-творчих здібностей 
у ігровій діяльності – М. Алєйніковим; у позаурочній роботі засобами 
музичного мистецтва – Т. Руденко. Особливості розвитку творчих 
хореографічних здібностей дітей молодшого шкільного віку виявлено 
І. Поклад. Втім, спеціального дослідження специфіки розвитку творчих 
здібностей учнів молодших класів у ліцеях мистецтв поки що не відбулося. 

Мета статті – виявлення особливостей розвитку творчих здібностей 
учнів ліцеїв мистецтв. 

Аналіз наукової літератури щодо терміну «розвиток» дозволив 
виявити основні положення. Розвиток особистості розуміють як «процес 
формування особистості як соціальної якості індивіда в результаті його 
соціалізації і виховання» (С. Гончаренко). Автори стверджують, що 
розвиток особистості має спиратися на взаємодію внутрішніх (здібності, 
можливості, властивості) та зовнішніх (досвід культури, зміст освіти) 
факторів, урахування як генетичних передумов, так і соціокультурних 
впливів середовища. Загальновизнаним є положення про те, що творчі 
здібності формуються у творчій діяльності. Наголошується, що 
теоретичними засадами розвитку творчих здібностей особистості є наукові 
здобутки досліджень Л. Виготського (проблеми психічного розвитку 
дітей), Я. Пономарьова (трансформація побічного продукту об’єктивної дії 
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в прямий в творчому процесі), В. Моляко (педагогічна ефективність 
тренінгових методів розвитку творчих здібностей особистості), 
О. Савченко (пізнавальна активність школяра як необхідна умова розвитку 
його творчих здібностей) та В. Паламарчук (відповідність рівня засвоєння 
знань рівню їх відтворення). 

Сучасні психолого-педагогічні дослідження розкривають різні 
аспекти розвитку творчих здібностей школярів. Значущість естетичного 
виховання, роль мистецтва в розвитку творчих здібностей учнів різних 
вікових груп неодноразово підкреслювали В. Бутенко, О. Олексюк, 
Г. Падалка, Т. Смирнова, О. Ростовський, О. Рудницька, Г. Шевченко. 
Автори наголошують на тому, що процес розвитку творчих здібностей має 
відбуватися у навчально-творчій діяльності. Вчені (В. Давидов, Л. Занков, 
В. Краєвський, І. Лернер, В. Лозова, М. Скаткін, Д. Ельконін) підкреслю-
ють, що досвід творчої діяльності є самостійним структурним елементом 
змісту освіти загальноосвітньої школи, який передбачає: 

а) пізнання та перенесення раніше засвоєних знань у нову ситуацію; 
б) самостійне бачення проблеми, альтернативи її вирішення; 
в) комбінування раніше засвоєних засобів у нові. 
Це дозволяє виділити напрями творчої діяльності молодших 

школярів, що забезпечують розвиток творчих здібностей: а) пізнання; 
б) створення; в) перетворення; г) використання об’єкта в новій якості. 
Аналіз наукових досліджень засвідчує вагому роль у процесі формування 
творчих здібностей змісту навчального матеріалу, активних форм і методів 
навчання, які сприяють розвитку дивергентного мислення, проблемного 
бачення, фантазії й уяви, що разом забезпечують успіх учня початкової 
школи в самостійному процесі творчості. Які ж засоби творчого розвитку 
молодших школярів уважаються найбільш ефективними? 

Найбільший творчий потенціал містять такі творчі завдання, як твір, 
малюнок, створення нових завдань та вправ, ребусів, головоломок, віршів, 
вважає С. Смирнов. Такі завдання дозволяють відмовлятися від 
стереотипів мислення, змінювати відомі сюжетні лінії, створювати власних 
героїв, додавати елементи абстрактного мислення. Автори зазначають, що 
особливо сприятливими для розвитку творчих здібностей мають бути 
умови, за яких учень отримує можливість вивчати певне коло проблем на 
тому матеріалі, який його цікавить і відповідає рівню його пізнавальних 
здібностей. З огляду на це, можна погодитися із точкою зору тих авторів, 
які вважають заснування профільних класів та шкіл, ліцеїв, профільних 
гімназій дієвою формою навчання, що сприяє творчому розвитку дітей. 
Серед таких спеціалізованих навчальних закладів чільне місце посідають 
ліцеї (класи) мистецтв. 

Процес розвитку творчих здібностей відбувається у ліцеях мистецтв, 
які є середніми навчальними закладами, що найбільш повно забезпечують 
спеціальну мистецьку освіту, яка має на меті забезпечення і 
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функціонування загальної та професійної мистецької освіти, виховання для 
мистецтва (О. Рудницька, О. Отич). Саме в цих закладах у повній мірі 
відбувається процес пізнання (сприймання, оцінювання, виконання) творів 
мистецтва, вирішення учнями творчих художніх завдань, уважає 
Г. Падалка [1]. 

Учні ліцеїв мистецтв мають можливість займатися одночасно 
кількома видами художньої творчості, що сприяє розвитку їхніх художніх 
творчих здібностей, розширює світогляд, збагачує емоційну сферу. Не 
заперечуючи важливості набуття спеціальних знань та вмінь мистецької 
діяльності (хореографічної, музичної, театральної, образотворчої), у ліцеях 
мистецтв важливого значення приділяється вихованню в учнів здібностей 
здійснювати суб’єктивну оцінку та нестереотипну, своєрідну інтерпре-
тацію твору мистецтва. 

Урахування основних особливостей розвитку творчих здібностей у 
ліцеях мистецтв (необхідність виховання якостей творчої особистості, 
суб’єктний характер засвоєння мистецьких знань та спеціальних умінь, 
спрямованість на варіативність мислення та оригінальність мистецьких 
дій) дозволяє здійснити дефініцію досліджуваного поняття. Отже, поняття 
«розвиток творчих здібностей учнів ліцеїв мистецтв» можна визначити як 
«зумовлений зовнішніми факторами процес виховання властивостей і 
якостей особистості (мотиваційної спрямованості, знань, спеціальних 
умінь), що характеризують ступінь їх відповідності певному виду учбово-
творчої мистецької діяльності, сприяють досягненню суб’єктності, 
рефлексивної спрямованості, гнучкості та оригінальності мистецько-
творчих результатів учнів. 

Аналіз процесу розвитку творчих здібностей у ліцеях мистецтв має 
здійснюватися з огляду на трикомпонентну структуру (особистісно-
мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий компоненти), яка 
відповідає трьом основним етапам. 

Перший етап розвитку творчих здібностей забезпечує стимулю-
вання особистісно-мотиваційної сфери творчих здібностей у ліцеях 
мистецтв. На цьому етапі в учнів перших класів ліцеїв мистецтв має 
відбуватися розвиток спрямованості на творчість, виявлення творчих 
здібностей у різних видах мистецької діяльності (хореографічної, 
музичної, образотворчої, театральної), виховання якостей творчої особис-
тості. При цьому, як цілком слушно зауважує Г. Падалка та О. Кома-
ровська, найважливішим завданням викладача мистецьких дисциплін стає 
надання учням першого класу права самостійного вибору тієї сфери 
мистецької діяльності, яка найбільшою мірою сприятиме їх творчому 
самовиявленню [2]. 

На цьому етапі учні перших класів накопичують емоційні враження 
у всіх видах мистецтва (хореографія, музика, театр, образотворче 
мистецтво). Це дає можливість учителям та батькам спостерігати за 
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проявами їхніх творчих, спеціальних (художніх) та загальних здібностей, 
визначатися із типом художньої обдарованості дитини [3]. Позитивним 
фактором розвитку творчих здібностей учнів вважається творче 
спілкування із відомими митцями, професіоналами у різних сферах 
мистецтва [4]. Другим фактором, що забезпечує становлення мотиваційно-
особистісного компоненту творчих здібностей учнів першого класу ліцею 
мистецтв, стає діагностика їхніх особистісних, спеціальних, творчих 
якостей, проявів нахилів та мистецької обдарованості. 

Другий етап розвитку творчих здібностей співпадає із станов-
ленням когнітивного компоненту. Він вимагає накопичення та засвоєння 
знань, ознайомлення учнів молодших класів з історичним мистецьким 
досвідом людства, усвідомленням ними значущості цінностей мистецтва. 
Вчені вважають доцільним на цьому етапі поєднання репродуктивно-
творчої діяльності учнів молодших класів із продуктивною. Йдеться не про 
примітивне копіювання учнями діяльності вчителя, а про суб’єктивне 
осягнення мистецького досвіду людства, який вони мають відкривати 
самостійно, евристичним, проблемним способом. На цьому етапі 
важливим стає розвиток здібностей до дивергентного мислення, осягнення 
засобів творчої діяльності у різних галузях мистецької діяльності, 
виховання в учнів перших-других класів здібностей гнучкого, оригіналь-
ного образно-асоціативного мислення. 

Провідним фактором розвитку творчих здібностей на цьому етапі 
стає (О. Комаровська, О. Отич, Т. Смирнова, О. Щолокова) мистецька 
інтеграція, яка поглиблює вплив усіх видів мистецтва на процес творчого 
розвитку кожної дитини. З огляду на це, у змісті мистецької освіти учнів 
1–2 класів передбачається поглиблене вивчення дисциплін з певного виду 
мистецтва, яке доповнюється додатковим опановуванням іншого виду 
мистецтва за вільним вибором, незалежно від того, на якому відділенні 
школи навчається (хореографічному, театральному, художньому) учень. 
На цьому етапі розвитку творчих здібностей визнається продуктивним 
поєднання урочної та позакласної роботи учнів, сумісна діяльність вчи-
телів спеціальних мистецьких дисциплін з вчителями групи подовженого дня. 

Третій етап розвитку творчих здібностей учнів молодших класів 
ліцеїв мистецтв забезпечує становлення діяльнісно-поведінкового компо-
ненту. На цьому етапі передбачається поглиблення та засвоєння учнями 
досвіду творчої (репетиційної та концертної) діяльності. Відбувається 
ствердження усвідомлених учнями у процесі художньої рефлексії 
цінностей, створення перших самостійних художніх інтерпретацій [3]. 
Такий перехід від навчання (вивчення різних видів мистецтв) до 
художнього виконання потребує участі учнів молодших класів у 
концертах, де зустрічаються представники всіх напрямів мистецької 
освіти. Важливого значення надається синтетичним проектам, інтегро-
ваним інтерпретаціям творів мистецтв [3]. 
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Зазначимо, що провідною особливістю розвитку творчих здібностей 
учнів молодших класів ліцеїв мистецтв стає «відкритість» колективу ліцею 
мистецтв, виховання в учнів потреби «віддавати» суспільству творчі 
досягнення. На третьому етапі стає доцільним творче спілкування, 
об’єднання всіх видів мистецької діяльності (театральної, музичної, 
образотворчої, хореографічної), що дозволяє створити єдиний художній 
простір, стимулювати гнучкість і оригінальність художнього мислення 
учнів, гарантує співробітництво дітей, батьків, учителів, сприяє розвитку 
творчих здібностей молодших школярів [5]. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що розвиток творчих 
здібностей учнів ліцеїв мистецтв має відбуватися згідно структурних 
компонентів творчих здібностей (мотиваційно-особистісного, когнітив-
ного, діяльнісно-поведінкового) протягом трьох основних етапів з метою 
досягнення суб’єктності, рефлексивної спрямованості, гнучкості та 
оригінальності мистецько-творчих результатів учнів. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО 

ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Формування ставлення особистості до природи як до цінності 

незалежно від можливості чи неможливості практичного використання її 
об’єктів – одне із сучасних завдань екологічного виховання. Екологізація 
свідомості особистості передбачає не лише усвідомлення самоцінності 
природи і її ролі для людини, а й оцінку кризової екологічної ситуації. 
Екологічна свідомість розвивається на основі пізнання людьми законів, що 
забезпечують цілісність природи, і тих, що повинні обумовлювати 
людську діяльність для збереження життєздатного стану природи. Вона 
тільки в тому випадку «здійснить позитивний вплив на спосіб дій людини, 
якщо охопить як розумову, так і емоційну сферу її психіки» [1, с. 153]. 

Свідомість не може відобразити всю навколишню дійсність, а 
світоглядний характер мають не всі, а тільки найбільш стабільні, 
скоординовані між собою і загальною спрямованістю особистості 
природничі знання, які людина розуміє і переживає як цінність. Такі 
знання формують ціннісне ставлення до природи, від якого залежить 
світоглядна позиція особистості. 

Україна успадкувала комплекс екологічних проблем: забруднення 
повітря та водойми, вичерпані природні ресурси, падіння чисельності і 
скорочення ареалів розповсюдження тварин і рослин. Риси екологічної 
кризи значно поглибилися у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС. 

Причиною і наслідком цих екологічних проблем є людина, її 
діяльність у довкіллі зумовила екологічну кризу, водночас, саме вона 
разом з іншими живими організмами є жертвою цієї кризи. 

У зв’язку з цим постала нагальна потреба переглянути ставлення 
людини до навколишнього середовища, гармонізувати взаємовідносини 
суспільства і природи. Вирішити ці проблеми покликані екологічна освіта і 
виховання. 

Велике значення має розкриття зв’язків між людиною і природою. 
Людина розглядається як частина природи, що існує усередині неї і 
невіддільна від природи. Зв’язок між людиною і природою виявляється, 
насамперед, у тій різноманітній ролі, що природа відіграє в матеріальному 
і духовному житті людей. Разом з тим вони виявляються й у зворотному 
впливі людини на природу, що у свою чергу може бути позитивним 
(охорона природи) і негативним (забруднення повітря, води, знищення 
рослин, тварин та ін.). Вплив людини на природу може бути прямим – збір 
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дикорослих рослин на букети, винищування тварин на полюванні; і 
непрямим – порушення місцеперебування живих організмів, тобто 
порушення того стану неживої чи живої природи, який для даних 
організмів необхідний: забруднення води в річці приводить до загибелі 
риби, вирубка старих дуплистих дерев веде до зменшення чисельності 
птахів, що живуть у дуплах тощо. Початкова школа сприяє успішному 
вирішенню завдань екологічної освіти. Вчені-психологи зазначають, що 
природна потреба осмислити кожне природне явище триває у дітей 
недовго – до 10–11 років. І цим потрібно своєчасно скористатися, бо 
пізніше з’являються нові інтереси, часом дуже далекі від вивчення 
природи. Якщо любов до природничих наук міцна, то вона 
розвиватиметься і далі. Кожна назва предмета, його дії та якості є 
наслідком спостережень. І що є в мові логічного, те виникає із 
спостережень людини над природою і самою собою. Якщо слово не 
пов’язане з образом, не спирається на живі, безпосередні спостереження, 
то воно втрачає свій зміст. В. О. Сухомлинський вбачав нерозривний 
зв’язок між умінням бачити красу природи і потребою її зобразити 
власним словом, власною мелодією і особливо – власними руками. 
Розвиток розуму, – говорив він, – на кінчиках пальців. 

Саме в початковій школі починається систематичне і цілеспрямоване 
вивчення природи та формування екологічної культури молодшого 
школяра. Теоретичні засади екологічної освіти та виховання відобража-
лися у провідних екологічних ідеях вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Ця проблема є важливою і для педагогічної науки. Взаємостосунки 
людини і навколишнього середовища досліджувалися протягом значного 
історичного періоду. 

Питання виховання у дітей бережливого ставлення до природи, 
виходячи з народного досвіду природокористування, розкривається в 
працях Я. А. Коменського, Г. Сковороди, К. Ушинського, В. Сухом-
линського. 

Педагогічна наука має певний досвід щодо дослідження окремих 
аспектів екологічного виховання. Значний інтерес мають праці вчених, 
зокрема з таких проблем: формування екологічної культури учнів загаль-
ноосвітніх шкіл (С. Дербо, В. Крисаченко, М. Колесник, Е. Писарчук, 
Т. Русак, Н. Сєдова), особливості екологічного виховання молодших 
школярів (В. Маращицька, Ж. Масенко, О. Онопрієнко, Г. Пустовіт). 

У зв’язку з актуальністю і недостатньою розробленістю означеної 
проблеми, метою статті є дослідження психолого-педагогічних основ 
екологічного виховання учнів початкової школи. 

Зміст екологічної освіти і виховання, шляхи та способи її реалізації у 
навчально-виховному процесі початкової школи визначаються загально-
вживаними міжнародною співдружністю, принципами з урахуванням як 
глобальних, так і національних тенденцій розвитку педагогічної науки 
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освіти і культури. Не існує однозначних рецептів з приводу того, які 
екологічні зв’язки, на якому уроці і як саме розглядати. Це вирішує 
вчитель, що працює в конкретному класі в умовах конкретного 
природничого оточення. Матеріал про екологічні зв’язки є обов’язковим 
елементом змісту уроків різних типів. На основі усвідомлення причинно-
наслідкових зв’язків між явищами природи в учнів формується, а також 
засвоюються норми і правила екологічної поведінки в природі, тому що 
через екологічну освіту виховується відповідальне ставлення до природи. 

Успіх екологічного виховання знаходиться у тісному зв’язку із 
системою знань, отримуваних учнями на уроках, ґрунтується на 
важливому положенні зв’язку людини з природою, а також взаємозв’язках, 
що існують у природі. Саме на цьому ґрунтується міцність екологічної 
свідомості, невід’ємної складової екологічного виховання. Аналіз науково-
методичної літератури та практики роботи вчителів початкових класів 
засвідчують, що екологічне виховання учнів повинне проводитися в 
системі, з використанням місцевого краєзнавчого матеріалу, з урахуванням 
наступності поступового ускладнення і поглиблення окремих елементів від 
першого до четвертого класу. Потрібно активно залучати молодших 
школярів у посильній для них практичній справі з охорони місцевих 
природних ресурсів. Це внутрішнє і зовнішнє озеленення школи, скверу, 
догляд за квітниками, шефство над лісовими ділянками там, де ліс 
знаходиться близько від школи, збір плодів і насіння лугових і деревинно-
чагарникових рослин, збиранням хмизу, охорона і підгодівля птахів, 
шефство над пам’ятками природи в ході вивчення рідного краю тощо. У 
здійсненні екологічного виховання треба опиратися на принципи 
гуманізму, гармонії красивого і корисного. 

Ціннісний аспект змісту екологічної освіти та виховання є провідним 
у формуванні бережливого ставлення особистості до природи. Естетична 
цінність, яка визначається категорією прекрасного та виразного, займає 
належне місце серед цінностей природи. Система естетичних цінностей 
підкріплюється моральними нормами поведінки та утворює екологічні 
імперативи в моральній свідомості молодших школярів. Ознайомлення 
учнів з моральними зразками стосунків людини з природою має 
здійснюватися перш за все через залучення їх до конкретних дій і вчинків 
у природі. 

У практиці роботи вчителів початкових класів природничий та 
екологічний матеріал поєднується практично з усіма напрямами освіти (на 
уроках мови, читання, математики, образотворчого мистецтва тощо). Саме 
тому склалися різноманітні варіанти такого поєднання. Найпоширенішими 
на сучасному етапі є інтегровані уроки, на яких завдання з екологічного 
виховання здійснюються в процесі вивчення різних навчальних предметів. 
Завдання з різних розділів навчальних програм при цьому виконуються 
одночасно. На уроці вирішуються три завдання: освітнє, виховне, 
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розвивальне. Тому урок дає більше можливості для виховання у молодших 
школярів нового ставлення до природи, заснованого на гуманізмі. У 
практиці початкової школи, крім звичайних уроків природознавства, 
поширені нестандартні, інтегровані уроки, де використовуються ігри-
подорожі, ігрові сюжети, загадки, кросворди, казки. Багато екологічних 
казок учні складають разом з учителями. За казковим сюжетом приховані 
чіткі правила екології. На їх основі проведені уроки. До уроків 
виготовляються ілюстрації: ескізи різних тварин, яких учні зафарбовують. 
Таким чином учні засвоюють деякі екологічні поняття, більше довідуються 
про взаємозалежність компонентів природи. Суть екологічної освіти не 
зводиться лише до засвоєння певної суми екологічних знань. Необхідний 
перехід цих знань у переконання. У такому разі засвоєні знання та норми 
стають внутрішніми регуляторами поведінки. Звичайно, у молодшому 
шкільному віці екологічні знання ще не можуть виступати імперативом 
поведінки дитини, тому в даному випадку мова йде про сформованість не 
екологічної структури учня, а лише її основних елементів. Враховуючи 
вікові особливості навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, 
закономірності засвоєння ними знань, ми можемо говорити лише про 
формування в їхній свідомості окремих фрагментів картини світу природи 
як цілісності. 

Добудова природничо-наукової картини світу полягає в розкритті 
суттєвого в предметах і явищах дійсності. Воно ставить за мету осягнення 
явищ у їх цілісності. Розчленованість та ізоляція явищ заважає їх 
розумінню. 

У Концепції неперервної економічної освіти та виховання в Україні 
[2; 4] визначені формування екологічної культури всіх верств населення, 
що передбачає: 

– виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й 
світу, усвідомлення їх важливості, актуальності й універсальності; 

– відродження кращих традицій українського народу у взаємо-
відносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи; 

– формування усвідомлення безперспективності технократичної 
ідеї розвитку й необхідності зміни її на екологічну, яка базується на 
розумінні єдності всього живого й неживого в складно-організованій 
глобальній системі гармонійного співіснування й розвитку; 

– формування розуміння необхідності узгодження стратегії приро-
ди і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв’язків та 
само обмеженості, подолання споживацького ставлення до природи; 

– розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, вміння 
прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей та колективів; 

– розвиток уявлень приймати відповідальні рішення щодо проблем 
навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної 
поведінки: виховання глибокої поваги до власного здоров’я та вироблення 
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навичок його збереження. 
Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що проблема 

збереження навколишнього середовища – одна з найбільш гострих 
проблем сучасності. Важливою ланкою в системі екологічного виховання є 
початкова школа, оскільки саме в період молодшого шкільного віку 
закладаються основи знань про природу, змінюються механізми оволо-
діння різноманітними видами діяльності. Високий рівень екологічної 
культури школярів може сформувати лише вчитель з відповідним 
ставленням до навколишнього. 

Проведене дослідження не вичерпує означеної проблеми. Подаль-
шого наукового пошуку потребує питання визначення форм, методів та 
засобів формування екологічної культури молодших школярів. 
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ЧИТАЦЬКА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ 

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Духовне відродження українського народу неможливо уявити без 

животворного впливу рідної літератури на формування основ національної 
самосвідомості особистості. Сьогодні багато соціологів, учителів, батьків 
відзначають, що учні втрачають інтерес до книжки, часто вважають 
читання непродуктивною витратою часу, надають перевагу екранізації 
творів. У книжки з’явилися такі могутні суперники як Інтернет, 
телебачення, відео, і вона поступово втрачає свої позиції в житті школярів. 
Між тим, вона – не лише засіб дозвілля, а й потужне джерело знань і 
духовного розвитку особистості. 

У єдиній системі навчання й виховання важливе місце належить 
початковій ланці загальноосвітньої школи. Саме тому проблеми дитячого 
читання, місця книги в системі освітнього, розвивального й виховного 
впливу на молодших школярів особливо гостро постали за останніх років. 

Проблема ролі і місця книги у житті особистості є предметом 
дослідження різних наук – літературознавства, педагогіки, психології, 
культурології, філософії тощо. Наявність значної кількості теоретичних 
праць свідчить про всебічний інтерес учених до порушеної проблеми. 
Предметом досліджень учених були: роль художніх творів у розвитку 
особистості (М. Бахтін, Ф. Бугайко, М. Нечкіна, М. Рибникова, В. Сухом-
линський та ін.); виховання культури читання (С. Поварнін, М. Рубакін, 
Н. Чепелєва ін.). Проблеми мовленнєвого розвитку молодшого школяра 
знайшли відображення в працях М. Вашуленка, Т. Герулі, Л. Іванової, 
Г. Підлужної, О. Шкловської та ін. Утім, слід зазначити, що проблема 
культурно-виховної ролі сучасної дитячої книги в житті молодших 
школярів сільської школи за умов розвитку інформаційного суспільства 
практично не висвітлена, позаяк ані в літературознавстві, ані в педаго-
гічній науці немає окремого спеціального дослідження цієї проблеми. 

Мета статті – проаналізувати проблеми літературного розвитку 
молодших школярів сільської школи і показати місце читання в цьому 
процесі. 

Сьогодні книгу розглядають у контексті інформаційного складника 
цивілізаційного процесу розвитку суспільства на основі нових уявлень про 
її місце та роль як у культуротворчому процесі загалом, так і у вихованні 
особистості зокрема. Поява широкого спектру проблем, що стосуються 
ролі книги в інтелектуальному, духовному розвитку особистості, місця 
книги в системі культурних запитів сучасного школяра сільської школи, 
свідчать про актуальність теоретичної розробки цього питання, необхід-
ність ґрунтовного дослідження книги за умов новітніх інформаційних 
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технологій, які застосовуються в навчально-виховному процесі. 
Погоджуємося з думкою відомої української вченої О. Пахловської 

про те, що для України домінуючим фактором культурної комунікації є 
книга в її традиційній формі, оскільки альтернативні форми культури ще 
не набули тієї сили, щоб протиставляти себе книзі. 

Книга для українців – це складник і головний носій їхньої загальної 
культури. Її образ складається з багатьох чинників, які несуть в собі 
пізнавальну, моральну, естетичну та іншу інформацію. Книга може 
виступати і засобом збереження інформації для людей наступних поколінь, 
і засобом комунікації, і у вигляді товару, вона супроводжує людину змалку 
і до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та 
скеровуючи духовно, естетично [3, с. 8]. Це, окрім іншого, потужний 
чинник виховання. 

Ми свідомі того, що масова інформатизація суспільства внесла свої 
корективи в особливості сучасного культуротворчого процесу. Наразі в 
українському суспільстві простежуємо тенденцію до утилітарного 
ставлення до книги, зниження читацьких інтересів дітей та юнацтва, 
звуження читацьких горизонтів школярів. Це пов’язано з низкою 
соціокультурних причин: збільшенням обсягу інформації, домінуванням 
теле-, кінокультури, розвитком всесвітньої інформаційної мережі, 
подорожчанням вітчизняної книжкової продукції, засиллям на книжковому 
ринку російськомовних книг, недостатньою популяризацією української 
книги для дітей тощо. Звідси – як наслідок такої ситуації – учнівську 
читацьку аудиторію, яка була найчисленнішою, естетично вибагливою, 
через ці та великою мірою й економічні причини втрачено, відтак 
зменшився обсяг вільного часу, внаслідок чого читання із процесу роботи 
над собою, самовиховання, перетворилося на побіжне заняття, що не 
потребує особливих зусиль. 

Зниження значущості читання в житті сільського школяра, окрім 
іншого, спричинені ще й тим, що форми роботи, які відводили читачеві 
пасивну роль реципієнта інформації, вже не задовольняють. Виховна 
функція з початком інформатизації вже не відіграє великої ролі. Читання, 
яке було масовим, програмним, зараз пов’язане із професійною 
зацікавленістю [4, с. 39]. Книга поступово втрачає духовну, естетичну, 
виховну значущість, перестає бути домінантним засобом виховання, 
джерелом духовності. 

Серед основних причин відмови від читання, за даними дослідження 
2007 р. Українським книжковим проектом, найчастіше згадують брак 
потреби в книжках або цiкавостi до літератури [6]. Це підтвердило і наше 
дослідження, проведене у міських та сільських школах Івано-
Франківщини. Нам важливо було з’ясувати, яке місце посідає читання з-
поміж інших видів діяльності. Отож на запитання «Як ти проводиш 
вільний час», відповіді міських і сільських молодших школярів були 
розподілені так: 75 % і 55 % дітей гуляють, 48 % і 26 % – читають, 60 % і 
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16 % – грають у комп’ютерні ігри, 57 % і 40 % – дивляться телевізор та 
25 % і 4 % – граються іграшками. Як бачимо, книга посідає порівняно з 
комп’ютером та телевізором третю позицію у цій системі цінностей учнів 
початкових шкіл. 

За таких умов сьогодні постала нагальна потреба збереження і 
посилення культурно-виховної ролі книги в контексті розвитку і 
формування інформаційної культури, розробки педагогічної моделі 
підвищення ролі книги у виховному процесі школярів. На наше глибоке 
переконання, провідне місце в ньому має посісти сучасна популярна книга 
для дітей, яку поціновуємо як потужний чинник розвитку читацької 
культури особистості. Книга не може бути витіснена новітніми засобами 
передачі інформації, тому що має якісно іншу – семіотичну (знакову) – 
природу, на відміну від мультимедіа – чуттєвообразну. Отож у будь-якому 
вигляді – традиційному чи електронному – книга залишається чинником 
культури і має виховну функцію [2, с. 307]. Цим вона відрізняється від 
інших засобів інформації. 

З іншого боку, з прискоренням процесів інформатизації суспільства 
слід шукати нові методи і форми актуалізації читання, популяризації 
української книги для дітей. 

Фахівці зазначають, що потреба у реформуванні шкільної 
літературної освіти визрівала давно [1; 2]. Наразі вона набула гострої 
актуальності. Занепад літературної розвитку особистості є одним із 
чинників гуманітарної катастрофи, ознаки якої вже досить виразно 
проявляються у сьогоденні. Різке зниження грамотності та риторичних 
якостей, низький рівень культури мовлення, збіднення читацьких запитів 
дітей, вульгаризація та обезкультурнення мислення і почування, що стають 
все більш характерними для молодих поколінь, значною мірою зумовлені 
всезростаючою віддаленістю від скарбниці духовної культури, якою є 
художня література. 

Художня література вже понад півсторіччя, з початком телевізійної 
ери, лише номінально вважається «королевою мистецтв», інтерес до 
читання художньої книжки різко зменшився, звідси – і низький рівень 
читацької культури, а відтак і відповідний рівень літературного розвитку 
дитини, оскільки читацьку культуру розглядаємо як невід’ємний ключовий 
складник літературної освіти особистості. Цікаво, що ці зміни 
передбачував свого часу видатний педагог-гуманіст В. Сухомлинський, 
зокрема у статті «Стежка до квітучого саду» [5]. Цінність цієї праці 
полягає в тому, що тут міститься точне зіставлення і точна оцінка 
психолого-педагогічних «механізмів» впливу двох найбільших джерел 
впливу на свідомість дитини – книжки (художньої літератури) та кіно 
(комп’ютера, Інтернету, інших нових інформаційних засобів впливу. – 
Г. Б., Т. Б.). Ми цілком згідні з дещо різкими зауваженнями 
В. Сухомлинського щодо негативних з педагогічної точки зору наслідків 
захоплення дітьми аудіовізуальними медіа. Понад те, вважаємо, що 
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вчений, як мало хто із сучасних представників педагогічної науки, гостро 
порушував питання формування читацької культури школярів, підвищення 
їх літературного розвитку, розробляв проблему Слова і Краси як головних 
інструментів педагогічного впливу, окреслив тісний зв’язок слова і 
мислення, акцентувавши на тому, що художнє слово – могутній і нічим не 
замінимий засіб образного мислення, яке, своєю чергою, є найактивнішим 
стимулятором інтелектуального розвитку учнів, а читання – потужним 
засобом гармонійного становлення особистості [5, с. 183]. 

За В. Сухомлинським, місія книги – в «одуховненні дитини». Під 
нею розуміємо і гуманізацію (виховання людяності), естетизацію 
(виховання відчуття краси), етизацію (вироблення твердих етичних правил 
як законів поведінки в соціумі). Отже, духовний (літературний) розвиток 
учня найбільше узалежнений від читання – потужного педагогічного 
чинника. Власне, за сучасних реалій цілком слушними і справедливими є 
слова Маршалла Маклюена: «Виховувати – означає виробляти несприй-
нятливість до телебачення» (кіно, комп’ютера, Інтернету тощо. – Г. Б., 
Т. Б.). Усе зазначене вище актуалізує потребу в підвищенні читацької 
культури учнів. Сучасній книзі для дітей ми відводимо в цьому процесі 
ключову роль. 

Упродовж 2011–2012 років ми проводили опитування учнів 4-х 
класів у школах міста Івано-Франківська (школа-інтернат № 1, школи 
№ 23, № 26) та в сільських школах області. Разом опитано 120 дітей. Варто 
наголосити, що результати опитувань у міських та сільських школах 
істотно відрізняються. Якщо брати до уваги такий критерій, як любов до 
читання книги, то у сільських дітей вона проявляється у 30 % (20 
опитаних), а у міських – 26 % (100 опитаних) (див. Діаграму 1). Як видно з 
діаграми, дуже люблять читати та завжди читають 26 % і 17 % дітей 
міських шкіл та 30 % і 20 % – сільських. Час від часу читають та не зовсім 
схильні до читання 42 % і 15 % (міські школи) та 20 % і 30 % (сільські 
школи). Тих дітей, які зовсім не читають, немає (0 %). Це, на нашу думку, 
низькі показники, які змушують замислитись над проблемами формування 
читацької культури в дітей, шляхами їх розв’язання. 

 
Діаграма 1 

Любов до читання молодших школярів 
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Щодо відповідей на питання про відвідування дітьми бібліотеки 

(міської, обласної, сільської) (див. діаграму 2), результати опитувань 
показали, що 20 % міських дітей та 25 % сільських респондентів зовсім не 
відвідують бібліотек. 

 
Діаграма 2 

Відвідування міськими школярами бібліотеки 
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З’ясувавши, що читання посідає належне, хоча й не домінуюче місце 

з-посеред інших видів діяльності дітей у вільний час (третє місце після 
комп’ютера та телевізора), проаналізували читацькі уподобання молодших 
школярів (див. Діаграму 3). Як бачимо, уподобання дітей майже не 
відрізняються, відмінність полягає лише в тому, що сільські діти ставлять 
на перше місце казки, а міські діти надають перевагу пригодницьким 
жанрам. 
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Діаграма 3 
Жанрове розмаїття художніх творів 
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Доволі різноманітним і об’ємним (у міських дітей) виявився перелік 

улюблених творів (Д. Стронг «Ракета на чотирьох лапах», Р. Дал «Чарлі і 
шоколадна фабрика», В. Нестайко «Тореадори з Васюківки», «Лісова 
школа» та ін.), з-поміж яких більшість становлять сучасний дитячий 
зарубіжний бестселер. Щодо сільських читачів, то вони здебільшого 
поставлені перед проблемою відсутності сучасних дитячих книг: сільські 
та шкільні бібліотеки практично не отримують нових видань. Цю 
проблему слід розв’язувати спільно – школі, батькам, громадськості, 
однак, як нам видається, державним структурам необхідно з-поміж 
розв’язання низки актуальних освітніх проблем цій віддати перевагу. 

Також ми опитали 40 батьків, 60 % з яких читають часто, 35 % – 
рідко, а 5 % – узагалі не читають. 50 % респондентів зазначають, що любов 
до книги повинні виховувати передовсім вони. 60 % опитаних учителів 
вважають, що чинна програма із читання задовольняє читацькі запити 
молодших школярів. Відтак 40 % зазначають, що варто урізноманітнити її 
шляхом ознайомлення дітей із популярними сучасними творами для дітей 
українських авторів. 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновки: у дітей 
молодшого шкільного віку сільської школи зазвичай активно проявляється 
потяг до читання; мотивом читання (окрім шкільних програм) у молодших 
школярів є саме читання як процес; учні початкових класів з-поміж 
улюблених своїх книг називають сучасні популярні твори для дітей; 
великий відсоток (більшість) з-поміж книг, які читають молодші 
школярі, – це твори зарубіжних авторів. 

Підвищення рівня розвитку читацької культури молодших школярів 
сільської школи засобами сучасної популярної книги для дітей можливе за 
таких умов: розвиток читацької культури учнів залежить від того, 
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наскільки в них сформована читацька компетентність; літературний 
розвиток школярів узалежнений від знання дітьми оточуючих книжок, 
уміння їх читати, розуміти зміст прочитаного; розвиток читацької 
культури молодших школярів залежить від уміння вчителя орієнтуватися у 
світі популярних дитячих книг. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в аналізі форм і 
методів підвищення читацької культури сільських школярів, місця в цьому 
процесі сучасної популярної книги для дітей. 
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Едуард Єрьоменко 
 

ВИХОВАННЯ НАПОЛЕГЛИВОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 
ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ХОРТИНГОМ ЧЕРЕЗ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 

 
Один із найважливіших етапів у житті особистості – 6–7 років, в 

якому закладаються практично всі риси характеру. Тому у цей віковий 
період тренеру з хортингу необхідно націлити увагу вихованця на вольове 
загартування та виховання наполегливості, що «крокуватиме» з 
особистістю все його свідоме життя. Проблема виховання волі – одна з 
найбільш складних і значущих у практиці виховання, в ядрі якого лежить 
свідоме спрямування особистості власної діяльності відповідно до 
поставлених цілей та завдань, здатності долати перепони на шляху їх 
досягнення. Вид спорту хортинг є як бойовим мистецтвом, так і 
комплексною системою виховання дітей та юнацтва в дусі спрямування до 
здорового способу життя та психологічного загартування. 

Відомі науковці (Е. С. Вільчковський, Л. В. Волков, К. П. Козлова та 
ін.) стверджують, що заняття фізичними вправами не тільки розширяють 
діапазон функціональних можливостей, але й розвивають здатність долати 
труднощі і перешкоди. За дослідженнями практиків (С. А. Карасевич, 
О. М. Семигал, О. М. Шаповал та ін.), систематичні заняття хортингом 
виховують основні вольові якості особистості (наполегливість, дисциплі-
нованість, самостійність, витримку та ін.). Цікавими для нашого 
дослідження є погляди науковців (І. Д. Бех, Л. С. Виготський, А. І. Висоць-
кий, З. М. Діхтяренко, М. Д. Зубалій, В. В. Івашковський, Є. П. Ільїн, 
С. М. Рівес, П. А. Рудик, В. І. Селіванов, Б. М. Смірнов, М. В. Тимчик, 
О. А. Черникова, Т. І. Шульга та ін.), які довели значущість наполегливості 
для виховання особистості. Але у науково-методичній літературі 
рекомендації фахівців щодо виховання наполегливості (М. І. Брихцин, 
П. А. Рудик, В. І. Селиванов та ін.) стосуються суто спортивної діяльності, 
і, як правило, не враховують вікові аспекти та не містять у собі цілісної 
методики виховання в дітей 6–7 років наполегливості. У відомій нам 
науковій літературі виховання наполегливості у молодших школярів 
засобами хортингу в навчально-виховному процесі ще не розглядалося так 
конкретно. Розвиток людської особистості досліджували відомі психологи: 
Ш. О. Амонашвілі, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, А. В. Венгер, П. Я. Галь-
перін, О. М. Леонтьєв, О. В. Запорожець, Д. Б. Ельконін, Ж. Ж. Піаже, 
С. Л. Рубінштейн та ін. Незважаючи на велику кількість проведених 
досліджень у цій сфері, залишається багато невирішених проблем. 
Зокрема, немає єдиної думки стосовно психологічної структури вольових 
дій та їх спонукального механізму, а також певних обґрунтованих засобів 
виховання наполегливості у дітей 6–7 років. У зв’язку з цим на заняттях 
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першого і другого року навчання у дитячо-юнацькій спортивній школі, 
уроках фізичної культури в 1–2 класах загальноосвітніх навчальних 
закладів навчання рухам, функціональне навантаження недостатньо узгод-
жується з вирішенням виховних завдань. Усе це вказує на актуальність 
обраної теми і свідчить про необхідність проведення спеціальних 
досліджень у напрямі визначення педагогічних умов виховання наполег-
ливості в молодших школярів 6–7 років. 

Мета статті: визначити та науково обґрунтувати педагогічні умови, 
що сприяють вихованню наполегливостів молодших школярів засобами 
хортингу. 

Від якості занять, різноманітності, рівня набутої учнями наполег-
ливості, залежить те, якими виростуть ці діти, громадяни українського 
суспільства. Повноправним членом декількох колективів (дитячий і 
дорослий) – тренер, який може допомогти педагогам і батькам у вихованні 
особистості. 

Під час процесу дослідження було використано такі методи: 
теоретичний аналіз літератури та узагальнення передової педагогічної 
практики; педагогічний експеримент: тестування; спостереження; анкету-
вання; антропометричні методи; методи математичної статистики; метод 
експертних оцінок тощо. В експериментальній роботі використовуються 
комплекс методів дослідження, які включають: аналіз і узагальнення 
філософської, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; 
вивчення нормативних документів з фізичного виховання та навчальних 
програм з українського національного виду спорту хортинг і узагальнення 
досвіду роботи тренерів-вчителів; педагогічні спостереження із виховання 
у школярів 6–7 років наполегливості в процесі занять хортингом у 
позанавчальний час; анкетування, бесіди, опитування, констатувальний і 
формувальний етапи експерименту з використанням інструментальної 
методики й експертної оцінки наполегливості; методи математичної 
статистики і порівняльного аналізу; тестові обстеження рівнів фізичної 
підготовленості учнів експериментальних і контрольних груп дитячого 
гуртка хортингу Київської інженерної гімназії. 

Проводячи аналіз наукових результатів дослідження, необхідно 
визначити, що після вивчення й аналізу психолого-педагогічної й 
методичної літератури з проблеми дослідження виховання наполегливості 
в школярів 6–7 років у процесі занять хортингом, визначалися мета, 
предмет і об’єкт дослідження, формувалася гіпотеза, а також конкрети-
зувалося основне завдання дослідження. Після цього проводився конста-
тувальний експеримент, у ході якого визначилися методики і критерії 
оцінювання наполегливості в учнів-новачків дитячого гуртка хортингу 
Київської інженерної гімназії першого року навчання – 6 років, та учнів 
другого року навчання – 7 років, в ході якого простежувалася вікова 
динаміка наполегливості. Було теоретично обґрунтовано та розроблено 
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педагогічні засади, засоби і методика виховання в учнів наполегливості у 
процесі занять хортингом. Під час формувального етапу, у ході якого 
визначилася ефективність засобів і методики виховання наполегливості в 
процесі занять хортингом у школярів 6 і 7 років (обох вікових груп), було 
проведено аналіз та узагальнення експериментальних даних, неодноразове 
обговорення результатів дослідження. 

Наполегливість – необхідна риса характеру молодшого школяра, що 
виражається у здатності дитини завершувати розпочату справу і досягати 
поставленої мети в процесі досить напруженої і тривалої діяльності. Таким 
чином, наполегливість пов’язана з умінням здійснювати свої прагнення, 
тобто з одним з найважливіших видів внутрішніх мотивів [1, с. 4–5]. Для 
діагностики вихованості наполегливості в молодших школярів у процесі 
занять хортингом було перевірено наступні нормативи: критерії та 
показники вихованості наполегливості в молодших школярів у процесі 
занять хортингом; ставлення молодших школярів до занять хортингом; 
групи індексу фізичного розвитку; рівні втоми молодших школярів під час 
занять хортингом; вплив фізичних вправ на емоційний стан молодших 
школярів у процесі занять хортингом; тест на прояв елементарних форм 
швидкості й наполегливості; кистьова динамометрія; рівні розвитку 
факторів з основ здоров’я і фізичної культури (за 12-бальною системою 
оцінювання); обстеження фізичного розвитку молодших школярів; 
обстеження функціонального стану організму і його змін в динаміці. 

Зазначимо, що успіх вихованості наполегливості залежить і від 
батьків. Дослідження показують, що батьки, які прагнуть дати дитині 
всебічний розвиток і при цьому ставлять до неї досить високі вимоги, 
можуть розраховувати на те, що у дитини не буде вагомих проблем з 
вольовою регуляцією діяльності. Такі недоліки вольової поведінки 
молодших школярів, як капризи і упертість [3], що спостерігаються у 
дитинстві, відбуваються через скоєних батьками помилок у вихованні 
наполегливості дитини. Якщо батьки в усьому прагнуть догоджати дитині, 
задовольняють кожне її бажання, не ставлять перед нею вимоги, які 
повинні беззастережно нею виконуватися, чи не привчають її стримувати 
себе, то, швидше за все, згодом у дитини буде спостерігатися 
недостатність вольового розвитку. Необхідною умовою виховання дитини 
у сім’ї є формування у неї свідомої дисципліни [3]. Передумовою для 
виховання у дитини дисциплінованості (вона сприяє зрозуміти значення 
дотримання правил поведінки; забезпечує внутрішню дисциплінованість: 
регулювати та зіставляти свої бажання з умовами реального буття) є 
вихованість наполегливості. Вік людини впливає на специфіку прояву 
наполегливості, яка має свої особливості. Майже завжди юні хортингісти 
(6–7 років) за вказівкою тренера роблять вольові дії. Одна з важливих 
психологічних особливостей рухової діяльності хортингістів цього віку – 
це вміння виконувати точні і диференційовані просторові, тимчасові та 
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м’зові зусилля [6; 9]. 
Отже, у навчально-тренувальному процесі юного хортингіста одне з 

головних місць повинні займати вправи, які пов’язані з вихованням 
наполегливості. Для перевірки вихованості наполегливості (за дослід-
женнями Є. В. Столітенка, З. М. Діхтяренко та ін.) в молодших школярів у 
процесі занять хортингом виділено такі критерії: когнітивний, емоційний, 
мотиваційний, діяльнісний. До кожного з цих критеріїв були визначені 
показники. Показниками когнітивного критерію є повнота, системність і 
міцність знань молодших школярів про зміст фізичних вправ хортингу, 
порядок їх проведення; емоційного критерію – модальність, стійкість та 
вибірковість емоцій молодших школярів, які визначаються за письмовим 
опитуванням на запитання. Показниками мотиваційного критерію є 
широта, сила та стійкість мотивацій молодших школярів; діяльнісного 
критерію – активність і стабільність під час занять хортингом та фізична 
підготовленість школярів 1–2 класів. 

Сучасний дитячий хортинг характеризується високою швидкістю 
атакувальних та захисних дій, швидким пересуванням юних хортингістів, 
швидкою і раптовою зміною двобійних ситуацій. Все це вимагає високих 
вимог до обсягу, інтенсивності, стійкості, розподілу й переключенню 
уваги, швидкості орієнтування [9]. Отже, навчально-тренувальний процес 
потрібно будувати за цими позиціями. Для підвищення психологічної 
стійкості юних хортингістів існують принципи психологічної підготовки, 
які є алгоритмом із наявністю зовнішніх і внутрішніх зв’язків. Специфіка 
навчально-тренувального процесу сприяє розвитку у хортингістів: мови, 
пам’яті, уваги, сприймання (зорові, спеціалізовані та сприйняття руху), 
уявлення, мислення, емоцій, виховання вольових якостей (рішучість, 
наполегливість, цілеспрямованість, ініціативність, дисциплінованість, 
самостійність, витримка, організованість, діловитість, сміливість, мужність 
тощо). Атакувальні та захисні дії, швидкість пересування тощо 
виконуються на основі периферичного зору. Правильне і своєчасне 
виконання технічного прийому тісно пов’язане з високорозвиненою 
здатністю точно оцінювати дистанцію [2]. Психічні якості впливають на 
наполегливе виконання сприйняття рухів тощо. 

Позитивно налаштувати на майбутній результат і вплинути на рівень 
наполегливості молодшого школяра можна через розвиток: спостереж-
ливості: вмінню швидко і правильно помічати важливі моменти 
змагальної боротьби, швидко і правильно орієнтуватися в складній 
двобійній ситуацї; кмітливості: вмінню швидко і правильно оцінювати 
складні ситуації, враховувати їх наслідки; ініціативності: вмінню 
ефективно і самостійно застосовувати тактичні задуми проти суперника і 
передбачати результати як своїх, так і його дій. Ці необхідні для дитини 
навички розвиваються при сукупності багатьох чинників, які складають 
технологію формування педагогічних умов для успішного виховання 
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наполегливості у молодших школярів (рис. 1). Молодшого школяра 
упродовж дня оточують зовнішні фактори, які є мінливими. Під час 
систематичних тренувань та змагань у дітей 6–7 років дуже висока сила 
подразників, які діють на ЦНС. 

 
Рис. 1. Педагогічні умови виховання наполегливості в школярів 6–7 років 
 
Результат: зміна умовно-рефлекторної діяльності та різке підви-

щення збудливості кори головного мозку, що сприяє появі сумнівів, 
перенапруженості та скутості у рухах, невпевненості у власних діях. Це 
сприяє допущенню рухових помилок. Отже, тренер повинен: бути 
проінформованим про щоденну діяльність школяра; пам’ятати: заняття 
хортингом – є один із засобів вихованості наполегливої особистості; 
розвиток усіх без винятку вольових якостей тісно пов’язаний із 
результативністю юного спортсмена [4; 7]. Приклад тренера впливає на: 
відношення до роботи з групою дітей; вміння організувати заняття; 
побачити гарний результат через поставлені завдання. Юних хортингістів 
необхідно привчати до самостійного вирішення змагальних завдань, 
вмінню виявляти ініціативу під час проведення запеклої сутички. 
Хортингіст тільки тоді навчиться долати труднощі, з якими йому 
доведеться зустрітися на відповідальних змаганнях, коли у поєднанні з 
фізичною, технічною й тактичною підготовкою на навчально-тренуваль-
них заняттях буде частіше проявляти такі вольові якості, як наполег-
ливість, рішучість, витримка, цілеспрямованість [6]. 

Було обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 
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умови виховання наполегливості в молодших школярів у процесі занять 
хортингом із урахуванням емпіричних даних і експериментальних 
досліджень [5]. До них відносяться: конкретизація мети та перспектив 
діяльності на кожному етапі роботи; використання різноманітних засобів, 
форм і методів проведення занять; дотримання принципу доступності на 
кожному етапі роботи; створення ефекту суперництва; усвідомлення 
кожним учнем свого обов’язку і відповідальності за школу, за клас, за 
команду тощо; створення дітям 6–7 років позитивного емоційного фону, як 
за результати їхньої діяльності, команди, так і завдяки доброзичливому 
слову тренера, однолітків; показ дітям взірця як орієнтира на рівень 
засвоєння вивченого завдання; постійне використання завдань, які 
виконуються дітьми «до відмови»; допомога дітям у подоланні труднощів, 
які з’являються раптово, несподівано. Якщо у дитини гарно виражене 
прагнення подолати всі труднощі, вона може компенсувати деякі 
недостатньо виражені у неї здібності і досягти поставленої мети. Тренеру 
для успішного вирішення цього питання необхідно дотримуватися системи 
застосування педагогічних умов для виховання наполегливості в 
молодших школярів засобами хортингу, що схематично наведена нижче 
(рис. 2). 

 
 

 

 

 

  

 
Рис. 2. Схема застосування педагогічних умов виховання наполегливості у 

молодших школярів засобами хортингу 
 
Вольова підготовка школярів 6–7 років – комплексний і складний 

процес. Систематичне виконання вправ під час тренувань – основна та 
головна умова для вихованості наполегливості, яка вимагає вольові 
зусилля. Зазначимо, що для результативнішої діяльності під час тренувань, 
або змагань з хортингу молодший школяр повинен володіти декількома 
вольовими якостями (наполегливість, цілеспрямованість, сміливість, 
рішучість, дисциплінованість, ініціативність та ін.). Спираючись на 
результати досліджень відомих психологів (І. Д. Бех, Л. С. Виготський, 
А. І. Висоцький, Є. П. Ільїн та ін.) деякі вольові якості взаємообумовлені та 
взаємопов’язані між собою. Для проведення навчально-тренувальних 
занять з хортингу є дослідження особливостей психологічних дій юних 

Попередні індивідуальні інструктажі 
тренера, підтримувальні бесіди, 
налаштування на успіх, наведення 
особистих прикладів з життя 

 

Помірні тренувальні 
завдання, грамотно 
підібрані тренером 

Вольові зусилля 
для досягнення 
кінцевої мети 

Високий рівень наполегливості 
та супутніх вольових якостей 

(цілеспрямованості, рішучості) 
 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 239 

хортингістів і це важлива методична допомога. Воля молодшого школяра 
на заняттях з хортингу – це узагальнене поняття, за яким ховається багато 
різних психологічних феноменів. Це і свідоме управління дитиною своїми 
діями, і вольове зусилля, і специфічні його прояви (вольові якості) [8]. 
Отже, розвивати індивідуальними методиками потрібно не тільки волю, а і 
її якості – наполегливість, рішучість і т.д. 

Отже, на основі узагальнення результатів дослідження можимо 
констатувати основні педагогічні умови виховання наполегливості в 
молодших школярів: 

1. Конкретизація мети та перспектив діяльності. Невизначеність 
мети і ситуації знижує ступінь мобілізованості та старанності, призводить 
до зменшення працездатності під час навчально-тренувальних занять з 
хортингу. 

2. Різноманітність засобів, форм і методів діяльності. Тривала і 
часом одноманітна робота, що повторюється день у день, призводить до 
розвитку хронічних станів монотонного та психічного пересичення, які не 
тільки знижують ефективність роботи, але й зменшують наполегливість у 
юних хортингістів. У зв’язку з цим необхідно урізноманітнити засоби, 
форми і методи діяльності. Через задоволення, одержуване від виконання 
певної фізичної вправи, формується задоволеність всім навчально-
тренувальним процесом, який підтримує наполегливість. У цьому випадку 
і невдачі, неминучі при досягненні віддаленої за часом мети, будуть 
переноситися не так гостро і, отже, нададуть менший негативний вплив на 
виховання наполегливості. 

3. Дотримання принципу доступності. Наполегливість підтри-
мується досягненням поетапних цілей. У зв’язку з цим для розвитку 
вольової сфери особистості необхідно завжди переборювати труднощі. 
Рівень труднощів завжди повинен бути не занадто низьким, але й не 
високим, достатнім, щоб забезпечити безперервність отримання підкріп-
люючих стимулів, тобто досягнення успіху. Труднощі від завдань змусять 
хортингіста докладати певні вольові зусилля. Занадто легке завдання 
неефективне для виховання і підтримки наполегливості. Однак, і надмірно 
важке завдання може викликати відчуття розчарування, втрату віри у свої 
сили в юних хортингістів. 

4. Використання ефекту суперництва. Посилення мотиву такими 
способами підвищить наполегливість, створить новий емоційний заряд під 
час навчально-тренувальних занять з хортингу. 

5. Усвідомлення дитиною своєї відповідальності. При недостат-
ньому розвитку почуття відповідальності наполегливість може не 
виражатися у повній мірі. Правда, її прояв можливий за егоїстичних 
прагнень (користолюбства, надмірного честолюбства). Однак, такий прояв 
наполегливості недовготривалий і малопродуктивний. Усвідомлення юним 
хортингістом своєї міри відповідальності за розвиток і реалізацію свого 
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таланту свідчить про те, що у нього є всі передумови для саморозвитку та 
наполегливості. Якщо у дитини є яскраво виражене прагнення подолати всі 
труднощі та зможе компенсувати деякі недостатньо виражені власні 
здібності, то ця юна особистість досягне поставленої мети. 

Подальша робота над вивченням педагогічних умов виховання 
наполегливості в молодших школярів 6–7 років у констатувальному та 
формувальному експериментах буде детальніше конкретизована у резуль-
татах дослідження. 
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УДК 37.036.746.3 
Наталія Мамчур 

 
МАЙСТЕР-КЛАС «НАРОДНИЙ ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС»  

У СИСТЕМІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 
Серед основних пріоритетів «Національної доктрини розвитку освіти 

в Україні» [5] визначено принцип органічного зв’язку освіти з історією, 
культурою, народними звичаями і традиціями українців. Тому необхідна 
активна науково-дослідницька робота в галузі традиційно-побутової 
культури, яка сприятиме вдосконаленню освіти, допоможе знайти шляхи і 
засоби реалізації новітніх концепцій навчально-виховного процесу. 

Сьогодні в навчальних закладах України все більше уваги приді-
ляється пошукам перспективних підходів до гуманізації та гуманітаризації 
освіти, стимулюванню пізнавальної активності особистості, накопиченню 
досвіду її творчої діяльності. У реалізації цього надзвичайно складного 
процесу велику роль відіграє народне мистецтво, яке допомагає людині 
глибше пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає до самовдосконалення. 

На важливості народного декоративно-прикладного мистецтва як 
засобу естетичного виховання наголошували вчені Є. Антонович, 
М. Каган, Н. Калашник, Л. Масол, Г. Мельник, Н. Ничкало, Л. Савченко, 
Б. Тимків, В. Титаренко та ін. У концепціях науковців зазначається, що 
витвори народного декоративно-прикладного мистецтва розкривають 
безмежне поле креативності та мудрості народу і збагачують внутрішній 
емоційно-почуттєвий світ особистості. 

Розвиток творчого потенціалу людини трактується сьогодні як 
головне завдання вищої школи. Виховання конкурентноспроможної 
особистості потребує глибокого вивчення та активного використання 
багатої культурної спадщини нашого народу в навчально-виховному 
процесі. Одне з провідних місць у процесі естетичного виховання 
студентської молоді повинні займати майстер-класи, які мають значні 
потенційні можливості для створення умов, максимально наближених до 
народної творчості. 

Дана стаття на меті має висвітлити з позиції сьогодення проблему 
теоретико-методичного обґрунтування педагогічної форми організації 
навчального процесу як майстер-клас, зокрема представити програму 
майстер-класу «Український народний розпис» та підкреслити значущість 
даного виду діяльності в системі естетичного виховання студентської 
молоді. 

Більшість науковців переконливо доводять, що ефективною формою 
десимінації передового перспективного педагогічного досвіду, тобто його 
узагальнення, поширення і передачі, розвитку педагогічної майстерності 
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вчителя є майстер-клас. Ефективність його впливу на розвиток 
професійних якостей майбутнього вчителя доводять І. Зязюн, О. Коберник, 
І. Колесникова, В. Сидоренко, Н. Сивачук, О. Титова та ін. 

Нині в педагогічній науці виникає потреба уточнення сутності 
визначення дефініції «майстер-клас», так як це поняття на сьогодні в 
суспільстві трактується як короткочасна демонстрація рівня майстерності. 

Поняття «майстер-клас» має кілька виявів у сучасній теорії 
виховання та педагогічній практиці. Майстер-клас – (від англійського 
master-class: master – кращий в якій-небудь області; class – заняття, урок) – 
сучасна форма проведення навчального тренінгу-семінару для відпра-
цювання практичних навичок за різними методиками і технологіями з 
метою підвищення професійного рівня та обміну передовим досвідом 
учасників, розширення кругозору та залучення до новітніх галузей 
знання [3]. У нашому дослідженні – це, в першу чергу, ефективна форма 
позааудиторної роботи, відкрита педагогічна система, що дозволяє 
демонструвати нові можливості педагогіки та показує способи подолання 
консерватизму і рутини. 

З цієї точки зору майстер-клас відрізняється від інших форм 
презентації досвіду тим, що у процесі його проведення відбувається 
безпосереднє обговорення запропонованого методичного продукту і 
пошук творчого вирішення педагогічної проблеми як з боку учасників 
майстер-класу, так і з боку Майстра (під Майстром ми розуміємо педагога, 
що проводить майстер-клас). 

Майстер-клас є головним засобом передачі концептуальної нової ідеї 
своєї (авторської) педагогічної системи. Викладач як професіонал 
упродовж ряду років виробляє індивідуальну (авторську) методичну 
систему, що включає цілепокладання, проектування, використання 
послідовності ряду відомих дидактичних та виховних методик, уроків, 
заходів, власних «ноу-хау», враховує реальні умови роботи з різними 
категоріями учасників майстер-класу. Така форма роботи є ефективною 
для передачі знань і умінь, обміну досвідом навчання та виховання, 
центральною ланкою якої є демонстрація оригінальних методів освоєння 
певного змісту за активної ролі всіх учасників заняття. Основою майстер-
класу є «практичні» дії показу і демонстрації творчого вирішення певного 
пізнавального та проблемного педагогічного завдання. 

В сучасному освітньому процесі майстер-клас все частіше 
використовується як ефективна форма організації навчання та виховання. 
Основні завдання майстер-класу в навчально-виховному процесі вищого 
педагогічного закладу передбачають викладання студенту основ професій-
ного ставлення до обраної спеціальності; оволодіння професійною 
термінологією тієї чи іншої науки (наприклад, мистецтвознавчої, літера-
турознавчої, мовознавчої і т.д.); формуванню творчих вмінь і навичок. 

У широкому значенні метою педагогічного майстер-класу є 
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інтелектуальне та естетичне виховання. У вузькому – розвиток у ході 
майстер-класу здібності учасника самостійно та нестандартно мислити та 
діяти. Така діяльність є ефективною для передачі знань і умінь, обміну 
досвідом навчання та виховання, центральною ланкою якої є демонстрація 
оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі всіх 
учасників заняття. Основою майстер-класу є «практичні» дії показу і 
демонстрації творчого вирішення певного пізнавального та проблемного 
педагогічного завдання. 

Пропонуємо характерні особливості майстер-класу, а саме: 
1. Метод самостійної роботи в малих групах, що дозволяє провести 
обмін думками. 

2. Створення умов для включення всіх в активну діяльність. 
3. Постановка проблемного завдання і рішення його через 
програвання різних ситуацій. 

4. Прийоми, що розкривають творчий потенціал як Майстра, так і 
учасників майстер-класу. 

5. Форми, методи і технології роботи пропонувалися, а не 
нав’язувалися учасникам. 

6. Надання можливості кожному учаснику критично поставитися до 
пропонованого завдання. 

7. Процес пізнання є набагато важливішим, ціннішим, ніж самі 
знання. 

8. Особистісно-орієнтований підхід (співпраця, співтворчість, 
спільний пошук). 

Отже, майстер-клас має значні потенції щодо оволодіння учасниками 
новими творчими способами вирішення педагогічної проблеми у 
формуванні мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку. 

З погляду на теоретико-методичний підхід в організації сучасного 
навчального процесу пропонуємо орієнтовну програму майстер-класу 
«Український народний розпис» для студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів. 

Пояснювальна записка 
Мистецтво народного декоративного розпису розкриває безмежний 

світ мудрості народу, втілює його талант, розуміння добра і краси. 
Український декоративний розпис набув широкого визнання в усьому 
світі. У його предковічних образах, зручних утилітарних формах і 
динамічних мотивах орнаменту містяться символи втаємниченої, чарівної 
природи, складні перипетії нашої історії, особливості побуту, доброта і 
щедрість українського народу. В символах декоративного розпису, як і в 
народному мистецтві загалом, закодована правічна культура, віра, надія і 
любов його народу до оточуючого світу. 

Народний декоративний розпис – джерело самобутності української 
культури, національні коди формотворення, кольоробачення, що 
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складають світоглядні та естетичні засади традиційного мистецтва. У них 
талант черпає сили і вміння. 

Більшість орнаментів різних видів українського декоративного 
мистецтва, зокрема розписи, які збереглися до нашого часу, мають дуже 
давнє походження. Це знаки спілкування наших пращурів із Природою, 
Всесвітом, із тим Духовним началом, що є початком усього та керує всім. 

Витвори українського декоративного розпису є одним із основних 
засобів естетичного виховання людей різного віку. Вони сприяють 
формуванню художніх смаків, навчають бачити й розуміти прекрасне в 
оточуючому нас світі, в мистецтві та сучасному житті. 

Програма майстер-класу «Народний декоративний розпис» розрахо-
вана на студентську молодь, прищеплює вміння адекватно сприймати 
мистецькі цінності народного декоративного розпису, сприяє вихованню 
естетичних смаків (Таблиця 1). 

 
Таблиця 1 

Тематичний план 
 

Кількість годин 

№ Тема занять майстер-класу 
ус
ьо
го

 

те
ор
ет
ич
ні

 

пр
ак
ти
чн
і 

1. Вступне заняття 2 2  
2. З історії виникнення декоративних розписів 2 2  
3. Особливості декоративних розписів України 2 2  
4. Символіка українського декоративного розпису 2 2  

5. Дерево життя (вазон) – наскрізний мотив настінних 
розписів України 2 2  

6. Основні схеми побудови «вазонів» 4  4 
7. Варіанти основи «вазонів» 4  4 
8. Варіанти завершення «вазонів» 4  4 
9. Найбільш поширені елементи декоративних розписів 6 2 4 

10. Найважливіші метафори-символи візерунків 
декоративного розпису 6 2 4 

11. Зразки декоративних розписів та аплікацій за мотивами 
настінних розписів Уманщини 12 2 10 

12. Творчий звіт учасників майстер-класу. Підведення 
підсумків 2  2 

Разом  48 16 32 
 

Питання для обговорення 
1. Образне зображення світу у творчості Марії Приймаченко. 
2. Народний розпис Ірини і Софії Гоменюк. 
3. Дивовижний світ квітів Катерини Білокур. 
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4. Зозуля і калина у творах народної художниці Тетяни Пати. 
5. Життя і творчість Макара Мухи. 
6. Дивосвіт краси і любові у творах Олени Поліщук. 
7. «Одомашнений» настінний розпис. 
8. Фольклорні образи народного розпису. 

Тематика творчих робіт 
1. Розмалюємо світлицю. 
2. Роде мій красний. 
3. Два півники заспівали – ранок віщували. 
4. Побажаємо дорідного врожаю. 
5. Лада сонцесяйна. 
6. Голуб і голубка на квіти сідали – родині щастя і злагоди бажали. 
7. Весільне гільце. 
8. Ой прийшла весна, ой прийшла красна. 
9. Правічне Дерево Життя (Дерево Знань, Щасливе дерево, Дерево 
роду). 

Зміст програми 
Тема 1. Вступне заняття. Зміст роботи майстер-класу «Народний 

декоративний розпис». Декоративний розпис як вид народного мистецтва. 
Його значення в освітньо-педагогічній діяльності. Функції народного 
декоративного розпису. Матеріали та обладнання для декоративного 
розпису. 

Тема 2. З історії виникнення декоративних розписів. Значення 
декоративних розписів у культурній спадщині України. Дослідники 
народного розпису. Походження орнаменту, його розвиток та еволюція. 

Тема 3. Особливості декоративних розписів України. Порівняльний 
аналіз декоративного розпису етнографічних зон України. Регіональні 
центри декоративного розпису. Особливості колориту. 

Тема 4. Символіка українського декоративного розпису. Етимологія 
поняття «кальовки», «малювальниці». Відображення міфологічного змісту 
у народному розписі: рослинна символіка, зооморфна, антропоморфна та 
символіка язичницьких образів і чисел. 

Тема 5. Вазонка – наскрізний мотив настінних розписів України. 
Стінний розпис Уманщини у дослідженнях К. Кржемінського, М. Горба-
чевського та О. Найдена. Трансформація Світового Дерева у декора-
тивному розписі. 

Тема 6. Основні схеми побудови «вазонів». Стилізація рисунків 
декоративного розпису. Кольори та їх сполучення. Контраст. Фон та його 
вплив на колористичну гаму. Композиція. 

Практична робота. Побудова на папері стилізованих схем побудови 
вазонів. Практичний тренінг. Вироблення умінь і навичок малювання 
схеми побудови вазонів. Моделювання власних схем побудови вазонів. 

Тема 7. Варіанти основи «вазонів». Художні особливості основ 
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«вазонів». Символічне значення основи «вазона». 
Практична робота. Побудова на папері різновидів основи вазонів. 

Практичний тренінг. Вироблення умінь і навичок малювання традиційних 
основ вазонів. Моделювання власних основ «вазонів». 

Тема 8. Варіанти завершення «вазонів». 
Практична робота. Побудова на папері різновидів завершення 

вазонів. Практичний тренінг. Вироблення умінь і навичок малювання 
традиційних завершень вазонів. Моделювання власних схем побудови 
завершення «вазонів». 

Тема 9. Найбільш поширені елементи декоративних розписів. 
Практична робота. Практичний тренінг малювання декоративних 

символів «мазок», «вусики», «бутон», «цяточки», «хмелики», «сердечко», 
«сосонка», «повна рожа», «неповна рожа», «колоски», «дубові листочки», 
«сосонка з вертунами», «ягідки». Вироблення умінь і навичок малювання 
варіантів різних квітів. 

10. Найважливіші метафори-символи візерунків декоративного 
розпису. Прахи над вікном – фольклорний образ ранкового пробудження. 
Солярні знаки – обереги від лихого. Мости – шлюбні символи. Драбина – 
фольклорний образ небесної драбини. 

Практична робота. Практичний тренінг малювання метафор-
символів. Моделювання власних ескізів візерунків декоративного розпису 
за конкретним призначенням. 

11. Зразки декоративних розписів та аплікацій за мотивами 
настінних розписів Уманщини. 

Практична робота. Підготовка основи. Добір фарби. Самостійна 
робота над створенням панно технікою народного декоративного розпису. 

12. Творчий звіт учасників майстер-класу. Оформлення виставки 
творчих робіт. Підведення підсумків. 

Прогнозований результат 
Студенти мають знати: історичні витоки та розвиток декоративних 

розписів; особливості декоративних розписів України; функції декора-
тивного розпису; зміст символіки українського декоративного розпису; 
композицію Дерева Життя (мальованої вазонки) України; основні схеми 
побудови «вазонів»; варіанти основи «вазонів»; варіанти завершення 
«вазонів»; особливості елементів декоративних розписів Уманщини; 
метафори-символи візерунків декоративного розпису; зразки декоративних 
розписів та аплікацій за мотивами настінних розписів Уманщини. 

Студенти мають уміти: розпізнавати символіку та призначення 
декоративних розписів; висловлювати свої враження; усвідомлювати 
цінність декоративного розпису в інтер’єрі приміщення; «читати» 
мальовки; майстерно володіти прийомами декоративного розпису; вміло 
підбирати кольори; застосовувати отримані знання в педагогічній 
діяльності та в побуті; створювати власноруч творчі роботи; брати участь у 
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роботі майстер-класів із даної галузі та у виставках творчих робіт. 
Отже, майстер-класи з народного декоративно-прикладного мис-

тецтва у вищих навчальних закладах сприятимуть вирішенню важливих 
завдань у сфері естетичного виховання. Звичайно, естетичні уявлення нині 
ускладнюються, потерпають змін, але звернення до їх витоків (на прикладі 
народного мистецтва) може служити, свого роду, камертоном для педагога. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що у педагогічній 
практиці майстер-клас має значні потенції у формуванні мотивації до 
самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку студентської молоді. 

Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження полягають 
у впровадженні майстер-класів народознавчого спрямування в навчально-
виховний процес педагогічних закладів на засадах локальних та 
регіональних традицій побутування народного мистецтва. Адже набуті 
знання і вміння давнього ремесла досить вагомі для освітньо-культурного 
рівня майбутнього вчителя. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ 

НАПОЛЕГЛИВОСТІ І ВПЕВНЕНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства істотно 

підвищилися вимоги до здатності зростаючої особистості поводитися 
компетентно, у складних умовах життя виявляти мобільність, наполег-
ливість, впевненість у собі. Зміна суспільних пріоритетів, модернізація 
національної системи освіти на засадах особистісно орієнтованого підходу 
об’єктивують необхідність посилення уваги до створення в сім’ї та 
навчальних закладах сприятливих умов для розвитку самостійної, творчої, 
життєздатної людини з розвиненою самоповагою і почуттям самовартості. 
Цьому сприятиме впровадження у педагогічну практику особистісно 
орієтованого виховання учнів початкових класів як суб’єктів життєдіяль-
ності, здатних здійснювати власні вибори, приймати самостійні рішення, 
відповідати за свої дії, довіряти власному досвіду й можливостям. 

Доцільність вивчення феноменів наполегливості та впевненості в 
молодшому шкільному віці обумовлена появою таких новоутворень 
свідомості особистості, як довільність поведінки, особистої свідомості, 
супідрядності мотивів, внутрішнього плану дій та рефлексії у молодшому 
шкільному віці. 

Однак, процес виховання наполегливості та впевненості молодшого 
школяра не обмежується набуттям ним знань та особистісних якостей, а 
визначається своїми специфічними механізмами, передумовами та 
динамікою, обумовлюється не тільки внутрішніми потребами особистості, 
її віково-статевими та індивідуальними особливостями, установками, 
стратегіями самооцінювання, а й зовнішніми умовами – наявністю-
відсутністю сприятливого виховного середовища. 

Сучасні теоретико-експериментальні праці акцентують увагу на 
різних аспектах виховання наполегливості та впевненості, а саме: 
механізмах формування цих процесів (І. Вайнер, В. Висоцький, Д. Ковач); 
специфіці виникнення і розвитку наполегливості в різних видах діяльності – 
суспільній (Т. Маталіна) і навчальній (В. Бутовська, О. Серебрякова, 
П. Чисхольм); впливі наполегливості та впевненості на досягнення успіху в 
діяльності (Ф. Іващенко, О. Нікітіна); наполегливості та впевненості у собі 
як соціально-психологічній характеристиці особистості (О. Папір, В. Ро-
мек, Є. Смаглій). 

Проблемі виховання наполегливості і впевненості та умовам їх 
формування на різних етапах онтогенезу присвячено низку педагогічних 
(Ш. Амонашвілі, А. Бєлкін, Н. Виноградова та інші) та психологічних 
(І. Дубровіна, В. Мерлін, М. Мішечкіна, О. Петровський, К. Роджерс та 
інші) досліджень, які важливу роль у вихованні означених особистісних 
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якостей відводять різним видам життєдіяльності, наступності в діяльності 
сім’ї, дошкільного навчального закладу і початкової школи. 

Разом з тим у науковій літературі відсутня єдина думка щодо 
природи та механізмів формування наполегливості та впевненості; чітко не 
диференційована вікова специфіка, не виділено чинники виховання цих 
вольових якостей в молодшому шкільному віці засобами хореографічного 
мистецтва; вимагають конкретизації психолого-педагогічні умови забезпе-
чення наступності у вихованні цих якостей особистості в дошкільному та 
молодшому шкільному віці; потребують уточнення характеристики 
наполегливості та впевненості представників різної статі. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні психолого-педагогічних умов 
виховання в молодших школярів наполегливості та впевненості у процесі 
занять хореографічним мистецтвом. 

Аналіз результатів констатувального етапу дослідження засвідчив, 
що в учнів початкових класів недостатньо сформовані такі особистісні 
вольові якості як наполегливість та впевненість у собі, а це дало змогу 
визначити та обґрунтувати психолого-педагогічні умови виховання в 
молодших школярів наполегливості та впевненості в процесі занять 
хореографічним мистецтвом: формування в молодших школярів 
загального позитивного ставлення до занять хореографією та здобутих 
результатів; створення на заняттях ситуації успіху та надання досягнутому 
успіху гласності; систематичне заохочення дітей у процесі занять 
хореографічним мистецтвом, цілеспрямоване застосування активних 
методів в оволодінні різноманітними руховими діями як складовими 
елементами змісту танцю. 

Розкриємо ці умови більш детально. У вихованні в дітей молодшого 
шкільного віку наполегливості та впевненості у собі велику роль відіграє 
задоволення їхніх базових потреб: довіри, безпеки та захисту, любові (у 
широкому смислі слова), повазі, самооцінці та відчутті власної гідності. 
Вони реалізуються через усвідомлення дитиною своєї сили, досягнень, 
адекватності, компетентності. Їх задоволення викликає почуття впевне-
ності, власної цінності, відчуття своєї корисності та значущості для рідних 
і близьких людей. Перешкоди, що стоять на шляху задоволення цих 
потреб, призводять до виникнення почуття неповноцінності та беззахис-
ності. Тому виховний процес має будуватися таким чином, щоб сприяти 
задоволенню вказаних потреб, подоланню труднощів та зміцненню 
впевненості в собі молодшого школяра. Виховання наполегливості та 
впевненості ми розглядаємо як процес, що передбачає забезпечення певних 
психолого-педагогічних умов, спрямованих на виховання і закріплення у 
дітей 6–10-ти років цих якостей особистості. 

Як зазначають провідні фахівці, у процесі онтогенезу складаються 
своєрідні механізми мотиваційно-смислової орієнтації, за допомогою яких 
вирішуються конкретні ситуації, що дозволяє виявити раніше приховану 
позитивну чи негативну цінність обставин та дій. Сказане вище 
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враховувалося уже на етапі визначення репертуару хореографічних 
колективів. При його складанні враховувався передусім рівень підготов-
леності учасників, їхні технічні можливості, зацікавленість та інтереси. 
Твори, обрані для виконання, були співзвучні сьогоденню, реалістичні, з 
використанням народної тематики. 

При цьому позицію дитини як суб’єкта ми вважаємо важливою 
умовою виховання у неї наполегливості та впевненості в собі. Особистість 
не може бути сформована без підтримки цілісності та стабільності 
дитячого «Я», сформованості нових новоутворень свідомості та особис-
тості. Цей процес становлення особистості відбувається у постійній 
творчій активності, спрямованій на перебудову оточуючої дійсності і себе. 

Як стверджує Б. Ананьєв, пізнаючи себе як суб’єкта діяльності, 
усвідомлюючи позитивні та негативні риси, аналізуючи власні дії та 
вчинки, дитина навчається більш-менш правильно оцінювати себе, стає 
впевненішою. Систематична робота педагога, спрямована на формування 
об’єктивного ставлення до себе, на думку вченого, полягає в конкретизації 
тих вимог, які ставить перед дитиною дорослий; обґрунтуванні оцінки 
результатів виконання завдань, аналізі їх якості, вправлянні в оцінюванні 
робіт товаришів порівняно з власними, виявленні певних рис особистості, 
які сприяють або перешкоджають цій роботі [1, с. 28–32]. 

Виховання наполегливості і впевненості, на нашу думку, матиме 
кращі результати, якщо його основою буде формування загального 
позитивного ставлення до власної поведінки та її результатів. На 
формування наполегливості та впевненості, як уже відзначалося раніше, 
здійснюють відповідний вплив як особистий досвід вихованця, так і 
соціальне середовище. Але залежно від ступеня розвитку свідомості вони 
по-різному співвідносяться. У разі менш розвиненої свідомості переважає 
вплив соціального середовища, при більш розвиненому – орієнтація на 
особистий досвід. 

На думку О. Серебрякової, висока стабільна неадекватна самооцінка 
свідчить про вироблення навичок самовпевненості. Такі діти, на думку 
вказаного фахівця, цілеспрямовані, прагнуть зайняти лідерські позиції, 
мають високий життєвий потенціал, незалежні, легко реалізуються в 
самостійній діяльності. Водночас вони нечутливі до впливів зовнішнього 
середовища, авторитарні, болісно переживають відсутність суспільного 
визнання та критичні зауваження, ігнорують інтереси інших у прагненні 
реалізувати поставлені цілі. У своїх неуспіхах часто звинувачують інших 
або обставини, що склалися [5]. 

На відміну від високої стабільної неадекватної низька стабільна 
неадекватна і низька стабільна адекватна самооцінка характеризують 
невпевненість. Таким дітям властиве неприйняття себе, власних якостей та 
здібностей. Вони схильні принижувати свої досягнення, намагаються 
уникати невдач, замість того, щоб прагнути досягти успіхів. За даними 
дослідження автора, висока стабільна адекватна самооцінка є ознакою 
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впевненості в собі [5]. Ці положення використані нами для обґрунтування 
психолого-педагогічних умов. 

У вихованні наполегливості та впевненості у дітей ми використали 
правила, визначені І. Бехом, а саме: спиратися на їхні сильні сторони; 
уникати підкреслювання невдач; уміти і хотіти демонструвати повагу та 
віру у вихованців, приймати їх індивідуальність; уникати дисциплінарних 
покарань; вміти допомогти дитині й спонукати її до самостійного 
виконання завдань, підтримувати будь-які позитивні починання, зверта-
тися до їхнього почуття відповідальності, уникати висміювання чи 
стримування ініціативи, методи і прийоми виховання будувати відповідно 
до вікових та індивідуальних особливостей дітей; враховувати не лише той 
рівень розвитку, який уже досягнутий ними, а й перспективи найближчого 
майбутнього [4]. 

Досвід дитини є важливим резервом її особистісного становлення. 
Аналіз дитиною власних минулих вчинків збагачує ієрархію чинників, з 
якими вона пов’язує свої успіхи (зусилля, бажання, особливості 
характеру). Пригадування минулих позитивних досягнень знижує тривож-
ність, а отже, зміцнює впевненість у собі. 

Важливою психолого-педагогічною умовою виховання в молодших 
школярів наполегливості та впевненості є створення на заняттях з 
хореографії ситуації успіху та надання досягнутому успіху гласності. 

Про ефективність використання ситуацій успіху переконливо 
свідчать дослідження Н. Анікєєвої, О. Богданової, В. Басова, А. Лутошкіна, 
Н. Селіванової, Н. Щуркової та ін. Ними відзначається, що ситуація успіху 
сприяє найбільш повному розкриттю і прояву особистості учня, оскільки 
оптимізує соціальну перцепцію, дозволяє найближчому оточенню 
сприймати його з кращого боку, нерідко змінює статус школярів, що 
знаходяться в психологічній ізоляції в середовищі ровесників. Зокрема, 
Н. Анікєєва довела, що при зміні позиції учня змінюються соціальні 
очікування оточуючих. У зв’язку з цим підкреслюється важливість надання 
досягнутому успіху гласності. В цьому випадку успіх, що переживається в 
одному виді діяльності, спонукає до досягнення успіху в іншому. Дуже 
важливо, щоб ситуація успіху відповідала можливостям школяра, для 
якого вона створюється учителем. Подібні ситуації дозволяють регулювати 
стосунки учнів опосередковано у сфері «колектив – учень», на відміну від 
безпосередньої взаємодії у сфері «учитель – учень» [2]. 

Нами експериментально підтверджені такі прийоми створення 
ситуацій успіху, як «вербальна підтримка», «авансування», «прихована 
педагогічна інструментовка», «позитивна оцінка парціального результату», 
«здійснена радість», «сімейна радість», «радість пізнання», «пізнання 
себе», «еврика», «самостійний пошук» та ін. 

У дослідженні активно впроваджувалися ідеї відомого дослідника 
даної проблеми А. Бєлкіна про необхідність використання на заняттях 
таких прийомів створення ситуацій успіху («даю шанс», «сповідь», 
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«прямуй за нами», «емоційний сплеск», «обмін ролями», «зараження», 
«еврика», «навмисна помилка», «лінія горизонту»). Тому, зазначає вчений, 
важко говорити про якісь прийоми створення ситуацій успіху, але існує 
дещо загальне, існують певні закономірності, які можна розробити у 
своєрідний алгоритм педагогічних дій [3]. 

Серед деяких науковців побутує думка, що людина володіє 
здатністю самопідкріплення і здебільшого не потребує реально створених 
позитивних переживань. Справді, стверджує І. Бех, це можливо «лише 
тоді, коли предмет дії чи вчинку вже набув для неї смислу і вона може 
обійтися без зовнішнього підкріплення. Емоціогенність особистісної 
цінності на початковому етапі формування ще потребує зовнішньої 
підтримки» [4, с. 32]. 

Науковцями встановлено, що у дітей, які одержують заохочення, 
швидше виробляються навички діяльності. Особливо потрібне заохочення 
на першій стадії навчання. Неуспіх на початку діяльності діє руйнівно, 
значно знижуючи загальну здатність до оволодіння діяльністю. Заохочення 
похвалою покращує і темп роботи, і її якість. Діти, до яких 
застосовувалися тільки заохочення, виявляють більше задоволення від 
діяльності, інтерес до неї. 

Тому наступною психолого-педагогічною умовою виховання в учнів 
молодшого шкільного віку наполегливості та впевненості є систематичне 
заохочення дітей у процесі занять хореографічним мистецтвом. Адже 
позитивне стимулювання обов’язково повинне містити у собі заохочення 
учня. Серед ефективних заохочень, які нами застосовувалися в 
експериментальній групі, можна відзначити такі: порівняння минулих і 
теперішніх досягнень учня пропорційно затраченим зусиллям, а не 
здібностям; орієнтація учня на організацію роботи з метою одержання 
хороших результатів та ін. 

У роботі вчителя великий наслідувальний і захоплюючий ефект 
мають його міміка, жести, що виражають радість вчителя за успіхи учня, 
його схвалення. 

Якщо вихователь інтонаційно виразно говорить, що радіє за те чи те 
особисте надбання вихованця, – підкреслює І. Бех, – він індуктивно 
«заражає» останнього емоцією радості. «Зараження» може мати й 
емпатійну природу. Відтак, вихователеві доцільно експресивно підкріп-
лювати найменування емоції радості, тобто демонструвати її. Тоді сила 
переживання дитиною цього відчуття значно підвищуватиметься [4]. 

Тому більше заохочувати потрібно учнів, схильних до недооцінки 
своїх можливостей, ніж тих, хто схильний переоцінювати себе. Якщо 
перших доцільно заохотити понад їхні заслуги, використовуючи так зване 
моральне авансування, яке певним чином зобов’язує дітей у подальшому 
виправдати довіру вихователя, то заохочення останніх, навпаки, слід 
розумною мірою обмежувати [4]. 

Продумане використання заохочення дозволяє вихователю не лише 
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пробуджувати почуття радості від успіху, впевненість у своїх силах, а й 
активізувати незадоволення недоліками, бажання їх виправити. 

Моделюючи й створюючи для дітей ситуації успіху, стимулюючи їх 
діяльність, важливо одночасно діяти двосторонньо: 

а) психологічно – з урахуванням вікових, індивідуальних особли-
востей учня і колективу в цілому; 

б) педагогічно, коли продумується вибір найбільш вдалого моменту 
у виховному процесі для її створення і організаційне забезпечення. 

Своєрідність ситуації успіху полягає в тому, що вона має вирішувати 
конкретні завдання, пристосовуючись до індивідуальних особливостей 
учнів. Індивідуальна спрямованість і результативність ситуації успіху 
виражається в тому, що її вплив може бути різним, багатоваріантним – в 
залежності від індивідуальних особливостей дитини, її досвіду та рівня 
вихованості, ролі й місця в колективі, а також учителя, дібраних ним 
методів і прийомів дій та ін. 

Планування і створення ситуацій успіху передбачає: 
а) використання тих ситуацій, які складаються в ході навчально-

виховної роботи; 
б) штучне, навмисне створення ситуацій, щоб викликати позитивні 

емоційні переживання, пов’язані з успіхом; 
в) вибір прийомів для закріплення і розвитку успіху та індивідуаль-

них особливостей учнів. 
Отже, вихователь повинен володіти спеціальними знаннями та 

уміннями, необхідними йому в професійній діяльності для створення 
ситуацій успіху. 

Подолання труднощів теж формує в дітей наполегливість і 
впевненість у досягненні мети, підштовхує до мобілізації усіх своїх сил. У 
зв’язку з цим необхідно спрямовувати зусилля молодших школярів у певне 
русло, організації поступу спочатку до ближніх, а від них – до більш 
далеких життєвих перспектив; наданні вихованцям можливості зрозуміти, 
що вони обов’язково досягнуть успіху, якщо докладатимуть зусиль і 
будуть терплячими. Таким чином потрібно формувати у молодших 
школярів здатність зміцнити віру в себе, у свої можливості, що є 
передумовою для виховання впевненості. 

Будь-яка діяльність може позитивно впливати на виховання 
впевненості в собі за умови, якщо дитина сприйматиме її результат як 
цінність, завдяки якому можна самоствердитися, показати все, на що 
здатна. Щоб результат був виховуючим, дитина повинна свідомо ставитися 
не просто до того, що вийде в кінці роботи, а й до всього процесу її 
виконання. Адже правильно виховує лише гідний результат, у якому 
об’єктивні (якісно-кількісні характеристики кінцевого продукту) й 
суб’єктивні (вкладені в досягнення особистісні зусилля) характеристики 
відповідають високим моральним зразкам. 

Згідно підходу Т. Кравченко, А. Макаренко, І. Трубавіної та інших, 
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основою успішного виховання дітей є забезпечення єдності та 
узгодженості вимог з боку сім’ї та закладів освіти. Налагоджений контакт 
батьків з педагогами, їхня співдружність, єдність цілей, змісту виховання 
допомагає виявити причини тієї чи іншої поведінки та дібрати 
найефективніші прийоми впливу. 

Отже, забезпечення єдності та узгодженості дій з боку сім’ї та 
закладів освіти у вихованні наполегливості та впевненості у молодших 
школярів визначається нами як наступна психолого-педагогічна умова. 

Педагог повинен мати бажання забути про минулі невдачі дитини; 
допомогти їй відчути впевненість у виконанні конкретного завдання; 
дозволити почати все з початку, вселити надію у здатність досягти успіху; 
пам’ятати про минулі успіхи й подумки повертатися до них. Надзвичайно 
важливо гарантувати вихованцю успіх, якого можна досягнути, маючи 
наполегливість і бути впевненому в досягненні цього успіху. 

При цьому приклад особистості педагога у становленні моральних 
якостей дітей займає ключове значення. Дитина не проявляє 
наполегливості, якщо спілкується з агресивно налаштованим, байдужим, 
емоційно холодним, а іноді й некомпетентним педагогом. Негативно 
впливає на виховання зазначеної якості у дітей недостатність уваги з боку 
педагогів. Сором’язливі знаходяться поза їхньою увагою, відчувають 
дефіцит дієвої допомоги з боку авторитетних дорослих. Захоплений своєю 
роботою, уважний до всіх вихованців, особливо тих, хто за звичайних умов 
залишається «в тіні», добре володіючи предметом, педагог підвищує 
впевненість дітей у собі, позитивно впливає на формування їхньої 
свідомості, ціннісного самоставлення, наполегливості і впевненості. 
Педагог має виявляти якості, які сприяють розвитку особистісного «Я» 
дитини, зокрема чутливість до потреб дитини, вміння створювати 
позитивні підкріплення для її самовиховання, наполегливості, впевненості 
та життєрадісності. Він має приймати себе самого, відповідати моделі 
гуманіста, що володіє технологією особистісно орієнтованого виховання, 
позитивно ставитися до дітей. Ці настанови були використані нами на 
етапі формувального експерименту. 

Дієвим прийомом, що виховує наполегливість, а з нею впевненість в 
собі, є використання випереджальної або супровідної позитивної оцінки 
дій дорослим, яка полягає у схваленні правильно виконаних дитиною 
проміжних етапів роботи та коригування помилкових. Досягти наполег-
ливості можна мотивуванням завдань: потребою визнання дорослого, 
розуміння значущості та необхідності справи, дій або вчинку, підтримки та 
заохочення зусиль дитини, спрямованих на переборення труднощів. 

Важливою психолого-педагогічною умовою виховання в молодших 
школярів наполегливості та впевненості є використання в процесі занять 
хореографічним мистецтвом активних методів. Сучасне хореографічне 
мистецтво, ґрунтуючись на танцювальних традиціях, які складалися 
впродовж багатьох віків, має дуже великі можливості у використанні 
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різних активних методів впливу на особистість учня. 
Аналізуючи значущість балетного мистецтва в розвитку гармонійної 

особистості, можна виділити такі методи виховання впевненості і 
наполегливості в процесі занять хореографічним мистецтвом: вправи, ігри 
(музично-пластичні, імітаційно-ігрові та сюжетно-рольові), метод творчої 
імпровізації, створення танцювальних комбінацій, етюдів тощо. 

Серед прийомів виховання наполегливості та впевненості можна 
назвати: надання посильних завдань з поступовим підвищенням їхньої 
складності; допомога у разі необхідності; приклад упевненої поведінки та 
діяльності, уникнення негативних зауважень, підбадьорення, навіювання 
впевненості в тому, що діти зможуть виконати завдання. 

Отже, заняття хореографією, яка включає в себе музику, ритміку, 
пластику і танець, приваблює увагу дитини, дає їй змогу реалізувати себе в 
фантазії у русі, музиці і ритмі. У той же час врахування визначених нами 
психолого-педагогічних умов забезпечує виховання в учнів молодшого 
шкільного віку впевненості та наполегливості як важливих особистісних 
вольових якостей. 

Проведені дослідження не вичерпують всіх аспектів вказаної 
проблеми. Подальшого вивчення потребує розробка педагогічної діагнос-
тики типів сформованості наполегливості та впевненості в інших вікових 
та соціальних групах. Перспективи вказаної проблеми пов’язані з концеп-
туальним аналізом цих якостей у життєзначущих сферах встановлення 
характеру зв’язку зазначених якостей з близькими особистісними утворен-
нями, а саме: довірою до себе та світу, поглибленням аналізу взаємозв’язку 
з батьками та вчителями, що буде предметом подальшого наукового 
пошуку. 
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УДК 37.036+78(07) 
Світлана Ромко 
 

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 
ЗАСОБУ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
В XXI столітті різко зростає попит на творчий потенціал людини, її 

здатності до творчого самовираження, до самореалізації. Педагогічна 
практика загально-освітньої школи свідчить про те, що в процесі навчання 
вирішуються завдання, пов’язані з засвоєнням учнями суми знань, набуття 
досвіду певних способів діяльності, освоєнням основ наук, а виховання 
дитини як творчої особистості розглядається як другорядне. 

У новітніх державних документах, національній доктрині розвитку 
освіти України в XXІ ст. та концепції загальної середньої освіти 
наголошується, що художньо-естетичне виховання школярів потребує 
удосконалення. Успішний розвиток суспільства на сучасному етапі значно 
залежить від творчості людей, від тих умов, що сприяють формуванню 
творчої особистості. Підготовка нової формації вчителів, здатних виявляти 
свою професійну індивідуальність, творчо використовувати могутній 
потенціал музичного мистецтва у навчально-виховному процесі розвитку 
творчих здібностей особистості є нагальною потребою. 

В сучасній педагогічній науці проблема формування творчих 
здібностей особистості є однією з ключових, що пов’язана з утвердженням 
концепції особистісно-зорієнтованої освіти (О. Бондаревська, І. Якіман-
ська), завданням якої є створення умов для прояву і формування творчих 
здібностей та особистісних якостей школярів. Формування творчої 
особистості залежить від створення та реалізації нових педагогічних 
концепцій. 

Сучасна психолого-педагогічна наука розглядає творчість як 
постійний супутник розвитку дитини (Л. Виготський) як діяльність, в 
результаті якої створюється щось принципово нове, що відбиває 
індивідуальні нахили та здібності людини. Психолого-педагогічні аспекти 
формування творчої особистості розглядаються в дослідженнях україн-
ських: Б. Ананьєва, В. Андреєва, І. Беха, С. Сисоєвої; та зарубіжних вчених 
Д. Ж. Гілфорда, К. Роджерса. У працях Л. Виготської, Г. Падалки, О. Руд-
ницької підкреслюється, що мистецтво збагачує свідомість учнів 
прикладами гуманізму, формує систему цінностей у процесі творчої 
самореалізації. Великий вклад у розвиток науки про творчі здібності, 
внесли Б. Теплов, Л. Виготський, І. Лернер, С. Сисоєва, які стверджували, 
що навчити творчості можна практично всіх дітей, завдяки вихованню 
інтересу до знань. 

Розвитку творчих здібностей особистості в процесі музичної 
діяльності присвячені праці С. Асаф’єва, Н. Ветлугіної, Б. Яворського, які 
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вважали предмети музичного циклу ефективним засобом творчого 
розвитку особистості. В наш час є значна кількість психологічних і 
педагогічних досліджень з проблем творчого розвитку особистості 
(З. А. Левін, С. А Рубінштейн, Л. І. Спіркін, В. О. Сухомлинський, Б. М. Теп-
лов) та інші. Велика увага в галузі музичної педагогіки приділяється 
вивченню музичної творчості дітей (Н. Брюсова, Н. Вишнякова, Д. Каба-
левський, Е. Печерська). Незважаючи на значну кількість теоретичних 
досліджень, які було проведено в галузі музичної освіти, значущість даної 
проблеми не знижується. 

Метою даної статті є розкриття педагогічних умов, які б дозволили 
забезпечити ефективність розвитку музично-творчих здібностей школярів 
шляхом використання ігрової, самостійної діяльності, пісенно-ігрового 
фольклору на уроках музики 

Творча діяльність – явище багатогранне, в багатьох дослідженнях 
творчість характеризується як діяльність, яка створює матеріальні 
цінності, що відрізняються новизною і громадським значенням; творчість-
діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних і духовних 
цінностей. По своїй суті це культурно-історичне явище. Творчість має 
психологічні аспекти: 

– особистісний; 
– процесуальний. 
Творчість передбачає наявність у особистості здібностей, мотивів, 

знань, умінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється 
новизною, оригінальністю, унікальністю. 

С. Л. Рубінштейн характеризує творчість, як діяльність, яка створює 
щось нове, оригінальне, що крім того входить не тільки в історію розвитку 
самого творця, але і в історію розвитку науки та мистецтва і т.д. [2, с. 482]. 

Аналіз творчості як процесу психологи приводять у зв’язку з 
діяльністю уяви. Творча уява становить значний інтерес як здібність, яка 
відіграє важливу роль у всіх сферах людської діяльності і є її складовою 
частиною. Б. Теплов зазначає, що робота уявлення займає центральне 
місце в процесі художньої творчості, і тому будь-яка творчість, що входить 
в систему художнього виховання, повинна бути сильним засобом розвитку 
уяви [3, с. 9]. Творчість як діяльність спрямована на побудову нових 
плодів, які виражають собою якусь певну суспільну цінну ідею 
виникнення, конкретизація та «матеріалізація» такої ідеї відбувається з 
участю уяви. Ця ідея розвивається не сама по собі, а відбувається з тією 
мірою, якою вона втілена в образ. Матеріал виникнення задуму, образу, 
його ідеї має три взаємопов’язані між собою етапи: 

– абстрактний задум; 
– імпровізація; 
– конкретний задум. 
У процесі діяльності у дітей формуються провідні якості особистості. 
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До них відноситься і творча активність, яка виражається у ставленні до 
творчої діяльності, в якій проявляється індивідуальність людини. 
Формування і розвиток творчої активності особистості – завдання досить 
складне. «Навчити людину «робити» відкриття і думати творчо так само 
важко, як навчити його бути розумним, повідомивши правила життєвої 
мудрості», – пише Л. Г. Спіркін [4, с. 56]. Творчу активність доцільно 
розглядати як «механізм» творчого процесу, суть якого полягає в тому, що 
без творчої активності неможлива ніяка творчість. З іншого боку, саме 
процес творчості може чинити на людину великий вплив, стимулювати її 
ініціативу та творчу діяльність. В процесі музично-творчої діяльності 
дитина набуває певного музичного досвіду. Способи засвоєння досвіду, а 
також здібності, які виступають як результат засвоєння дітьми 
узагальнених способів музичної діяльності, об’єднані в комплекс, який 
називається музикальністю. Музикальність – складне поняття, яке 
характеризується різним поєднанням окремих здібностей. Характеризуючи 
музичні здібності, Б. М. Теплов показав різноманітні взаємозв’язки між 
музикою та переживанням людей, між діяльністю та здібностями, які при 
цьому розвиваються. Він виділяє три основні здібності: 

1. Здібність емоційного переживання і розрізнення ладових функцій. 
2. Здібність довільного користування слуховими уявленнями, що 
відображають рух мелодії, а це вже елемент музичного слуху, 
який лежить в основі гармонічного. 

3. Здатність активного переживання музики, відчуття емоційної 
виразності його ритму [5, с. 73]. 

Даючи характеристику музикальності, необхідно розглянути здібності, 
які потрібні дитині для виконання конкретної музичної діяльності: 
слухання, виконання, творчості. На думку Н. Вітлугіної, такими здіб-
ностями є: 

1) здібність цілісного сприймання музики, що означає уважне 
слухання і співпереживання художнього образу в його розвитку; 

2) здібність, що проявляється у творчій уяві при сприйманні музики 
в пісенних, музично-ігрових, танцювальних імпровізаціях [6, с. 85]. 

Отже творча діяльність здатна впливати на особистість дитини. В 
сучасних програмах з музики, музична творчість є важливим дидактичним 
принципом. Всі форми музичних уроків в школі повинні допомагати 
творчому розвитку учнів, тобто виробляти в них прагнення до 
самостійного мислення, до прояву власної ініціативи, бажання зробити 
щось своє, нове, краще [7, с. 313]. 

Ефективною формою проведення музичного виховання в школі є 
організація ігор, які можна використовувати для учнів будь-якого віку. 
Включення ігрових елементів до творчої самостійної діяльності школярів 
активізує процес пізнання, формує моральні та естетичні якості 
особистості, тренує розум, уяву, волю учнів, вносить необхідну 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 259 

різноманітність у напружену навчальну роботу. Граючи, школярі неначе 
включаються в життя суспільства, розвивають свої творчі здібності і 
творчу активність. Засобом виховання ігрова діяльність стає тільки за 
умови ясно поставленої мети і відповідної педагогічної організації, тому 
завданням більшості ігор є їх дидактична спрямованість. Елементи 
змагання, несподіванки, розваги, що містяться в іграх, підпорядковані 
прагненню допомогти учням у цікавій формі почути, диференціювати, 
порівняти особливості музики, розвинути їхню музичну пам’ять, слух, 
почуття ритму. 

У процесі музичних ігор школярі, виконуючи роль дорослих, 
засвоюють потрібні знання, набувають умінь і навичок. У грі краще 
пізнають один одного, вільніше почуваються, дорослішають. Якщо такі 
ігри на уроках музики проводити систематично, це пожвавлює спілкування 
учнів і в позаурочний час, діти стають самостійними і незалежними, 
формують власну думку і вміння її доводити. У роботі з молодшими 
школярами важливе місце слід відводити відгадуванню загадок. Для 
закріплення і перевірки знань використовуються також ребуси, голово-
ломки, кросворди, вікторини. Вирішуючи ребуси, кросворди з розділу 
«музична грамота», школярі поступово починають складати власні голово-
ломки, що безумовно сприяє розвиткові пам’яті, уваги, кмітливості учнів. 

На уроках музики можна з успіхом застосовувати ігри, під час яких 
учні опановують навички оволодіння звуковисотними інструментами. 
Наприклад, гра з «імітаційною табличкою», на якій в натуральну величину 
зображений звукоряд клавікорда. Ця гра ефективно впливає на засвоєння 
звуків і вироблення у дітей орієнтовної реакції на них. Відповідно до того, 
як дорослішають молодші школярі, їх виконавська діяльність дедалі 
більше поєднується з проявом творчої самостійності. Так, діти з великим 
захопленням на простіших інструментах беруть участь у спільному з 
учителем музикуванні. У процесі спільного виконання дітям пропонується 
уважно прислухатися до гри вчителя, відповідно пристосовуючи звучання 
своїх інструментів, посилюючи або зменшуючи силу звуку, прискорюючи 
або уповільнюючи музику. Таке завдання формує у них навички виразної 
інтерпретації твору, позитивно впливає на розвиток активної музичної 
діяльності. Особлива функція в організації ігрових дій вбачається в 
розвитку у дітей самостійної оцінки результатів діяльності. Отже, заняття з 
використанням дидактичної гри дозволяють домогтися підвищення рівня 
самостійних проявів у всіх без винятку дітей і виявити з-поміж них 
найбільш здібних до музичної діяльності. Будь-яка музична гра служить 
інтенсивному розвиткові творчих здібностей школярів, впливає на 
формування навичок творчої діяльності, сприяє розвитку інтересу до 
музики. Гра створює умови духовного, інтелектуального, творчого 
розвитку. На уроках музики доцільні такі ігри, які не вимагають тривалої 
підготовки дітей, в яких можна варіювати ігрові елементи, вони мають 
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бути навчальними. Музичне виховання сьогодні не можна уявити без 
глибокої народнопоетичної спадщини національної культури, без 
використання скарбниць народної творчості, розмаїття її невичерпних 
джерел. 

Розвиток фольклорного руху в Україні, який дедалі набуває все 
більшого поширення, відродження національної самосвідомості спону-
кають до оновлення змісту і форм організації педагогічної діяльності. 
Переглядаються навчальні програми, відновлюються традиції народної 
педагогіки, з’являються відповідні методики. Не залишаються осторонь від 
нових потреб школи і музичні товариства. Як наслідок цього ми стаємо 
свідками народження авторських українських шкіл, дитячих фольклорних 
колективів, різних студій вивчення народної творчості і побуту. 
Природний інтерес, що виник у дитячому і юнацькому середовищі до 
національної культури дає змогу активізувати майже всі види самостійної 
діяльності учнів, спрямувавши їх на розвиток глибокого сприйняття і 
розуміння музики. 

Пісенний фольклор є чудовим матеріалом для їх педагогічної 
організації. Звертаючись до збірки українських пісень М. Лисенка 
«Молодці», збірки Я. Степового «Проліски», ми знаходимо не лише 
народні мелодії, а й детальний опис ігор, якими супроводжуються відомі 
пісні «Женчичок», «Ягілочка», «Подоляночка» і інші. Імпровізаційна 
форма фольклору дозволяє вчителю творчо підійти до його опанування. 
Кожне виконання народної гри зі співом не тільки передбачає збереження 
традиції виконання, а й завжди породжує щось нове, варіаційне, що 
виникає на основі творчого обігравання фольклорного зразка. Ця чудова 
властивість народних пісень розкриває широкі можливості для розвитку 
творчої самостійності школярів; від виконання готової гри зі співом до 
безпосередньої інтерпретації всієї сюжетно-рухової композиції. Подібні 
творчі завдання дуже подобаються учням різного віку. Навіть ті школярі, 
котрі одразу не можуть запропонувати якийсь свій варіант, не лишаються 
байдужими при виконанні завдань. Вони виразно повторюють рухи, 
поспівки, поетичні імпровізації, створені товаришами. Так поступово 
збільшується кількість учасників, які включаються у найактивнішу 
самостійну діяльність. Імітація дій, про які йдеться в текстах пісень, 
рельєфні танцювальні рухи допомагають школярам краще зрозуміти та 
емоційно відчути багату палітру образів народного мистецтва. 

Отже, музичне мистецтво сприяє особистісному розвитку як ніякий 
шкільний предмет. Творчий потенціал притаманний усьому спектру 
діяльності школярів на уроках музики. Розвивати музичну творчість дітей 
вчитель може в процесі різних видів музичної діяльності. Творчі завдання, 
музичні ігри допомагають вчителю зробити урок цікавим, але не 
розважальним. Ефективним, а не ефектним. Завдяки індивідуальному 
пізнанню творів мистецтва посилюється духовно-енергетичний потенціал і 
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активізується творчість особистості. Творчість повинна опиратися на 
інтерес, позитивні мотиви усвідомлення важливості творчої діяльності для 
дитини. Потрібно стимулювати інтерес до творчих пошуків. Інтерес – це 
головний мотив творчості. Важливо формувати у дітей відчуття значимості 
не тільки результату, але й процесу творчості. Вчитель повинен позитивно 
оцінювати творчу діяльність та стимулювати її не тільки в процесі занять, 
але і в позаурочний час. Це надає вчителю широке поле діяльності. 

Музична імпровізація допомагає самостійному самовираженню 
дитини, тому не потрібно хвилюватися, що на початку імпровізаційних 
спроб учні не дотримуються музичних канонів побудови мелодичного 
малюнку, від чого з’являється відчуття «музичної сваволі». Усі вільності 
мелодичного результату компенсуються логікою безпосереднього 
музичного відчуття, яке народжується в момент імпровізації, образним 
мисленням дитини, її фантазією і оправдовуються невмінням логічно 
виражати свої почуття в музичній формі. Поступово, в процесі засвоєння 
музичної мови і творчих особливостей імпровізаційної діяльності, 
мелодичні малюнки стануть більш закономірні в побудові. При 
імпровізації необхідно домагатися музичного характеру, послідовності 
розвитку музичної інтонації та художнього виразного виконання. 

Для вокальної імпровізації необхідно розвивати вокальні здібності та 
чистоту інтонування у дітей. 

В процесі музикування необхідно звертати увагу учнів на 
підготовленість кульмінації, формувати відчуття ладу. Не обмежувати в 
кількісному відношенні імпровізаційні знахідки дітей, бажано навчити 
творчо працювати учнів «внутрішнім слухом» і відбирати найбільш вдалі 
для вокальної та інструментальної імпровізації інтонації. Імпровізації не 
повинні обмежуватися і в часі. Стимулювати розвиток здібностей до 
варіювання, тобто внесенню в імпровізацію змін різного характеру з метою 
удосконалення мелодичного малюнку імпровізації. Завдяки варіюванню 
дитина на одній імпровізації може спостерігати зміну характеру й образу в 
залежності від застосування різних форм музичної виразності. Вітати 
прагнення проаналізувати, узагальнити й оцінити твір чи художню 
творчість. Необхідно організовувати доброзичливі колективні обговорення 
результатів дитячої творчості, якості імпровізаційної діяльності кожного 
учня. 

Методика музично-творчого розвитку особистості і позакласні 
творчі заняття надають вчителю широке поле для діяльності, а саме: для 
творчого варіювання формами організації і проведення занять; видами 
імпровізації, підбором музичного та літературного матеріалу для 
імпровізації у відповідності з єдиним тематизмом занять; різноманітністю 
методів впливу і непрямого керівництва творчою діяльністю дітей, які при 
правильному поєднанні сприяють розвитку творчих здібностей учнів і 
оптимізації музично-творчого процесу в загальноосвітній школі. 
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Отже, в педагогічній практиці поки що головна увага приділяється 
вихованню творчості, на жаль ще не вирішені в значній мірі питання, 
пов’язані з вихованням творчості як відносно стійкої риси особистості. 
При всій складності і практичній не розробленості цих завдань, сумніву не 
викликає той факт, що формування творчих здібностей у дітей треба 
починати зі зміцнення і розвитку їх творчої активності. Для вирішення цієї 
педагогічної проблеми необхідно створювати такі умови, які б 
стимулювали природне протікання творчої активності і протікання 
творчого процесу, активізували дітей до продуктивної творчої діяльності. 
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УДК 373.3.015 
Юлія Шишкіна 

 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 
 
В наш час актуальним є питання професійної підготовки майбутніх 

вчителів початкових класів до екологічного виховання учнів. Теоретичні, а 
також методичні основи екологічної освіти та вихованності формувалися 
під впливом гуманістичних ідей світових філософів, вчених-методистів 
різних епох. 

Велике значення для розв’язання проблем підготовки вчителя до 
професійної діяльності мали фундаментальні дослідження Н. В. Кузьміної, 
В. О. Сластьоніна, О. І. Щербакова. Крім зазначених вище науковців 
питання загальнопедагогічної підготовки знайшло своє розв’язання у 
працях сучасних педагогів: О. О. Абдуліної, Л. М. Ахмедзянової, І. М. Бог-
данової, Н. М. Боритко, В. М. Володько, Ф. Н. Гоноболіна, Г. С. Сухоб-
ської, Н. Ф. Тализіної, Г. В. Троцко, М. Л. Фрумкіна, Р. І. Хмелюк, а також 
психологів Л. В. Войтко, С. Д. Максименко, В. А. Семиченко та ін. 
Вирішенню важливих питань професійної підготовки майбутнього вчителя 
до екологічного виховання учнів сприяють положення психологів: 
І. Д. Беха, Л. С. Виготського, та багатьох інших; філософів: І. А. Зязюна, 
В. С. Лутая; педагогів: А. С. Макаренка та інших. 

Метою даної статті є розкриття поняття професійної підготовки 
майбутніх вчителів початкових класів до екологічного виховання учнів. 

Педагогічна енциклопедія розкриває поняття «професійна підго-
товка» як «сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, 
трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечують можливість успішної 
роботи з певної професії; процес повідомлення учням відповідних знань й 
умінь» [4, с. 573]. 

Ефективність процесу професійної підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів до екологічного виховання учнів молодших класів 
багато в чому визначається системою виховання майбутнього спеціаліста. 

У контексті підготовки майбутнього вчителя початкових класів до 
екологічного виховання учнів ми звертаємо увагу на можливості 
інтегрування ним принципів екологічного виховання в процес формування 
екологічної культури учнів. Це підготовка майбутніх вчителів до 
екологічного виховання на кожній навчальній дисципліні, виховуючи 
почуття турботливого та відповідального ставлення до навколишнього 
світу, правила поведінки людини в природі, а також обов’язки людства 
перед природою тощо. 

Навчальний етап цієї діяльності пов’язаний з необхідністю 
соціальної діагностики та вивчення даної проблеми. На жаль, як показує 
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практика, у вітчизняній літературі немає достатньо ясного визначення 
проблеми екологічного виховання, що в кінцевому результаті обумовлює 
недостатній опис та можливість знаходження рішення даної проблеми. 
Також відсутні ясне уявлення ключових понять, що стосуються 
екологічного виховання в навчальних закладах педагогічного профілю. 

Визначальним для процесу підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів до екологічного виховання учнів молодших класів є не 
тільки зміст діяльності самого майбутнього вчителя, а і його обізнаності, 
вмінням зрозуміло доносити та пояснювати отримані знання до учнів, а 
також навчити школярів застосовувати ці знання на практиці. 

На нашу думку, значущим недоліком у підготовці майбутнього 
вчителя початкових класів до екологічного виховання: рівень екологічних 
знань, умінь і навичок студентів є недостатніми для успішної побудови 
навчально-виховного процесу в початковій школі; види діяльності, які 
передбачені чинними навчальними планами, програмами, сприяють 
формуванню лише поверхових уявлень студентів про сутність, компо-
ненти, об’єкти екологічного виховання; майбутні вчителі початкових класів 
мають обмежений арсенал методів та засобів екологічного виховання. 

З огляду на це особливого значення набуває проблема оновлення 
навчально-виховного процесу підготовки майбутнього вчителя початкових 
класів до екологічного виховання учнів молодших класів. 

На сучасному етапі викладання дисциплін традиційні принципи 
наочності і наступності повинні доповнюватися принципами розви-
вального навчання, науковості, систематичного і послідовного навчання. 
Ці принципи дійсно можуть допомогти студентам на методологічному 
рівні, там, де і знаходить своє відбиття розвиток мислення, загальний у 
викладанні науки і мистецтва на рівні теорії пізнання. 

Процес підготовки майбутнього вчителя початкових класів до 
екологічного виховання учнів необхідно починати не тільки від 
теоретичних знань з природознавчих дисциплін, але і навчити пов’язувати 
екологічний матеріал з математикою, літературою, музикою, трудовим 
навчанням тощо. Крім того, дуже важливо закласти основи сприйняття 
переплетіння різних предметів з екологічними знаннями. 

Прийнято вважати, що основними напрямами підготовки майбут-
нього вчителя є комплекс методологічних, педагогічних, методичних 
проблем, які ставляться і розв’язуються через залучення студентів вищої 
школи до практичної педагогічної діяльності, спрямованої на підвищення 
рівня їхнього професіоналізму. Проте зауважимо, що вчені дещо по-
різному підходять до трактування поняття «професійна підготовка». 

Професійно обумовлені вимоги до вчителя початкових класів в 
педагогіці виражаються термінами «професійна придатність» і «про-
фесійна готовність». Під професійною придатністю розуміють сукупність 
психічних і психофізіологічних особливостей людини, які необхідні для 
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досягнення успіху в обраній професії. Під професійною готовністю – 
психологічну, психофізіологічну, фізичну готовність (тобто професійну 
придатність) та науково-теоретичну і практичну підготовку педагога. 

Для активізації наукової діяльності студентів у галузі екологічної 
освіти була створена студентська наукова лабораторія «Екологічна освіта 
для сталого розвитку» (керівник доц. В. Д. Мелаш, науковий куратор 
педагогічних досліджень в галузі початкової освіти ас. Ю. О. Шишкіна). 
Мета створення лабораторії полягала в активізації дослідницької 
діяльності в галузі екологічної освіти на основі інтеграції досліджень 
різних факультетів (хіміко-біологічного, природничо-географічного, 
економічного, соціально-гуманітарного) Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Студентська 
лабораторія була організована в 2010 році при кафедрі початкової освіти 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (Наказ № 691-02 від 12 жовтня 2010 року, м. Мелітополь). 

Студенти проводять свої дослідження в різних напрямах: розвиток 
пізнавального інтересу у дітей (дитячий садок – школа) при вивченні живої 
природи; морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах; 
екологічна освіта в контексті толерантності; формування екологічної 
культури, як сучасної парадигми розвитку соціокультурного та навчально-
виховного процесу; екологічна етика, як антропологічний орієнтир для 
людини ХХІ століття; дидактичний сервіс для здійснення освіти для 
сталого розвитку; міжнародне співробітництво та екоправо; екотуризм; 
практичне використання екологічної етики, права тварин; народні 
екологічні традиції та релігійні погляди на екоетику; педтехнологія 
формування екоетичних понять, технологія проведення акцій, тренінгів, 
дискусій. 

Головним завданням студентської наукової лабораторії є активізація 
наукової роботи з питань екоетики, екокультури, екоправа, екотуризму та з 
педтехнологій формування екологічних компетентностей у системі 
безперервної екоосвіти (дитячий садок – школа – ВНЗ), а також пропа-
ганда наукових досягнень Мелітопольського державного педагогічного 
університету на загальнодержавному та міжнародному рівнях. 

Можливі споживачі результатів досліджень студентської лабораторії 
можуть бути установи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України (матеріали використані під час підготовки навчальних та 
методичних посібників з проблем безперервної екологічної освіти, 
виховання і просвіти, а також органи державної влади України та органи 
самоврядування при розробці та прийнятті нормативно-правових актів з 
питань екологічної безпеки, викладачі, аспіранти, студенти при проведенні 
науково-методичних досліджень (статті, монографії, курсові, дипломні, 
магістерські, дисертаційні роботи), засоби масової інформації (телеба-
чення, радіо, періодичні друковані видання), одним з найважливіших 
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напрямів роботи студентської лабораторії є просвітницька діяльність. Саме 
через просвіту ефективніше здійснюється і соціалізація особистості 
майбутніх педагогів, формується і розширюється їх освітньо-культурний 
простір. Так, наприклад, молоді вчені були ініціаторами проведення 
щорічної Міжнародної акції «Година Землі» (2011, 2012 рр.). 

В 2011 році акція мала декілька етапів: виховний захід в 
експериментальному класі при кафедрі початкової освіти («Чи можу я 
вирішити екологічні проблеми рідного міста?»), тематична кураторська 
година «Година Землі 2011 – більше ніж година» для студентів хіміко-
біологічного, соціально-гуманітарного та філологічного факультетів. 
Студенти та учні обговорювали варіанти вирішення екологічних проблем 
регіонального і глобального масштабів. 

В 2012 році екологічна акція «Година Землі» проходили традиційно 
теж в два етапи: круглий стіл «Екологоорієнтовані цінності сучасної 
молоді» для студентів І–V курсів соціально-гуманітарного факультету, та 
виховний захід «Поговоримо про жінок та любов при свічках» у 
гуртожитку університету. Студенти на годину вимкнули світло для 
звернення уваги до екологічних проблем Планети (всесвітній заклик до 
боротьби зі зміною клімату). Цю годину молоді люди провели у світі 
Музики, Поезії і Роздумів про Природу, Людину та Почуття. Пацюк Аліна – 
студентка соціально-гуманітарного факультету презентувала авторські 
вірші. Ці вірші вона надіслала на конкурс «Поет Години Землі», де 
одержала нагороду-приз – «енергозберігаючу лампу». 

Студентська наукова лабораторія була ініціатором проведення і 
Всеукраїнської екологічної акції «Разом за чисте місто», яка відбулася у 
жовтні 2011 року. Акція проходила теж у два етапи. Перший етап був 
присвячений екологічним проблемам м. Мелітополя (побутове сміття, 
забруднення р. Молочної, безпритульні тварини як екологічна проблема 
міста). Студенти-науковці презентували свої дослідження, які допомагали 
вирішувати екологічні проблеми рідного міста. Другий етап відбувався як 
соціальна акція «Відкрий своє серце безпритульній тварині». Акція мала 
великий громадський резонанс. В ній взяли участь студенти-волонтери 
соціально-гуманітарного факультету, Приазовський національний природ-
ний парк, громадська організація Мелітопольського міського товариства 
захисту тварин, Мелітопольський центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді, лабораторія соціологічних досліджень. 

Учасники акції закликали мешканців міста до гуманного ставлення 
до безпритульних тварин, до дотримання норм поведінки з домашніми 
тваринами. Організатори провели Маркер громадської думки «Кожна 
тварина має право на дім», «Як можна вирішити проблему безпритульних 
тварин?» та Флеш-моб «Краще мала допомога, ніж велике співчуття». 

Для вирішення завдань гармонізації взаємовідношень з природою, 
становлення молоді як громадян своєї держави, мають велике значення і 
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виїзні екологічні екскурсії. Координатори студентської наукової 
лабораторії організували екологічну екскурсію «Екологічні проблеми 
Алтагирського лісу та Молочного лиману». Під час екскурсії відбулася 
акція «Очистимо від сміття улюблені місця відпочинку!». 

Ефективна форма виявлення екологічної компетентності як прояву 
гармонізації освітньо-культурного простору майбутніх педагогів і соціалі-
зація їх як майбутніх фахівців – це участь у наукових конференціях різних 
рівнів. Найбільш цікаві з них: Міжнародна наукова конференція «Мето-
дика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі» XVI 
Каришинські читання (Полтава 2010 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція «Цінності пострадянських та європейських суспільств: діалог 
через кордон» (Мелітополь, 2010 р.); XVI Международная научная 
конференция «Экологическое образование в интересах устойчивого 
развития» (Москва 2011 р.); Міжнародна наукова конференція «Мій рідний 
край – Мелітопольщина» (Мелітополь, 2012). 

Завершуючи аналіз підготовки майбутніх учителів початкових класів 
щодо екологічної освіти і виховання студентів, можна зробити висновок: 
екологічна освіта може бути представлена як цілісна система, для якої 
притаманні інтегративність, безперервність, послідовність і спрямована 
вона на формування екологічного мислення, етики та екологічної 
культури. Сьогодні гостро відчувається відсутність альтернативних 
програм, що зважають на специфіку майбутньої спеціальності, а також 
відсутність комплексу методичних посібників, що мають на меті 
ефективну реалізацію цих програм. 
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Лариса Гусаченко 
 

ІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ  
З ХОРЕОГРАФІЧНО ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ  

(НА МАТЕРІАЛІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ) 
 
У сучасному соціокультурному просторі змінилися вектори 

подальшого руху світової спільноти, розвиток якої залежить уже не від 
вичерпних матеріальних ресурсів, а від людських. У зв’язку з цим феномен 
обдарованості особистості привертає увагу дедалі більшого кола науков-
ців: саме створення сприятливих умов для вчасної діагностики й розвитку 
обдарованих дітей, розкриття їхнього потенціалу займає провідне місце в 
освітніх стратегіях багатьох країн світу. Так, у Національній Доктрині 
розвитку освіти в Україні (2002 р.) одним з пріоритетних завдань є 
відтворення інтелектуального потенціалу країни, що передбачає система-
тичне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм [4, c. 2]. 

З метою реформування художньої освіти на всіх рівнях та підтримки 
обдарованого дитинства було створено низку державних цільових програм, 
а саме «Обдарована дитина», «Діти України», розроблено Концепцію 
художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах та Комплексну програму художньо-естетичного виховання в 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (2006 р.) [2, c. 4–9]. 

Безперечно можна постулювати, що в Україні створено сприятливу 
законодавчу базу для розвитку обдарованого дитинства, але поряд з тим на 
практиці виявлено низку проблем і перепон на шляху втілення 
розроблених концепцій, особливо щодо хореографічно обдарованих дітей. 
По-перше, на сьогодні немає єдиної психолого-педагогічної теорії 
хореографічної обдарованості, тобто майже відсутні більш-менш чіткі 
критерії діагностики та селекції талановитих дітей, їхньої педагогічної 
підтримки як з боку школи, так і з боку батьків. По-друге, через комер-
ціалізацію позашкільної освіти та елективність предмету «хореографія» в 
школі наразі немає можливості долучити всіх дітей молодшого шкільного 
віку до безперервного діагностичного процесу виявлення обдарованості та 
подальшого розвитку їхніх хореографічних здібностей. Хореографічну 
обдарованість можна виявити звичайно в будь-якому віці, але саме 
молодший шкільний вік є в цьому сенсі найперспективнішим. 

Проблема обдарованості особистості є надзвичайно комплексною та 
багатоаспектною, тому знаходить широке висвітлення не лише в 
педагогічній та психологічній літературі, а й у працях з філософії, етики та 
естетики, мистецтва, фізіології, медицини тощо. 
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Педагогічним, психологічним та філософським аспектам розвитку 
феномена обдарованості дитини присвячено ґрунтовні монографії 
О. В. Кулемзіної, М. Л. Івлєвої, С. М. Цвєткової [6–8] та ін. Частково 
розглядає феномен хореографічної обдарованості в дисертаційному 
дослідженні І. М. Поклад через розкриття сутності таких ключових понять 
як задатки, здібності, хореографічні здібності, генетична та соціальна 
детермінація здібностей, взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх умов 
їхнього розвитку [5, c. 4]. 

Безпосередньо питання хореографічної обдарованості як структурне 
поєднання специфічних здібностей розглядається в доробках О. І. Куль-
чицької. Дослідниця вивчає феномен хореографічної обдарованості, спира-
ючись на біографічний метод, за допомогою якого вона здійснює спробу 
виявити загальні передумови розвитку творчих здібностей для таких 
видатних митців, як К. Гельцер, М. Лієпа, Г. Павлова, Г. Уланова [3, c. 139]. 

Системний підхід до вивчення феномену обдарованості пропонує в 
науковій розвідці «Зміст хореографічної обдарованості особистості» 
О. А. Комаровська. Учена наголошує на тому, що в багатьох наукових 
працях «розглядається не стільки обдарованість щодо хореографії як 
інтегральне утворення, скільки окремі здібності, які є основою 
обдарованості, хоча й не тотожні з нею» [1, c. 2]. 

Незважаючи на достатню кількість ґрунтовних вітчизняних праць, 
присвячених питанню хореографічної обдарованості, у спеціальній 
літературі майже не висвітлено зарубіжний досвід роботи з хореографічно 
обдарованими дітьми молодшого шкільного віку. 

Мета нашої наукової розвідки – вивчити та проаналізувати 
специфіку зарубіжного досвіду роботи з хореографічно обдарованими 
дітьми молодшого шкільного віку в працях зарубіжних учених кінця 
ХХ ст. – початку ХІХ ст. Досягнення зазначеної мети стає можливим за 
умови виконання таких завдань: дослідити сучасні зарубіжні психолого-
педагогічні концепції хореографічної обдарованості дітей молодшого 
шкільного віку, ґрунтуючись на яких, простежити еволюцію термінів 
хореографічна обдарованість та хореографічний талант; виокремити 
теоретико-методологічну базу розвідки, а саме запропоновані критерії 
діагностики та селекції хореографічно обдарованих дітей за кордоном. 

Звертаючись до зарубіжного дослідницького досвіду з проблем 
обдарованості взагалі та хореографічної зокрема, маємо відзначити, що 
накопичений гуманітарними науками матеріал має багатовекторний 
характер. Але поряд з тим можна виокремити низку основних напрямів 
сучасних досліджень, а саме генетичний, у межах якого обдарованість 
розглядається як суто спадковий фактор (Д. К. Сімонтон); соціокультурний – 
як результат соціалізації (К. А. Хеллер, Х. Гарднер); процесійно-
діяльнісний – як різновид діяльності індивідуума (Б. Воллах, Н. Коган); 
феноменологічний – як специфічна форма взаємовідношень свідомості й 
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особистості, як особливий ступінь розвитку здібностей, інтелекту та 
творчих здібностей (Дж. С. Рензуллі, Р. Дж. Штернберг); регуляційний – 
як фактор саморегуляції (А. Довер); освітній – обдарованість як продукт 
навчання (Т. М. Ньюман). 

Досліджуючи сучасні зарубіжні психолого-педагогічні концепції 
хореографічної обдарованості, доходимо висновку, що саме поняття 
хореографічна обдарованість розглядається зарубіжними науковцями або 
як компонент художньої обдарованості (С. М. Баум, С. В. Овен, 
Б. А. Орек), або через призму спортивних здібностей (Е. Волштенкрофт). 

Цікавим видається підхід Ф. Жаньє до тлумачення понять 
обдарованості й таланту, зокрема хореографічного. Так, за Ф. Жаньє, 
обдарованість – це наявність неординарних здібностей у тій чи іншій 
сфері за умов відсутності будь-якого тренування, тобто згідно зі 
статистичними даними, індивідуум вважається обдарованим, якщо його 
природні здібності дають йому змогу увійти до 10 відсотків 
найуспішніших дітей відповідного віку, що не отримують жодного 
тренування в зазначеній галузі. Талант, з іншого боку, – це майстерні 
навички й здібності індивідуума, розвинені до такого рівня, що дають йому 
можливість бути на вершині 10 відсотків найкращих дітей того ж самого 
віку, що отримують відповідне тренування в певній сфері. Тож, головною 
складовою поняття талант є компонент розвитку [11, c. 122–124]. 

Згідно з робочою програмою Американського товариства дитячої 
обдарованості (2000 р.), офіційне тлумачення поняття обдарованість, яким 
користуються педагоги США, подається в такій редакції: «Обдарованими 
дітьми можна вважати тих, хто демонструє високі досягнення в 
інтелектуальній, академічній сфері, у творчому та продуктивному 
мисленні, спілкуванні та лідерстві» [16, c. 320]. Виходячи з цього 
визначення, можна постулювати, що діагностика обдарованості прово-
диться за наявними успіхами, діти націлені на ранні досягнення. Але, на 
думку деяких учених, розгляд поняття обдарованість лише через призму 
когнітивістики має негативний вплив на вивчення художніх та моторних 
здібностей, які не увійшли до класифікації та були віднесені до проявів 
певного таланту [16, с. 323]. 

Зазнало критики й визначення поняття обдарованість, наведене в 
програмі Департаменту із роботи з дітьми, школами й родиною 
Великобританії: «Індивідуум, котрий має одну чи більше здібностей, 
розвинених до рівня вищого, ніж притаманний його віковій групі (або має 
потенціал до такого розвитку), уважається обдарованим або талановитим» 
(2008 р.) [13, c. 167]. 

Тож, за Е. Ноттом, керуючись таким визначенням, до спеціалі-
зованих хореографічних класів треба відбирати не лише талановитих дітей, 
які продемонстрували певну майстерність, але й дітей з потенціальними та 
прихованими здібностями, у яких не було можливості здобути ранню 
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хореографічну освіту [15, c. 29]. Е. Нотт нарікав, що така селекція має 
більш інтуїтивний характер та повністю залежить від багаторічного 
досвіду педагога-хореографа, бо наявні в педагогічній практиці критерії 
відбору обдарованих і талановитих дітей, хоча й спроможні виявити 
потенційні та приховані здібності, мають великий відсоток похибок [15, c. 30]. 

Незважаючи на величезний пласт досліджень, присвячених проблемі 
обдарованості особистості, наявною є відсутність зв’язку між теорією і 
практикою, яку взяли за мету виправити А. Ебот і Д. Коллінз. У своїй 
роботі «Подолання дихотомії між теорією і практикою виявлення та 
розвитку таланту: роль психології» дослідники порушують питання про 
системний підхід до проблеми педагогічної, батьківської та соціальної 
підтримки обдарованих дітей [9, c. 397]. 

Беззаперечну практичну цінність мають роботи С. М. Баум, 
С. В. Овена, Б. А. Орека та І. Дж. Вокер, С. М. Нордін-Бейтс, Е. Реддінг, 
які здійснили спробу ідентифікувати критерії виявлення хореографічної 
обдарованості дітей молодшого шкільного віку та перевірити їхню дієвість 
на практиці. Так, науковці виділили головні, на їхню думку, параметри та 
фактори, що схематично представлені в таблиці: 

 
Критерії виявлення хореографічної обдарованості дітей  

молодшого шкільного віку 
Класифікація  

С. М. Баум, С. В. Овена, Б. А. Орека 
Класифікація  

І. Дж. Вокер, С. М. Нордін-Бейтс, Е. Реддінг 
Навички: 

– фізичний самоконтроль 
– координація 
– просторова уява 
– рухова пам’ять 
– відчуття ритму 

Фізичні параметри: 
– мускульна сила 
– висота стрибка 
– гнучкість  

Креативність: 
– експресивність 
– якість рухів 
– здібності до імпровізації  

Психологічні параметри: 
– самооцінка 
– пристрасть до танцю 
– зацікавленість 

Мотивація: 
– концентрація  
– наполегливість 

Соціальні фактори: 
– мотиваційний клімат 
– сприйняття вчителя 
– сприйняття свого его 

 
Основні критерії класифікації С. М. Баум, С. В. Овена та Б. А. Орека 

корелюють з трикільцевою моделлю обдарованості, за Дж. С. Рензуллі, 
згідно з якою обдарованість розглядається як поєднання трьох компонен-
тів: високі вміння, креативність, мотивація [12, c. 11]. З метою апробації 
діагностичних критеріїв виявлення хореографічної обдарованості дітей 
молодшого шкільного віку, С. М. Баум ініціювала дворічний дослідниць-
кий проект «Беззаперечний талант» у м. Нью-Йорку, який зібрав 396 учнів 
загальноосвітніх початкових шкіл без спеціальної хореографічної освіти та 
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з різних верств населення. Під час проекту дітей було залучено до 
двомісячного моніторингу здібностей безпосередньо в процесі тренувань, 
на основі яких було апробовано тестову систему «Інструмент ідентифікації 
таланту» (Talent Identification Instrument) [10, c. 98]. 

На противагу американським колегам, британські вчені І. Дж. Вокер, 
С. М. Нордін-Бейтс, Е. Реддінг залучили до свого проекту дітей різних 
вікових груп (наймолодша вікова група – 10 років) з ґрунтовною 
хореографічною підготовкою, щоб виявити певні закономірності, 
притаманні здібним танцюристам окремої вікової групи, та виокремити 
більш-менш точні діагностичні параметри ідентифікації хореографічного 
таланту за допомогою даних біометричних, психологічних та соціальних 
досліджень [14, c. 44–46; с. 49–55]. 

Попри те, що американські та британські дослідники використали 
різні підходи до діагностичного інструментарію, їхні дані можуть бути 
співвіднесені та доповнені. Якщо перша класифікація діагностичних 
критеріїв націлена на виявлення не лише наявної, але й прихованої 
обдарованості, то друга класифікація розрахована на виявлення тільки 
наявної обдарованості, але це ні в якому разі не зменшує її практичної 
цінності. 

Розглядаючи зарубіжні психолого-педагогічні концепції хореогра-
фічної обдарованості, маємо відзначити, що, по-перше, багато вчених 
намагаються описувати дитячу обдарованість, спираючись у своїх дослід-
женнях на вивчення обдарованості професійних успішних танцюристів, 
митців, тобто дорослих, не враховуючи принципової різниці характерних 
параметрів. По-друге, через застосування біометричного та біографічного 
підходу у виділенні критеріїв хореографічної обдарованості, діагностич-
ний інструментарій націлено на виявлення наявної обдарованості, що за 
розрахунками О. В. Кулемзіної трапляється лише в 20–30 % випадків [7, 
с. 42]. Тобто більшість дітей початкової школи з латентною або 
прихованою формою обдарованості залишаються поза межами залучення 
до спеціальних державних та інших програм діагностики, розвитку та 
педагогічної підтримки. 
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УДК 37.018.262 
Тетяна Шарошкіна 
 

К. М. ВЕНТЦЕЛЬ ЯК ЗАСНОВНИК  
«БУДИНКУ ВІЛЬНОЇ ДИТИНИ» 

 
Сучасна педагогічна думка прагне до синтезу всього цінного, що є в 

педагогічній спадщині, тому досвід, вивчений і заново переосмислений, 
дає можливість інакше поглянути на актуальні проблеми педагогіки, 
знайти шляхи їх вирішення, визначити перспективи руху до нових 
духовно-моральним виховним відносинам. Будь-що нове неможливо 
створити без критичного аналізу минулого, що не лише збереже від 
повторення старих помилок, а й стане фундаментом для зародження та 
розвитку нових креативних ідей, використання успішного досвіду минулих 
поколінь у практиці сьогодення. У зв’язку з цим видається своєчасним 
звернення до педагогічної спадщини К. М. Вентцеля (1857–1947), який 
проголосив «культ дитини» і створив «Декларацію прав дитини» в  
1917 році. 

Вивченню педагогічних поглядів К. М. Вентцеля присвячені роботи 
М. В. Богуславського, Б. М. Бім-Бада, С. Ф. Єгорова, Г. Б. Корнетова, 
З. І. Равкіна, Е. А. Плеханова, В. Г. Прянікова, М. Є. Стеклова, Є. М. Шія-
нова та ін. 

Філософсько-антропологічні погляди К. М. Вентцеля розглянуті в 
дисертаційному дослідженні І. М. Гелашвілі, ідеї космічної педагогіки – у 
роботі І. М. Пушкіної. До аналізу філософських і психолого-педагогічних 
положень вченого зверталися А. А. Валєєв, Л. Л. Ворошилова, В. В. Зай-
цев, Є. В. Іванов, Т. І. Лобачова, С. П. Радіонова, Н. В. Самойліченко, 
Т. П. Толмачова та інші дослідники. Разом з тим, залишаються 
недостатньо глибоко вивченими ідеї К. М. Вентцеля про гармонізації 
виховних відносин. Цілісного дослідження даного аспекту педагогічної 
спадщини вченого не здійснювалося. 

Аналіз етико-філософської, психолого-педагогічної літератури та 
педагогічної практики дозволяє констатувати, що в сучасному обутворенні 
виникає ряд об’єктивних протиріч між: декларуванням цінності, унікаль-
ності кожної дитини, педагогіки ненасильства і недостаточність рівнем 
компетентності педагогів і батьків у вирішенні даного питання; 
необхідністю гуманних виховних відносин педагога і дітей та реалізо-
ваними на практиці недостатньо ефективними способами організації 
педагогічної взаємодії; необхідністю вивчення і осмислення гуманістичних 
ідей К. М. Вентцеля про гармонізацію виховних відносин і недостатньою 
їх вивченістю педагогічною громадськістю. 

Метою нашої статті є вивчення педагогічного досвіду К. М. Вент-
целя у створенні «Будинку вільної дитини». 
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Кінець ХІХ – початок ХХ століття можна назвати одним із 
найвизначніших періодів в історії педагогіки, який ознаменувався як час 
змін та сміливих експериментів у галузі виховання, освіти і 
науки,прикладом чого є теорія вільного виховання, яка того часу була 
однією з найважливіших течій у дореволюційній педагогіці. 

Незважаючи на те, що сучасні соціокультурні та політично-
економічні умови відрізняються від умов кінця ХІХ – початку ХХ століття, 
теорія вільного виховання потребує вивчення та аналізу з позиції сучасних 
методологічних підходів. У цьому контексті зростає інтерес до представ-
ників названої теорії: Ф. Гансберга, Г. Гаудіга, Е. Кей, М. Монтессорі, 
О. Нілла, Л. Толстого, С. Шацького та багатьох інших, вивченням 
педагогічної спадщини яких займаються Н. Кеберле, Я. Минюй, В. Ми-
ценко, М. Регалюк, Н. Самойличенко та ін. Найвідомішим представником 
теорії вільного виховання є К. М. Вентцель (1857–1947 рр.). На жаль, ім’я 
Костянтина Миколайовича в сучасних підручниках з історії педагогіки 
згадується дуже рідко. І це велика втрата, адже його педагогічна спадщина 
переповнена ідеями виховання, навчання та розвитку дітей. Його погляди 
були наскільки прогресивні та далекоглядні, що виходили за межі того 
часу. Це ставало причиною нерозуміння його однодумцями і прихиль-
никами інших теорій. 

В основі педагогічної діяльності К. Вентцеля стояла теорія вільного 
виховання, яку він практично втілював у створеному ним «Будинку вільної 
дитини». 

«Вільне виховання» – це течія у педагогіці другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття, в основу якої покладено твердження, що розвиток 
дитини не повинен нічим обмежуватись, що природа, заклавши в дитині 
певні задатки і здібності, протистоїть їх обмеженню. 

В європейських країнах ця течія з’явилась ще ХVІІ столітті і була 
пов’язана з вченням Ж.-Ж. Руссо – прибічника природного виховання. 

У ХІХ столітті цю теорію розвивали шведський педагог Е. Кей, у 
Франції – С. Фора, яка заснувала притулок «Вулик», де не було покарань і 
заохочень, релігійного, морального виховання, велику увагу приділяли 
добровільній праці дітей та підлітків. 

Італійський педагог М. Монтессорі вважала, що дорослі не мають 
права втручатися в духовний розвиток дітей, а лише повинні створити всі 
необхідні умови для їх життя. Ці ідеї М. Монтессорі втілила у створеному 
нею « Будинку дитини». 

В Росії Л. Толстой, працюючи у школі для дітей бідних селян в Ясній 
Поляні, дійшов до висновку, що у процесі виховання досконала природа 
дитини калічиться фальшивою культурою дорослих. 

На початку ХХ століття ідеями «вільного виховання» захоплювались 
такі прогресивні педагоги як Костянтин Миколайович Вентцель (1857–
1947), Станіслав Теофілович Шацький (1878–1934) та інші, які хотіли 
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змінити існуюче суспільство шляхом нового виховання. 
С. Т. Шацький свою діяльність підпорядкував педагогічній концеп-

ції: «створити дітям умови для розвитку їх задатків та їх культурного 
задоволення». За його участі були організовані клуби для дітей за 
інтересами, що стали прообразами створених у радянські часи Будинків та 
Палаців піонерів. Під керівництвом С. Т. Шацького було організовано 
літню трудову колонію «Бадьоре життя». Самообслуговування, самоуправ-
ління, робота в саду, на городі, в майстернях і на кухні – основи соціальної 
педагогіки С. Т. Шацького, що були впроваджені в цій колонії. Основні 
ідеї та підсумки педагогічного досвіду викладені педагогом у статтях 
«Завдання товариства «Дитяча праця й відпочинок» та «Що таке клуб?». 
Яскравим прибічником теорії вільного виховання був К. М. Вентцель. 

Костянтин Миколайович Вентцель народився 7 грудня 1857 р. у 
Петербурзі в сім’ї чиновника. У вісім років його віддали на навчання до 
гімназії. У 1872 р. батьки переїхали до Варшави, де Костянтин Вентцель 
вступив до 4 класу класичної гімназії. Після переїзду батьків до Вільного, 
він навчався у Віленському реальному училищі, яке закінчив у1875 р. Того 
ж року Костянтин Миколайович вступив до Технологічного інституту 
(Санкт-Петербург) на юридичний факультет. 

У 1884 р. Костянтину Вентцелю довелося переїхати до Воронежу, де 
він приєднався до революційно налаштованої молоді, у зв’язку з чим у1885 
році був заарештований та відправлений до в’язниці на 13 місяців. У цей 
час він почав посилено займатися вивченням питань моралі та виховання 
[6, с. 74]. 

Із другої половини 90-х років ХІХ століття Костянтин Вентцель 
починає захоплюватися питаннями педагогіки і стає одним із 
найвідоміших представників теорії вільного виховання. Власну ідею 
Костянтин Вентцель втілив у життя 1 вересня 1906 року в Москві, 
відкривши «Будинок вільної дитини» для дітей віком від 5 до 10 років,який 
проіснував до 1909 року. Серед причин такого швидкого закриття школи 
науковці називають недостатність фінансування, відсутність постійного 
керівника та однодумців серед батьків [5, c. 243]. Однак слід прислухатися 
до оцінки, яку дала одна із засновниць «Будинку» О. О. Горбунова-
Посадова: «Він приніс багато радості, здоров’я, бадьорого настрою, віру у 
свої сили, любов до праці розумової та фізичної» [1, c. 63]. Саме тому 
досвід діяльності цієї школи викликає інтерес, незважаючи нате, що багато 
ідей на практиці не виправдали сподівань. 

«Будинок вільної дитини» – освітньо-виховний заклад, який сам 
автор називав педагогічною спільнотою, що складалася з дітей, 
вихователів та батьків. Костянтин Миколайович прагнув бачити його 
маленькою господарською одиницею та трудовою асоціацією, в якій діти й 
дорослі працювали б на користь усій громаді. У статті «Роль виробничої 
праці в «Школі майбутнього»« Костянтин Вентцель зазначив: «Виробнича 
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праця є основною, головною справою, а книжне навчання – додатковим, і 
воно буде органічно пов’язане з виробничою працею й природно витікат 
из неї, й природно вести до неї» [4, c. 43]. Таким чином «Будинок вільної 
дитини» був представлений творчими майстернями, в яких проходило 
життя школи. 

Беручи за основу виробничу працю, Костянтин Вентцель мав дві 
мети: з одного боку, це була суспільно-корисна праця, яка надавала 
можливість дітям втілити свої творчі ідеї в життя, а з іншого – давала 
змогу забезпечувати матеріальну базу освітньо-виховного закладу. В 
цьому й полягала головна ідея «Будинку вільної дитини» – створення 
самими дітьми власної школи, в якій їм хотілося б навчатися,виховуватися, 
розвиватися творчо, духовно та морально. Аналізуючи діяльність закладу, 
слід зауважити, що свобода дитини проявлялася абсолютно в усьому. Так, 
наприклад, учні школи повинні були брати участь у складанні розкладу 
власних занять. За задумом Костянтина Вентцеля, це було для них 
усвідомленим здійсненням поставленої перед собою мети, реалізацією 
плану, який вони самі розробили, а не турботливо нав’язаного дорослими. 
Час у школі розподілявся на п’ять частин: 

1) суспільно-корисна праця; 
2) задоволення дитячої допитливості та наукових запитів; 
3) систематичні, але вільні заняття виробничою працею; 
4) заняття мистецтвом; 
5) частина часу, присвячена відпочинку: задоволення фізіологічних 
потреб, ігри, фізичні вправи та ін. 

Цікавою новаторською ідеєю була позиція Костянтина Микола-
йовича щодо вивчення навчальних предметів. У «Будинку вільної дитини» 
не існувало поняття «урок», його замінили вільні заняття. Це ж саме 
стосувалося і навчальних програм та підручників, від яких автор також 
відмовився. Учні повинні були самі складати власну «книгу знань», в якій 
було б викладено зміст всього ними дослідженого. Ця книга була цінною 
для дітей, тому що нагадувала не лише про їх розумову роботу, а й про 
боротьбу та зусилля, і це ставало живим символом досягнутих перемог, 
стимулом до наступних звершень. 

Створення власних книг не виключало використання вже існуючих 
підручників, хоча їхня мета дещо відрізнялася: вони використовувалися як 
наукові твори відомих дослідників у певній галузі знань. 

Костянтин Миколайович вважав, що набагато важливіше знайомити 
дітей із процесом досягнення істини, ніж з кінцевим результатом. Такий 
підхід є зрозумілим, адже перший варіант нас пробуджує до пошуку, а 
другий, у більшості випадків, приводить до пасивного поглинання 
інформації. 

Особливо цінні погляди Костянтина Миколайовича про завдання 
виховання, яке, на думку педагога, полягає не в тому, щоб адаптувати 
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дитину до існуючих норм, а в тому, щоб створити умови для розвитку 
творчої особистості, яка б змогла побудувати ідеальне суспільство. 

Єдиним способом здійснення цього завдання автор убачав 
звільнення дитини за допомогою трьох чинників – етичного, педагогічного 
та політичного (звільнення дитини, звільнення педагога, звільнення 
суспільства). Не заперечуючи фундаментальної ролі вчителя у формуванні 
особистості учня, Костянтин Вентцель наголошував, що головне в його 
діяльності – правильно підібрати метод звільнення в дитині творчих сил, 
шляхом пробудження в ній духу пошуку, дослідження, творчості. 

Увесь процес навчання повинен мати характер досягнення дитиною 
власних цілей. Це проявляється в тому, що учитель разом із учнями 
повинен розробляти плани занять, які мають бути тісно пов’язані з життям 
дитини та її інтересами. Такі ідеї кардинально відрізнялися від головної 
концепції тогочасної школи. 

У статті «Ідеальна школа майбутнього» Костянтин Вентцель звернув 
увагу на методи роботи: «Метод роботи повинен бути методом звільнення 
в дитині творчих сил» [2, c. 1]. «Будинок вільної дитини» нерозривно 
пов’язаний із творчістю, саме тому Костянтин Миколайович великого 
значення надавав мистецтву. Він уважав, чим раніше розвинеться в дітей 
смак до великих, глибоких творів літератури, тим менше нам доведеться 
боятися згодом того негативного впливу, який на них може мати 
навколишнє середовище. 

Мистецтво «Будинку вільної дитини» тісно було пов’язане з життям 
учнів, з їх душевним станом, з тими образами, які природно й мимоволі в 
них народжуються. Педагог наполягав на тому, що на дитину треба 
дивитися не як на учня, а як на маленького художника, якому потрібно 
лише допомагати вдосконалюватися й знаходити самостійно все кращі й 
кращі форми для втілення краси. Саме тому мистецтво в «Будинку вільної 
дитини»перебувало в нерозривному зв’язку з продуктивною працею та 
навчальними предметами. Одним із прикладів, який підтверджує зв’язок 
мистецтва і науки, є заняття рідною мовою. Якщо діти писали яку-небудь 
розповідь зі свого життя або фантазували, їм пропонували ілюструвати 
певні моменти. Для прикладу можна навести й урок географії, на якому 
учні створювали власний атлас. 

Говорячи про роль і значення мистецтва в житті «Будинку вільної 
дитини», не можна, звичайно, обійти увагою роль музики і співу, за 
допомогою яких можна розкрити творчий потенціал дитини. Костянтин 
Вентцель наголошував, що музика повинна йти назустріч природнім 
потребам дитини, сприяти її вільному гармонійному розвитку і вести до 
найбільшого розвитку її творчих сил. Крім виховання та розвитку дітей, не 
залишалося поза увагою і таке актуальне питання, яке потребує і сьогодні 
педагогічного вирішення, як гендерна рівність та виховання. 

Костянтин Вентцель у своєму «Будинку вільної дитини» важливу 
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роль надавав статевому вихованню. Хлопчики виховувалися разом із 
дівчатками, до того ж і ті й інші однаково брали участь в усіх роботах і 
заняттях у Будинку. К. Вентцель уважав, що спільне виховання хлопчиків 
та дівчаток є найкращим засобом для створення товариських стосунків між 
ними, заснованих на взаємній повазі один до одного. Лише шляхом 
спільного виховання, розпочатого в ранньому віці й до повної фізичної і 
духовної зрілості, можна сподіватися досягнути між різними статтями 
здорових, нормальних, природних стосунків і можна з успіхом боротися 
проти статевої розпущеності з того чи іншого боку. 

Не забували в «Будинку вільної дитини» і про моральне та релігійне 
виховання, в чому дійшли висновку, що кращому вирішенню цього 
завдання сприятимуть не уроки моралі і не уроки релігії, а вільне 
особистісне спілкування педагогів, батьків та дітей щодо цих питань. 
Учителі повинні організувати навчально-виховний процес таким чином, 
щоб у вихованців формувалася власна активна життєва позиція та 
свідомий вибір релігійного світосприйняття: «Моральність та релігія, це 
занадто цінні надбання, щоб їх можна було насаджувати примусово, вони 
повинні бути результатом самостійної внутрішньої роботи дитини, а не 
продуктом зовнішньої дресури», писав Костянтин Вентцель [8, c. 93]. При 
цьому ні учитель, ні батьки неповинні стояти осторонь, а навпаки – вони 
повинні спостерігати за становленням духовно-морального образу дитини 
й у разі необхідності допомогти їй знайти свій шлях за допомогою бесід. 
Спілкування і розмови з дітьми можуть виникати абсолютно несподівано, 
не у визначені години, і чим несподіваніше виникають вони, тим 
щирішими стають. 

Ідеї вільного виховання Костянтина Вентцеля виявилися занадто 
складною для повноцінного сприйняття та успішної реалізації на практиці 
в умовах радянської влади. Теорія вільного виховання не змогла зайняти 
свою нішу в освітній системі Радянського Союзу, а погляди автора були 
визнані утопічними. Однак, крізь призму сьогоднішнього часу однозначно 
не можна сказати, що ідеї вільного виховання та, зокрема, «Будинок 
вільної дитини», не мали б права на існування сьогодні. Адже, проводячи 
паралель між сьогоднішнім пріоритетом освіти Костянтин Вентцель, 
мимоволі починаєш знаходити багато спільного. Так, в освітній системі 
ХХІ століття характерним є розвиток дитини творчого потенціалу, чого 
головним чином прагнув Костянтин Миколайович. Звісно, що багато із 
запропонованих ідей Костянтином Вентцелем як тоді, так і зараз не змогли 
б повноцінно реалізуватися. Але це не означає, що абсолютно вся теорія 
вільного виховання, розроблена Костянтином Миколайовичем Вентцелем, 
не має права на існування сьогодні. Так, наприклад, залишається 
актуальним підхід до вивчення навчальних предметів не шляхом 
пасивного отримання інформації, а стимулювання до здійснення нехай 
навіть незначного, але особистого відкриття. 
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Заслуговує на увагу й створення власних підручників дітьми, 
виробнича діяльність учнів,орієнтована на забезпечення матеріальної бази 
закладу, ліберальне ставлення до релігійного та морального виховання. 
Досліджувані нами ідеї вільного виховання Костянтина Миколайовича 
Вентцеля, запровадженні в «Будинку вільної дитини», лише підтвердили 
факт актуальності та значущості його педагогічної спадщини для 
сьогодення. 
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МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗНЗ: 
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ 

 
Вагома частка вчених і освітян розглядають становлення теорії й 

практики інноваційного розвитку вітчизняних загальноосвітніх навчальних 
закладів (далі – ЗНЗ) як один з найважливіших напрямів і механізмів 
модернізації системи загальної середньої освіти України, приведення її «до 
вимог часу» [2, с. 5]. Однак теоретичні основи інноваційного розвитку ЗНЗ 
будуть неповними (отже, ненадійними), а практичні інноваційні пере-
творення в школи – неконтрольованими, якщо не відбуватиметься 
становлення теорії та практики оцінювання цього процесу. Таким чином, 
розроблення і практичне застосування теоретико-методичного забезпе-
чення оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ уможливлять створення 
ґрунтовних теоретико-методичних засад та оптимальне практичне втілення 
зазначеного вище процесу розвитку. 

Оцінювання діяльності ЗНЗ є одним з важливих напрямів сучасних 
науково-педагогічних досліджень, присвячених теорії й практиці управ-
ління ЗНЗ. Так, за останні десять років видано наукові праці, присвячені 
дослідженню проблем: управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ [3], 
управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону 
[2], методики і технології оцінювання діяльності ЗНЗ [4], організаційно-
педагогічних засад експертного оцінювання навчально-виховної діяльності 
загальноосвітніх шкіл [1], теоретико-методичних основ підготовки керів-
ників до оцінювання результатів діяльності ЗНЗ [6] та ін. 

У цих наукових публікаціях розглянуто теорію і практику 
оцінювання діяльності ЗНЗ, визначено основні цілі, розкрито зміст та 
результати інноваційного розвитку ЗНЗ. Однак проблема оцінювання 
інноваційного розвитку ЗНЗ, її теоретичні, методичні (технологічні) й 
практичні аспекти ще не розглянуті належною мірою, потребують 
окремого всебічного вивчення. 

Таким чином, розкриття структури та визначення функцій моделі 
оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ сприятиме розв’язанню 
зазначеної вище проблеми. 

Мета статті – розкрити та обґрунтувати модель оцінювання 
інноваційного розвитку ЗНЗ. Завданнями цієї статті є: розкрити та 
обґрунтувати структуру зазначеної вище моделі; визначити та обґрунту-
вати її функції. 

Ефективне здійснення оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ 
вимагає наявності як необхідного нормативно-правового і ресурсного, так і 
відповідного теоретико-методичного забезпечення. Однією з найважли-
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віших складових останнього має стати модель оцінювання інноваційного 
розвитку ЗНЗ, яка виконуватиме ряд важливих теоретичних і прикладних 
функцій, стане основою для розроблення технології оцінювання 
зазначеного процесу. 

Модель – це «спосіб представлення певного явища, який має важливі 
характеристики: по-перше, можливість представляти реальний об’єкт; по-
друге, здатність заміщати його; по-третє, можливість перенесення 
результатів, отриманих на моделі, на реальний об’єкт» [5, с. 501]. 

Виходячи з цього, теоретична модель оцінювання інноваційного 
розвитку ЗНЗ – це спосіб його представлення, ідеальний аналог, який 
розкриватиме структурні компоненти оцінювання та зв’язки між ними, 
виконуватиме ряд теоретичних і прикладних функцій. 

Декомпозиція оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ здійснена на 
основі аналізу наукових джерел [2–4], дає нам змогу виділити основні 
структурні складові цього процесу. Це суб’єкти оцінювання, процеси й 
явища, що оцінюються, способи й засоби, за допомогою яких здійснюється 
вказаний процес, умови, в яких він відбувається та, нарешті, результати 
оцінювання. Виходячи з цього, в структурі теоретичної моделі оцінювання 
інноваційного розвитку ЗНЗ можна виділити шість компонентів: суб’єкти 
та об’єкти оцінювання, управління, умови та ресурси, технологія й 
результати оцінювання (схема 1). 

 

 
Схема 1. Структурні компоненти моделі оцінювання 

інноваційного розвитку та зв’язки між ними 
 
Розглянемо ці компоненти докладніше. 
Перший компонент моделі – суб’єкти оцінювання інноваційного 

розвитку ЗНЗ – охоплює як установи та організації, так й окремих осіб, які 
мають необхідну підготовку (компетентні), вповноважені здійснювати або 
управляти цим процесом. Суб’єкти оцінювання наділені правами та 
обов’язками. Найважливішими з них є право на збирання (отримання) 
необхідної інформації (даних) про інноваційну діяльність, інноваційний 
розвиток ЗНЗ та обов’язок її об’єктивного опрацювання за допомогою 
науково обґрунтованих методик, право оприлюднення результатів 
оцінювання і обов’язок нести відповідальність за достовірність оприлюд-

1. Суб’єкти 2. Об’єкти 4. Технологія 3. Управління 

6. Результати 

5. Умови та 
ресурси 
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неної інформації. 
Суб’єктів, які безпосередньо здійснюватимуть оцінювання, можна 

розподілити за рівнями, на яких воно відбуватиметься. Так, на рівні 
окремого ЗНЗ – це його керівництво, уповноважені педагоги, учні та їхні 
батьки, які мають відповідну підготовку, уповноважені радою або науково-
методичною радою ЗНЗ. На рівні місцевої громади – це спеціалісти відділу 
(управління) освіти, представники місцевих органів влади, громадських 
організацій, підприємців, які також мають необхідну підготовку, 
уповноважені відділом освіти. На регіональному рівні – це спеціалісти 
обласних (Київського й Севастопольського міських) управлінь освіти і 
науки, співробітники обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти, представники регіональних органів влади, регіональних ЗМІ 
(передовсім – педагогічних), громадських організацій, підприємців, які 
підготовлені й уповноважені управлінням освіти і науки. Нарешті, на 
всеукраїнському рівні – це працівники Міністерства освіти і науки України 
(далі – МОН), співробітники Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти МОН, наукові співробітники установ Національної академії 
педагогічних наук України (далі – НАПН). 

Другий компонент структурної моделі – об’єкти – включає 
сукупність фактів, явищ та процесів, які оцінюватимуться. Основним 
об’єктом оцінювання є процес інноваційного розвитку ЗНЗ. Серед інших 
об’єктів оцінювання можна виділити: педагогічну систему і систему 
управління ЗНЗ, його освітнє середовище й освітній простір, соціально-
психологічний клімат і систему соціального партнерства, зміст освіти в 
ЗНЗ та освітні технології, локальне нормативно-правове і науково-
методичне забезпечення, освітні результати інноваційного розвитку ЗНЗ  
та ін. Предметом оцінювання стане виявлення, вимірювання (оцінка) і 
облік змін у зазначених вище об’єктах, спричинених інноваційним 
розвитком ЗНЗ. 

Компонент управління забезпечує цілеспрямовану й системну 
діяльність суб’єктів з організації, регулювання та контролю за процесом 
оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ. Управління передбачає вироб-
лення й ухвалення відповідних рішень, у яких визначаються: стратегічні та 
оперативні цілі й завдання оцінювання, порядок його планування, 
координація і контроль діяльності суб’єктів різного рівня, шляхи 
забезпечення необхідних умов та ресурсів тощо. Ухвалені управлінські 
рішення закріплюються у відповідних нормативно-правових актах різної 
юридичної сили (відповідно рівня суб’єкта), впливають на управління та 
практичне здійснення оцінювання на нижчих рівнях. 

Управління, відповідно до свого рівня й ролі, здійснюють 
представники органів управління освітою, які входять до складу суб’єктів 
оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ. Зрозуміло, що стратегічні 
управлінські рішення ухвалюватимуться суб’єктами оцінювання на дер-
жавному та регіональному рівнях, а оперативні й тактичні – на інших, аж 
до рівня ЗНЗ. 
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Одним з основних завдань управління оцінюванням інноваційного 
розвитку ЗНЗ є досягнення ефективності цього процесу, що передбачає 
повноту й достовірність його результатів, недопущення зайвих витрат на їх 
досягнення, забезпечення їхнього практичного застосування. 

Виходячи з визначення поняття «соціальна технологія», технологія 
оцінювання є «способом виконання цієї діяльності на основі її 
раціонального розчленування на процедури та операції з їх подальшою 
координацією і синхронізацією, вибором оптимальних засобів, методів і 
прийомів здійснення» [5, с. 13]. Таким чином, як і будь-яка інша соціальна 
або, зокрема, освітня технологія, технологія оцінювання інноваційного 
розвитку ЗНЗ включатиме: по-перше, алгоритм оцінювання (послідовність 
етапів, скоординованих і синхронізованих процедур та операцій, 
необхідних для досягнення очікуваного результату вказаної діяльності); 
по-друге, інструментарій оцінювання (набір засобів, методів і прийомів, 
оптимальних для його здійснення) [5]. 

Алгоритм технології включатиме такі загальні етапи: підготовчий 
(організаційний), цілепокладання, збору емпіричної інформації, аналізу та 
інтерпретації емпіричної інформації, результативний [5]. 

До інструментарію оцінювання можна віднести відповідні теоретич-
ні, емпіричні та математико-статистичні методи, які застосовуються в 
наукових та науково-педагогічних дослідженнях. 

Основними перевагами технологізації оцінювання інноваційного 
розвитку ЗНЗ над іншими способами виконання цієї діяльності є: 
спрямованість на результат з визначеними параметрами, чіткість і 
регламентованість дій виконавців, можливість транслювання та ін. 

Наступний компонент моделі – умови та ресурси оцінювання – тісно 
взаємопов’язаний з попереднім, оскільки ефективне здійснення навіть 
технологізованої діяльності вимагає наявності необхідних ресурсів та 
створення відповідних умов. 

У науковій літературі умови визначаються як «обставини, від яких 
щось залежить; становище, в якому відбувається, здійснюється певний 
процес»; «на відміну від причини, яка безпосередньо породжує те або інше 
явище чи процес, умова складає ті обставини, те середовище, в якому вони 
виникають та існують» [7, с. 840]. Отже, умови оцінювання інноваційного 
розвитку ЗНЗ – це суттєві обставини, середовище, в яких воно 
відбувається. На нашу думку, найсуттєвішими для оцінювання 
інноваційного розвитку ЗНЗ є науково-методичні, нормативно-правові, 
кадрові, організаційні, матеріально-технічні, фінансові, соціально-психоло-
гічні та соціально-педагогічні умови. 

Між умовами та ресурсами оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ 
існує об’єктивний зв’язок – наявність або цілеспрямоване створення 
необхідних сприятливих умов дає змогу залучати їх як ресурси для 
успішного здійснення зазначеного вище процесу. 

Можна виділити кадрові, інформаційні, методичні (зокрема, 
технологію оцінювання), фінансові, матеріально-технічні та інші ресурси, 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 285 

необхідні для оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ. Варто зауважити, 
що пошук шляхів та окреслення засобів здобуття, доцільного розподілу й 
ефективного застосування ресурсів стане одним з важливих завдань 
технологізації оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ. 

Останнім компонентом моделі є результати оцінювання, серед яких 
можна виділити первинні та вторинні. Первинні результати, в свою чергу, 
можна поділити на кількісні оцінки інноваційного розвитку ЗНЗ за 
виділеними параметрами і загалом (відображаються за допомогою 
метричних шкал) та якісні, найважливішими серед яких є оцінні судження 
про наявність/відсутність ознак інноваційного розвитку ЗНЗ (номінальна 
шкала), а також про його рівень (порядкова шкала). Вторинними 
результатами оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ мають стати 
практичні або методичні рекомендації щодо його здійснення в 
подальшому, які створюються на основі первинних результатів. 

Слід однак зауважити, що процес отримання вторинних результатів 
оцінювання є досить складним, його важко стандартизувати й техноло-
гізувати. Тому його здійснення, а також доведення рекомендацій до уваги 
представників конкретного ЗНЗ вимагає від суб’єктів оцінювання високого 
рівня теоретичної, методичної й практичної підготовки (у т.ч. економічної, 
правової, соціологічної, соціально-психологічної тощо). 

Тому рефлексивний аналіз результатів оцінювання інноваційного 
розвитку ЗНЗ, а також створення і практичне впровадження зазначених 
вище рекомендацій є одними з важливих шляхів підвищення рівня 
підготовленості суб’єктів оцінювання до його здійснення. 

У ході свого застосування в теорії й практиці оцінювання 
інноваційного розвитку ЗНЗ, представлена модель, на наш погляд, 
виконуватиме ряд важливих завдань, зокрема: інформуватиме про складові 
оцінювання та зв’язки між ними, дасть змогу прогнозувати його необхідні 
умови та ресурси, використовуватиметься у ході організації оцінювання та 
в процесі підготовки фахівців до його здійснення, сприятиме подальшому 
розробленню теоретико-методичних основ і технології оцінювання 
інноваційного розвитку ЗНЗ та ін. 

Виходячи з зазначених вище завдань застосування моделі оціню-
вання інноваційного розвитку ЗНЗ, можна сформулювати ряд її функцій. 
До основних з них, на нашу думку, можна віднести такі: 

Теоретико-методичну – використовуватиметься для здійснення 
подальших теоретичних і прикладних досліджень, розроблення технології 
та методик оцінювання, методик підготовки педагогічних та науково-
педагогічних кадрів до його здійснення та ін. 

Описово-інформаційну – надаватиме інформацію про структурні 
складові оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ та найважливіші зв’язки 
між ними. 

Інформаційно-освітню – застосовуватиметься в процесі інформа-
ційно-просвітницької роботи, у ході підготовки і педагогічних та науково-
педагогічних кадрів. 
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Діагностувально-оцінювальну – використовуватиметься для ство-
рення засобів діагностування готовності представників ЗНЗ до здійснення 
оцінювання інноваційного розвитку їхніх навчальних закладів. 

Організаційну – застосовуватиметься для організації системи 
оцінювання інноваційного розвитку окремих ЗНЗ та ін. 

Отже, модель оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ є важливою 
складовою його теоретико-методичного забезпечення; це спосіб представ-
лення оцінювання, ідеальний аналог, який розкриватиме його структурні 
компоненти та зв’язки між ними, виконуватиме ряд важливих функцій. 

До основних складових оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ, які 
розглядаються нами як структурні компоненти зазначеної вище моделі 
можна віднести: суб’єктів й об’єкти оцінювання, управління цим 
процесом, технологію (включатиме алгоритм та відповідний інструмен-
тарій), умови та ресурси, необхідні для його здійснення, результати 
оцінювання. 

Модель виконуватиме ряд теоретичних і прикладних функцій: 
теоретико-методичну, описово-інформаційну, інформаційно-освітню, діаг-
ностувально-оцінювальну, організаційну та ін. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з використанням 
представленої моделі в процесі розроблення технології та методик 
оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ, її експериментальною апроба-
цією в ході зазначеного вище процесу. 
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УДК 504(07) 
Світлана Совгіра 

 
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ 
 
Проблема виходу людства із глобальної екологічної кризи, 

збереження природних умов існування цивілізації потребує нагального 
розв’язання через формування екологічної культури, яка є необхідною 
передумовою оптимізації взаємовідносин суспільства та природи. 
Екологічній культурі як складовій світової характерне глибоке усвідом-
лення важливості сучасних екологічних проблем у житті і в подальшому 
розвитку людства на планеті. 

Різні аспекти формування екологічної культури майбутніх учителів, 
зокрема відповідальне ставлення до природного середовища, вивчення 
екологічних та еколого-педагогічних проблем розглядали науковці: 
О. Базалук, П. Бачинський, М. Бербець, О. Вернік, Е. Гірусов, О. Головко, 
С. Дерябо, В. Єрмолаєва, А. Захлєбний, І. Зверєв, М. Кисельов, В. Коби-
лянський, О. Король, І. Костицька, С. Кравченко, В. Крисаченко, П. Кях-
рик, О. Лабезна, Т. Лиханова, Л. Лук’янова, О. Макарова, А. Миронов, 
М. Моісеєв, В. Некос, Г. Пономарьова, Н. Пустовіт, Є. Сластьоніна, 
М. Стельмахович, І. Токарєва, А. Толстоухов, Е. Турдикулов, Г. Швебс, 
М. Швед, С. Шмалєй, Н. Ясінська. 

Усі автори одностайні в думці, що освіта є стратегічним чинником 
подолання екологічної кризи, але вони констатують, що ця роль у 
сучасному суспільстві ще на жаль належним чином не усвідомлена. 

В Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, 
Концепції екологічної освіти України екологічна освіта розглядається як 
цілісне культурологічне явище, яка має спрямовуватися на формування 
екологічної культури особистості з урахуванням наукових світових та 
українських надбань. 

На сучасному етапі розвитку трансформаційних процесів в освіті та 
екологічних проблем в Україні вищі навчальні заклади надають студентам 
професійну екологічну (екологічні вищі навчальні заклади, екологічні 
факультети, екологічні кафедри) і професійну педагогічну (вищі педаго-
гічні навчальні заклади, кафедри педагогіки та психології) підготовку. 
Професійна екологічна підготовка завершує формування екологічного 
світогляду кожного студента, професійна педагогічна, крім цього, навчає 
вирішувати екологічні проблеми на фаховому рівні. М. Єгоров визначає 
три групи спеціальностей: перша «…пов’язана безпосередньо із вивченням 
природи і розробленням її ресурсів… Друга група включає спеціальності, 
пов’язані з виробництвами, потенційно-шкідливими для навколишнього 
середовища… До третьої групи віднесено спеціальності, випускники яких 
отримують загальні науково-технічні знання з охорони природи з метою їх 
поширення і виховання в інших членів суспільства любові, розумного і 
бережливого відношення до природи» [3, с. 40]. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 288 

Саме третій напрям підготовки у вищому педагогічному навчаль-
ному закладі на основі викладання фахових, професійно орієнтованих, 
суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін надзви-
чайно важливий для формування екологічної культури майбутніх учителів. 

Система формування екологічної культури в педагогічних універ-
ситетах на сьогодні не є єдиною для студентів різних факультетів. Так, на 
природничо-географічному факультеті (біологічний, хімічний, географіч-
ний тощо) передбачається еколого-педагогічна (фахова) підготовка 
студентів відповідно до характеру їхньої майбутньої педагогічної 
діяльності, на факультетах неприродничого профілю така підготовка 
опирається на досягнення природничих наук: біології, географії, фізики, 
хімії, медицини, основ законодавства і раціонального природокорис-
тування. На природничо-географічному факультеті у педагогічних 
університетах вищих навчальних закладів готують фахівців різних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за 
такими спеціальностями: біологія, хімія, географія тощо. Після закінчення 
навчання їм присвоюються кваліфікації, наприклад: «учитель біології, 
валеології та основ екології загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ 
ступенів, спеціаліст з декоративно-паркового садівництва». Тому в 
навчальних планах передбачено вивчення дисциплін екологічного змісту: 
«Загальна екологія», «Екосистемологія», «Заповідна справа», «Екологія 
рослин і тварин», «Екологія людини», «Охорона природи», «Проблеми 
урбозоології», «Охорона фіторізноманіття України» тощо. 

Згідно з навчальним планом Волинського, Львівського, Черкаського 
національних університетів студентами природничого факультету вив-
чаються фундаментальні природничі науки («Загальна екологія», «Фізика», 
«Хімія», «Біологія»), професійно орієнтовані дисципліни («Основи 
гідрології», «Гідрохімія», «Екологічний менеджмент», «Екологічна геогра-
фія», «Радіоекологія», «Методика екологічних досліджень», «Біогеохімія» 
тощо) і вибіркові навчальні предмети («Регіональні екологічні проблеми», 
«Охорона водного басейну», «Екологія людини», «Екологія кризових 
ситуацій» тощо). 

У Мелітопольському педагогічному університеті на хіміко-
біологічному та географічному факультетах читаються спецкурси еколо-
гічного змісту: «Екологічна анатомія рослин», «Основи заповідної спра-
ви», «Екологічні експертизи», «Глобальні проблеми людства», «Нове 
екологічне мислення», «Урбоекологія», «Валеологія», «Хімія довкілля» 
тощо [1]. 

У Харківському педагогічному університеті ядром блоку фундамен-
тальних професійно орієнтованих дисциплін є курс «Основи загальної 
екології і неоекології». Науковому обґрунтуванню поняття «неоекологія» 
присвячено цілу низку робіт, серед них «Формування неоекології – 
результат дії закону спадкоємного оновлення наукового знання» (В. Некос) 
[8]. Думку про доцільність уведення нового поняття поділяють не всі 
науковці. Так, за словами В. Рибнікова, ефективнішою альтернативою є 
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виокремлення із синтетичної дисципліни «Неоекологія» трьох самостійних 
дисциплін: «Теоретична екологія», «Біоекологія» та «Сучасні екологічні 
проблеми» – тим більше, що аналоги всіх цих курсів є в чинних програмах 
більшості закладів освіти, які готують екологів. Водночас не можна не 
відмітити вочевидь прогресивне ставлення авторів стандарту до 
теоретичної екології» [9, с. 139]. 

У Вінницькому, Кіровоградському, Уманському педагогічних уні-
верситетах викладаються обов’язкові екологічні дисципліни та спецкурси: 
«Основи екології», «Охорона природи», «Радіоекологія». 

Проте, як переконує практика, сьогодні екологічна культура майбут-
ніх педагогів не відповідає потребам суспільства у формуванні 
гармонійних стосунків людини й природи. Інноваційні можливості вищої 
освіти в питаннях навчально-виховного процесу значно обмежуються 
вимогами державних стандартів, що стосується напрямів спеціалізацій, 
переліків обов’язкових навчальних дисциплін, регламентації обсягу часу 
(кількістю годин), який виділено на вивчення екологічних дисциплін та 
традиційно-інформаційної системи передачі майбутнім учителям найваж-
ливіших здобутків у тій чи тій галузі. 

В умовах реформування освіти, розвитку ринкових відносин та 
зростання екологічної кризи така підготовка фахівців не може задоволь-
нити наше суспільство. Сьогодні у вищих навчальних закладах 
розробляються та застосовуються нові педагогічні технології у навчально-
виховному процесі (І. Дичківська, М. Кларін, М. Левіна, О. Матвієнко, 
Л. Онищук, О. Остапчук, Н. Побірченко, Д. Чернилевський та ін.). 

З урахуванням особистісно гуманістичного принципу освіту у 
вищому навчальному закладі орієнтовано на «…такі психолого-дидактичні 
категорії, як процесуальна орієнтація, навчальне дослідження, збір даних, 
передача знань, вирішення проблеми, висунення і перевірка гіпотез, 
експеримент, рефлексивне, критичне, творче мислення, аргументація, 
моделювання, розвиток сприйняття, рольові ігри, пошук особистісних 
смислів, прийняття рішень, співвіднесення моделі і реальності, релевант-
ність» [4, с. 7–8]. 

Основними принципами формування екологічної культури майбут-
ніх педагогів є системність, неперервність, наступність. Звідси випливає, 
щоб сформувати в майбутніх педагогів екологічну культуру, необхідно 
залучати всі сфери педагогічної діяльності, наукові напрями та природо-
охоронну роботу. 

У сучасних педагогічних дослідженнях значна увага приділяється 
питанням взаємозв’язку екологічної культури та інших якостей особис-
тості. Дослідники Н. Лисенко, Л. Лук’янова, В. Смікал, Г. Тарасенко, 
Н. Ясінська та ін. доходять висновку, що жодна з екологічних якостей 
особистості не вільна від впливу рівня розвитку культури. 

Так, Г. Тарасенко в дисертаційному дослідженні «Формування 
естетико-екологічної культури вчителя» (1996), розглядаючи означену 
проблему, наголошує на взаємопоєднанні культури та світогляду і вважає, 
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що «світогляд є критерієм культури особистості» [11, с. 64]. У своїй роботі 
автор формує культуру студентів на основі світогляду й свідомості та 
робить слушні висновки про те, що «сучасна система підготовки вчителя 
до реалізації світоглядних функцій освіти поки що перебуває у стані актив-
них пошуків шляхів оптимізації готовності педагога до вирішення глобаль-
них суспільних проблем, у тому числі проблем екологічних» [11, с. 140]. 

У дисертаційному дослідженні «Теорія і методика формування 
еколого-педагогічної культури вихователя дошкільного закладу в системі 
вищої педагогічної освіти України» (1996) Н. Лисенко розглядає екологіч-
ний світогляд майбутнього вчителя в комплексному поєднанні екологічної 
культури та екологічної свідомості і передбачає етапи формування 
екологічної культури, в яких поєднано компоненти екологічного світог-
ляду і свідомості. Автор вбачає такі етапи: збереження на вікових періодах 
особистості «попередньо набутих знань, уявлень, практичних умінь і 
навичок її розвитку і вдосконалення, виникнення на цій основі нових 
ознак, ціннісних орієнтацій, поглядів, елементів, переконань, які харак-
теризують конкретний етап і прогнозують потенції особистості на 
майбутнє» [5, с. 65]. 

В. Смікал у роботі «Формування світоглядної культури майбутнього 
вчителя засобами мистецтва» (2002) поєднує культуру і світогляд 
майбутнього вчителя та визнає, що «важливість формування світоглядної 
культури людини зумовлюється насамперед тим, що вона визначає 
спрямованість особистості, є основним стрижнем її організації у житті…» 
[10, с. 4]. Автор досліджує компоненти світогляду: знання, переконання, 
діяльність, емоції, погляди, цінності, але не зачіпаючи проблему взаємодії 
людини і природи. 

Н. Ясінська, характеризуючи у статті «Розвиток екологічної спрямо-
ваності педагогів у процесі післядипломної освіти» означену проблему, 
вважає, що вона «передбачає розуміння і внутрішнє сприйняття цілей і 
завдань їхньої екологічної діяльності, інтересів, ідеалів, установок, 
поглядів, переконань, які до неї належать» [12, с. 5]. Автор відносить ці 
риси і компоненти до екологічної культури та екологічної свідомості. Як 
бачимо, розглядаються і компоненти екологічного світогляду, але без 
виділення їх в окрему категорію. 

Дослідження «Формування екологічної культури учнів ПТУ в 
процесі вивчення предметів професійно-технічного циклу» (1994) 
Л. Лук’янової побічно зачіпає світоглядні питання екологічної освіти, 
вказуючи на необхідність «посилення еколого-світоглядних орієнтацій 
освіти…» за рахунок насичення навчальних предметів екологічним 
матеріалом, розробленням і уведенням спеціальних та інтегрованих курсів, 
«…включення до змісту екологічної освіти результатів тих наукових 
досліджень у галузі навколишнього середовища, які пов’язані з 
регіонально-галузевою спеціалізацією» [6, с. 16–17]. Автор дає характерис-
тику екологічній освіті, екологічному вихованню, екологічній культурі, 
екологічній компетентності на основі розвитку в учнів ціннісних 
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орієнтацій, поглядів та переконань. Позитивним моментом дослідження є 
визначення провідних напрямів екологічної підготовки учнів ПТУ: 
«1) ознайомлення з різноманітними екологічними аспектами на уроках 
загальноосвітніх предметів і дисциплін; 2) посилення практичного 
спрямування екологічної освіти та виховання у системі позаурочних 
занять, під час суспільно-корисної праці» [6, с. 38]. 

Крім вищезазначених науковців, відзначають поєднання професій-
ного спрямування розвитку екологічної культури та її роль у формуванні 
світоглядних позицій, але не тільки в педагогічних, а й аграрних та 
технічних закладах А. Азархін, Т. Вайда, Н. Грейда, В. Каленська, 
С. Лебедь, Н. Негруца, Є. Сластьоніна. 

Цінною в плані формування екологічної культури людства є 
дисертація М. Бауера «Екологічні знання в контексті формування 
світоглядних цінностей суспільства» (1998), хоч зміст роботи не 
торкається проблеми формування екологічної культури в майбутніх 
учителів. Автор стисло розглядає різні екологічні категорії: освіту, 
культуру, світогляд, свідомість, їх структуру й зміст і вважає, що «всі 
вказані компоненти взаємозв’язані, хоч кожен з них відносно самостійний. 
Між ними існує певна наступність. Так, екологічна свідомість, що займає 
провідне місце в наведеній сукупності, детермінується відповідними 
знаннями і екологічним мисленням. Її ядром є екологічний світогляд, а 
екологічна культура в свою чергу – складник екологічного світогляду» 
[2, с. 75]. 

Найбільш визначною, на наш погляд, при розгляді проблеми 
формування екологічної культури майбутніх учителів є монографія 
А. Миронова «Содержание экологического образования будущего учи-
теля» (1989) [7]. У дослідженні докладно і показово відображено всі 
аспекти екологічної культури майбутнього вчителя: емоційно-ціннісні 
стосунки, екологічні знання, екологічна діяльність вчителя, шляхи відоб-
раження змісту екологічної освіти у програмах і навчально-методичних 
матеріалах та шляхи реалізації змісту екологічної освіти у педагогічній 
діяльності: 1) формування екологічних знань, 2) умінь для екологічного 
виховання учнів, 3) розвиток досвіду творчої екологічної діяльності, 
4) формування емоційно-ціннісних відносин. 

Узагальнюючи сучасні дисертаційні дослідження та наукові 
публікації, зазначимо, що на сьогоднішній день домінуючим у екологічній 
освіті є культурологічний підхід, який розглядається науковцями в різних 
аспектах: через поведінку в природному середовищі, систему екологічної 
освіти, екологічну вихованість, екологічне мислення, різні напрями 
вивчення екологічних та еколого-педагогічних проблем. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ:  
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 
 
Рух України в напрямі подальшої демократизації, становлення 

громадянського суспільства, переосмислення ціннісних орієнтирів і 
стратегій людського буття ставлять нові вимоги до результатів діяльності 
школи. Результативність навчально-виховного процесу значною мірою 
залежить від ефективності системи управління загальноосвітніми навчаль-
ними закладами. Новий соціально-політичний устрій країни, нові умови 
господарювання, євроінтеграційні процеси передбачають зміни у роботі 
системи управління освітою. Управління школою перестає бути виключно 
справою держави. Актуальною потребою є налагодження дієвих взаємо-
зв’язків між усіма підрозділами системи управління загальноосвітніми 
навчальними закладами та організаціями громадянського суспільства. 

На сучасному етапі в Україні при органах управління освітою 
створено громадські ради, колегії, представників громадськості введено до 
складу колегій. У загальноосвітніх школах створено піклувальні ради, ради 
навчальних закладів, до яких входять батьки, учні, соціально активні 
громадяни. На сьогодні громадськість, що переймається проблемами школи, 
часто займається хоча і важливими, проте не основними питаннями: 
батьківські ради в основному вирішують питання грошових дотацій до 
потреби школи; піклувальні ради також займаються вишукуванням для 
шкіл додаткових коштів, залучають окремих громадян та підприємців до 
поліпшення умов навчально-виховного процесу. На місцевому і регіональ-
ному рівнях створено ради учнівського самоврядування, об’єднання батьків, 
директорів шкіл. На всеукраїнському – проведено з’їзди педагогічних 
працівників, форум батьківської громадськості, почала діяти Асоціація 
керівників шкіл України, інші громадські структури. Проте численні 
приклади залучення громадськості до системи управління навчальними 
закладами не набули ефективності. Громадські освітні структури 
здебільшого формальні, недієві. Вони майже не впливають на освітні 
процеси, оскільки не наділені відповідними повноваженнями. Тому для 
розв’язання вищезазначених проблем необхідне проведення досліджень 
світових тенденцій модернізації механізмів системи управління загально-
освітніми навчальними закладами й розроблення на їх основі моделей 
удосконалення державно-громадського управління школою. 

У розробці стратегії реформування системи управління загальною 
середньою освітою важливе значення має всебічне вивчення власного 
історичного та зарубіжного досвіду, який необхідно оцінювати і 
використовувати з урахуванням конкретних особливостей. Пізнавальним 
для розбудови Україною державно-громадської системи управління 
загальною середньою освітою є досвід США, європейських країн, 
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особливо постсоціалістичних, що отримали схожі проблеми в управлінні 
освітою (Росія, Польща, Чехія, Словаччина та ін.). 

Аналіз наукової літератури щодо модернізації системи управління 
загальноосвітніми навчальними закладами свідчить про те, що залучення 
громадськості до управління відбувається в Україні вже понад два 
десятиліття. Очевидно, що це процес складний та довготривалий. 
З’ясуванню ролі і місця громадських структур у системі управління 
освітою присвячені праці В. Андрущенка, Т. Бутирської, В. Бегей, Л. Гаєв-
ської, С. Гончаренка, В. Кременя, С. Крисюка, В. Лугового, Т. Лукіної, 
А. Мазака та ін. До окремих теоретичних аспектів управління освітою в 
європейських країнах та США зверталися М. Бойченко, А. Василюк, 
Л. Гаєвська, Я. Гречка, І. Ковчина, К. Корсак, В. Щербаченко, Н. Яковець. 

Метою статті є дослідження основних аспектів взаємодії системи 
управління загальноосвітніми навчальними закладами з громадянським 
суспільством у країнах заходу та визначення на цій основі підходів до 
удосконалення державно-громадської моделі управління шкільництвом в 
Україні. 

Система управління загальноосвітніми навчальними закладами є 
формою втілення управлінських взаємозв’язків в освітянській сфері. Її 
головною кінцевою метою є організація та забезпечення належного стану 
навчально-виховного процесу у закладах освіти. 

Модернізація системи управління освітою здійснюється в Україні 
поступово – з прийняттям низки законодавчих актів, зокрема, базового 
Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню 
освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ 
століття»), Національної доктрини розвитку освіти України. У цих 
документах розкриваються засади переходу від державної до державно-
громадської моделі системи управління загальноосвітніми закладами 
шляхом розмежування функцій між центральними, регіональними і 
місцевими управлінськими структурами; активізації участі батьків, 
громадськості, меценатів. На відміну від державного управління, яке 
становить функцію держави, державно-громадська модель системи 
управління загальною середньою освітою є спільною, взаємодопов-
нюючою діяльністю державних та суспільних суб’єктів управління на усіх 
рівнях і спрямована на розвиток шкільної освіти [3]. Окремо взяті 
державна і громадська складові системи управління мають свої переваги і 
недоліки. Проте гармонійне їх поєднання, як свідчить світовий досвід, 
дозволяє задовільнити потреби та інтереси усіх учасників освітнього 
процесу. Сьогодні для України актуальним залишається процес станов-
лення і удосконалення державно-громадської системи управління, 
децентралізація, розширення автономії навчальних закладів, розвиток 
співробітництва освітніх установ і громадських організацій. 

Допомогу у вирішенні цих питань може надати вивчення зарубіж-
ного реформаційного досвіду. 

Цікавим у цьому контексті є досвід США. Характер управління 
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освітою в Україні та США має певні відмінності, що зумовлені насамперед 
політичним устроєм зазначених держав (України як унітарної держави, 
США – як федеративної). Якщо в нашій країні управління шкільною 
освітою було традиційно централізованим, то у США – децентралізованим. 
Хоча обидві країни мають багаторівневу структуру системи управління, 
функції органів управління суттєво відрізняються. Якщо в Україні 
центральним органом управління є Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту, то у США подібну функцію виконують Міністерства освіти штатів. 
Повноваження ж федерального уряду зводяться до політичного керів-
ництва та стратегічного управління розвитком освіти [2]. Функції місцевих 
органів управління освітою України та США також мають свою специфіку. 
Однак Сполучені Штати мають давні традиції та позитивні здобутки 
державно-громадського управління, що можуть бути корисними для нас: 

1. На національному (державному) рівні корисним для наслідування 
є досвід проведення зустрічей президента з національною елітою з метою 
розв’язання важливих освітянських питань. У США, починаючи з 1989 
року, періодично проводяться саміти президента з губернаторами штатів 
та політичною елітою освітянської спрямованості. В Україні відсутній 
досвід проведення таких зустрічей. 

2. З метою покращення нормативно-правового забезпечення серед-
ньої освіти в Україні корисним може стати запозичення практики США 
щодо регулярного (раз на 5–7 років) перегляду та редагування «Закону про 
початкову та середню освіту». Це дозволить вирішувати нагальні освітні 
питання з урахуванням змін у житті країни. 

3. На рівні федерального Міністерства освіти широке коло статис-
тичних даних є загальнодоступним, тому громадськість має можливість 
реагувати на актуальні освітні проблеми. Отже, корисною є практика 
оприлюднення наслідків діяльності шкіл та їх фінансового забезпечення. 

4. У США функціонують інституціолізовані громадські рухи, що 
беруть участь у лобіюванні освітянських питань, спрямованих на поліп-
шення НВП. Тому в Україні доцільно на державному рівні розробити 
механізми та законодавчу базу для участі громадськості у вирішенні 
питань шкільництва. 

5. Цікавим для наслідування є досвід більшості штатів призначати 
винагороди у формі додаткової фінансової підтримки школам (а не 
окремим учителям), що показали кращі результати діяльності. Це є 
стимулом для підвищення ефективності роботи усіх працівників закладу. 

6. Аналогом управлінських повноважень, що реалізуються на рівні 
американського навчального округу, в Україні є управління освіти і науки 
обласних державних адміністрацій та відділи освіти міських та районних 
рад. Тому корисним для запозичення може бути досвід оптимізації 
бюрократичних структур через консолідацію їх функцій. Це приводить до 
зменшення штату працівників управлінських структур і відповідно обсягів 
фінансування, що дозволяє вивільнити додаткові кошти і спрямувати їх на 
програми професійної підтримки учителів. 
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7. На шкільному рівні важливим є досвід запровадження програми 
автономного шкільного менеджменту, що дозволяє навчальним закладам 
власноруч розподіляти адміністративні, людські, інтелектуальні, інформа-
ційні, фінансові ресурси у межах установлених навчальним округом. 

8. В американських школах владні повноваження наших методич-
них рад виконують лідерські команди з широким колом повноважень та 
фінансовою підтримкою. Отже, важливо і у нас забезпечити фінансування 
цих об’єднань за рахунок тісної взаємодії з бізнесовими структурами. 

9. Варто зазначити, що фінансування професійного розвитку учи-
телів у США здійснюється як з бюджету навчальних закладів, так і з 
приватних компаній. Проведення семінарів здебільшого фінансується 
навчальним округом. Курси з питань управління та колективного 
прийняття рішень можуть проводитися приватними фірмами. Позитивною 
для наслідування є практика обміну інноваційним досвідом між дирек-
торами шкіл через участь у регіональних, національних, міжнародних 
шкільних мережах за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій. 

Заслуговує на увагу також досвід Франції, що із 1989 року здійснює 
широкомасштабну реформу середньої освіти (закон «Про орієнтацію 
освіти»). Аналітик фонду «Європа ХХ» Євгенія Лебідь зазначає, що усі 
зусилля педагогічної громадськості в цій країні спрямовані на ефективну 
взаємодію школи з органами місцевого самоврядування. Асоціації батьків 
учнів вступають в офіційні відносини з державою, адміністраціями 
навчальних закладів з метою участі в управлінні [5]. 

Спираючись на дослідження польських, словацьких і чеських 
дослідників (J. Nemec, D. Spacek, P. Suwaj), Г. Тодосова стверджує, що у 
центральній Європі теж прогресує громадсько-державний тип системи 
управління освітою, здійснюється її громадське регулювання. У Польщі 
над впровадженням громадського управління в навчальних закладах 
активно працюють громадська Адміністрація, Соціальна поліція, Асоціація 
лідерів локальних груп. Це сприяє вільному доступу до інформації, 
запобігає корупції [4]. 

Освіта Російської Федерації і України тривалий час працювали за 
спільними законами і майже одночасно розпочали реформи. Сьогодні у 
Росії теж є чимало здобутків у трансформації системи управління 
загальноосвітніми закладами. У статті 35 Закону Російської Федерації 
«Про освіту» зазначається, що «управління державними і муніципальними 
закладами базується на принципах єдиноначальності і самоврядування. 
Формами самоврядування освітнього закладу є рада навчального закладу, 
піклувальна рада, загальні збори, педагогічна рада, інші форми» [7]. 
Концепція модернізації російської освіти передбачає відкритість освіти та 
перехід від патерналістичної моделі до моделі взаємної партнерської 
відповідальності у сфері освіти. З метою пошуку шляхів демократичної 
модернізації системи управління загальноосвітніми закладами Російська 
академія наук створила Інститут управління освітою, науково-дослідну 
лабораторію державно-громадського управління. Розкривши теоретичні 
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уявлення про демократичне управління освітою, науковці розробили 
технологію переходу від адміністративно-командного до демократичного 
стилю роботи системи управління освітою: 

І етап: використання керівником підрозділу структур дорадчо-
експертного характеру. 

ІІ етап: становлення державно-суспільного типу управління освітою. 
Орієнтовний паритет ролі управлінських рішень органів адміністра-

тивного і громадського управління освітою. 
ІІІ етап: Етап демократичного управління освітою, який характе-

ризується рівним співвідношенням ролі адміністративного і громадського 
управління. 

ІV етап: переважання ролі управлінських рішень органів громад-
ського управління і органів педагогічного, учнівського і батьківського само-
врядування над роллю управлінських рішень адміністративних органів. 

V етап: управління здійснюється переважно органами громадського 
управління і самоврядування [1]. 

Слід зазначити, що у Росії з 2001 року почав формуватися досить 
широкий спектр дієвих громадських організацій. Ось деякі з них: 

– Громадська рада при Міністерстві освіти і науки РФ (забезпечує 
проведення експертизи проектів правових актів Міністерства); 

– Російська громадська рада з розвитку освіти (здійснює підтримку 
ініціатив у галузі змісту і організації освіти, залучає джерела 
фінансування); 

– «Опікунська рада освіти» (займається розробкою нових освітніх 
технологій, удосконаленням системи оцінювання, визначенням 
напрямів розвитку освіти, пошуком інвестицій і залучення 
фінансових ресурсів). 

Україна поступово засвоює міжнародні здобутки в галузі демокра-
тизацї системи управління загальноосвітніми навчальними закладами. При 
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту створені дорадчі органи. За їх 
участю проводяться громадські дискусії у форматі круглих столів [1]. 
Громадські ради з питань освіти і науки при міських головах, Центри 
громадянської ініціативи виступають як важливі дорадчо-консультативні 
органи, що працюють над експертизою та підготовкою рішень влади з 
питань освіти. 

Наразі в українській системі управління освітою відбувається 
здебільшого паралельне співіснування, а не співпраця адміністративних 
структур та організацій громадянського суспільства. Особливості націо-
нальної ментальності та тривалий досвід тоталітаризму створюють певні 
перешкоди на шляху демократичних реформ у системі управління 
загальноосвітніми закладами: 

– відсутність законодавчо закріплених механізмів взаємодії держав-
них і громадських організацій з метою урегулювання їх відносин 
та розвитку державно-громадського управління освітою; 

– недостатня нормативно-правова база самоврядування; 
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– пасивність значної частини населення та низький рівень розвитку 
громадянського суспільства; 

– скрутне фінансово-економічне становище освітянської галузі; 
– недостатня кількість пропозицій відносно шляхів модернізації 
управлінської системи. 

Тому в подальшому є перспективи щодо досліджень окресленої 
проблематики в нормативно-правовому полі. 

Сучасна модернізація у системі управління загальноосвітніми 
навчальними закладами України відбувається під впливом глобальних 
освітніх змін. Тому невід’ємною умовою її розвитку та вдосконалення є 
повномасштабне вивчення закордонного реформаційного досвіду та 
наукове обґрунтування його запровадження. 

З огляду на актуальність завдань модернізації системи управління 
загальноосвітніми навчальними закладами в Україні важливим в подаль-
шому є дослідження нормативно-правової бази співпраці громадських 
організацій та адміністративних підрозділів системи управління шкіль-
ництвом розвинених країн світу. 
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АНОТАЦІЇ 
 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
Ольга Біляковська, Ірина Мищишин 
Навчальний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності 
майбутніх педагогів  
У статті розглянуто можливості навчального тренінгу як оптимальної форми 
організації навчального процесу та засобу формування комунікативної компетен-
тності майбутніх педагогів. Виокремлено складові комунікативної компетентності 
педагога й охарактеризовано головні принципи навчального тренінгу. Авторами 
представлено можливості використання тренінгової технології навчання на прикладі 
навчального тренінгу «Моделюємо сучасний ефективний урок».  
Ключові слова: комунікативна компетентність, навчальний тренінг, комунікативні 
вміння, спілкування, принципи. 
 
Світлана Довбенко 
Полікультурні основи підготовки майбутнього педагога до роботи в сільській 
школі Карпатського регіону 
У статті розкрито особливості формування діалогічної культури майбутнього 
вчителя початкових класів в умовах полікультурного середовища. Автор наголошує на 
необхідності налагодження міжкультурної комунікації у навчально-виховному 
процесі, описує форми і методи підготовки фахівців. 
Ключові слова: полікультурність, соціокультурне середовище, міжкультурна 
комунікація, діалогічна культура, полікультурне виховання. 
 
Олена Задорожна 
Актуальність проблеми природоохоронної діяльності в економічних та 
педагогічних дослідженнях 
У статті розглянуто контекст природоохоронної діяльності в управлінні та 
навчально-виховному процесі. Проведено аналіз науково-педагогічних літературних 
джерел із зазначених проблем. Висвітлено аспекти використання природоохоронної 
діяльності в управлінні та навчально-виховному процесі.  
Ключові слова: природоохоронна діяльність, управлінська діяльність, екологічне 
виховання. 
 
Марина Кайкова  
До питання формування навичок самостійної роботи студентів у процесі 
фортепіанної подготовки 
Стаття присвячена проблемі формування навичок самостійної роботи майбутніх 
педагогів у процесі фортепіанної підготовки. Автор визначає та розглядає 
теоретичні завдання, вирішення яких сприятиме розвитку зазначених навичок у 
студентів, наводить зразок роботи над конкретним музичним твором.   
Ключові слова: самостійна робота, фортепіанна підготовка, навички самостійної 
роботи.  
 
Віктор Мозговий  
Методологічний аналіз процесу підготовки майбутніх учителів до режисури 
педагогічної дії 
У статті проведене теоретичне обґрунтування процесу підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії як інноваційного освітнього проекту. На основі 
методологічного аналізу охарактеризовано основні фази реалізації інновації та 
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зроблено висновки щодо результативності кожної із ключових стадій проекту. 
Доведено значущість підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії у 
контексті сучасної педагогічної освіти. 
Ключові слова: підготовка, майбутні вчителі, режисура педагогічної дії, методо-
логічний аналіз. 
 
Ольга Ночовка, Наталя Дермельова 
Особливості диригентсько-хорової підготовки студентів двопрофільних спеціаль-
ностей: «початкова освіта» та «музика» 
У статті розглянуто особливості диригентсько-хорової підготовки студентів 
факультетів підготовки вчителів початкових класів із додатковою спеціальністю 
«музика». На основі результатів проведеного моніторингу наявних труднощів у 
процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики автором запропоновано 
схему поступового залучення студентів до активної самоосвітньої діяльності з 
метою підвищення рівня хормейстерської підготовки студентів. 
Ключові слова: диригентсько-хорова підготовка, самоосвітня діяльність, дво-
профільна спеціалізація, учитель початкових класів та музики. 
 
Людмила Роєнко  
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку критичного 
мислення при опрацюванні художнього твору 
В статті розглядаються окремі аспекти підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до розвитку критичного мислення при опрацюванні художнього твору. 
Зосереджується увага на вмінні формулювання запитань до тексту, аналізуються 
різні типи питань та техніка їх постановки. Доведено важливість оволодіння вмінням 
постановки запитань до тексту при підготовці до уроків літературного читання. 
Ключові слова: підготовка учителів, критичне мислення, типи запитань, методики 
постановки питань, художні твори. 
 
Оксана Хомишак  
Проблема підгоtовки педагогів-філологів до взаємодії з баtьками в середній ЗОШ 
У статті проаналізовано проблему підготовки студентів-філологів до взаємодії з 
батьками в середній загальноосвітній школі. Досліджено її актуальність у сучасній 
українській педагогічній науці. Охарактеризовано ступінь вивченості досліджуваного 
питання серед науковців. Запропоновано більш глибоке вивчення дисциплін психолого-
педагогічного циклу у ВНЗ педагогічного профілю. Висвітлено зміст роботи 
майбутніх педагогів-філологів для удосконалення навчально-виховного процесу в 
середній ЗОШ. Визначено основні форми роботи педагогів з батьками у сучасних 
середніх навчальних закладах. Подано методичні рекомендації щодо організації і 
зміцнення педагогічної взаємодії педагогів-філологів з батьками.   
Ключові слова: сімейне виховання, дитина, сім’я, батьки, педагог-філолог, сімейна 
педагогіка, знання, вміння.   
 
Ірина Шевчук 
Підготовка майбутнього вчителя до розвитку міркувань в учнів початкових класів 
на уроках математики 
У статті розкривається актуальність проблеми міркування учнів початкових класів 
засобами математики на різних етапах уроку, а саме під час роботи над задачами у 
процесі їх аналізу, а також при використанні ефективних методів їх розв’язку. 
Ключові слова: творчість, активізація розумової діяльності учнів, аналітичне 
міркування, графічне зображення задач. 
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ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Віта Безлюдна 
Характеристика структурних компонентів системи навчання іноземної мови 
У статті охарактеризовані структурні компоненти системи навчання іноземної 
мови: підходи до навчання, цілі і завдання, зміст, процес, принципи, методи, засоби, 
організаційні форми навчання; розкрито зміст понять система, структура, 
компонент, система навчання; проаналізовано різні підходи до визначення змісту 
навчання іноземної мови. 
Ключові слова: система, компонент, система навчання, іноземна мова, зміст 
навчання, комунікативна компетенція. 
 
Роман Безлюдний 
До проблеми навчання читанню й перекладу професійно-орієнтованого тексту на 
заняттях англійської мови у ВНЗ 
Стаття присвячена проблемі навчання читанню й перекладу професійно-
орієнтованого тексту на заняттях англійської мови, аналізуються види читання і 
перекладу, труднощі, які виникають у студентів під час роботи з іншомовними 
текстами. Представлено перекладацькі прийоми: транслітерація, калька, переклад-
опис. Автор акцентує увагу на важливості безперекладного розуміння студентами 
професійно-орієнтованого тексту. 
Ключові слова: читання, переклад, види, прийоми, іншомовний текст, професійне 
спрямування, навчання. 
 
Зоя Возна  
Ціннісний потенціал проектної діяльності в системі навчання шкільного 
суспільствознавства 
У статті досліджується ціннісно-мотиваційний ресурс шкільного суспільство-
знавства (на прикладі предмету «Людина і світ») та пропонується методична 
модель формування та засвоєння цінностей засобами проектної діяльності на уроках 
суспільствознавства. Пропонується процес формування цінностей і їх структура. 
Крім теоретичного обґрунтування пропонується методична модель уроку форму-
вання ціннісних орієнтацій з використанням проектних форм навчання. 
Ключові слова: суспільствознавство, гуманізація освіти, цінності, модель інтеріо-
ризації цінностей, проектна діяльність, проблемні питання проектів,  субкультура, 
метод, модель уроку, технологія. 
 
Ганна Волошина, Петро Волошин  
Технологічні прийоми розвивального навчання 
У статті обґрунтовано поняття «розвиток» як провідний критерій оцінювання 
роботи школи, основні критерії при визначенні його рівня; проаналізовано основні 
психологічні принципи розвивального навчання; систему навчальних прийомів, що 
сприяють розвитку особистості учнів та технологічні прийоми розвивального 
навчання на уроках української мови. Окрім того, увага приділена проблемі організації 
такої пошуково-дослідницької навчальної діяльності, яка розпочинається з 
формулювання для учнів навчального завдання, розробки навчальної дії та оцінювання. 
Ключові слова: розвивальне навчання, психологічні принципи, технологічні прийоми, 
навчальне завдання, навчальна дія, оцінювання. 
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Людмила Даннік 
Застосування активних методів навчання у профільній та професійній підготовці 
старшокласників 
У статті зазначено, що методи навчання можуть бути представлені у різних 
класифікаціях з урахуванням їх практичних функцій, можливостей та організації 
навчальної взаємодії педагогів та учнів. Доведено, що саме активні методи є 
найбільш суттєвими у профільній та професійній підготовці старшокласників, бо 
вони є важливим засобом орієнтування учнів на такі цінності, як оволодіння 
професійною майстерністю, створення нових, більш цінних, алгоритмів діяльності. 
Ключові слова: профільна та професійна підготовка, класифікація методів навчання, 
активні методи навчання, підготовка старшокласників. 
 
Світлана Дицьо 
Сучасні технології музичного навчання школярів у контексті гуманістичної 
парадигми освіти 
У статті розглянуто процес музичного навчання школярів на основі технологічного 
підходу. Окреслено особистісно-орієнтовані технології музичного навчання у 
загальноосвітній школі, визначено принципи їх впровадження. Визначено шляхи 
технологізації процесу музичного навчання учнів загальноосвітніх шкіл. 
Ключові слова: технологічний підхід, технології музичного навчання, особистісний 
розвиток школярів. 
 
Галина Коберник 
Індивідуалізація навчання молодших школярів в умовах розв’язування адаптованих 
навчальних завдань 
В статті теоретично обґрунтовано ефективні організаційно-педагогічні умови   
здійснення індивідуалізації навчання. Зокрема йдеться про створення ситуації успіху 
учня у процесі навчально-пізнавальної діяльності шляхом адаптування навчального 
матеріалу до рівнів навчальних компетенцій молодших школярів. 
Ключові слова: індивідуалізація, успіх, адаптування завдань, молодші школярі.  
 
Тетяна Куценко  
Особливості нетрадиційних форм уроку англійської мови 
Стаття присвячена актуальним питанням використання нетрадиційних форм 
навчання на уроках англійської мови. Обґрунтовано ефективність використання 
комп’ютерних технологій та Інтернету в навчальному процесі. 
Ключові слова: нетрадиційні форми уроку, відео-урок, метод проектів, урок-
спектакль, урок-інтерв’ю. 
 
Алла Кучай  
Впровадження інноваційних технологій навчання в освітню діяльність 
У статті розглянуто особливості впровадження педагогічних інновацій, як нового 
педагогічного продукту (теоретичного, практичного), що втілюється у навчально-
виховний процес – концепції, теорії, системи, моделі, методики, технології, методи, 
прийоми. Доведено, що новий зміст освіти, виникнення інноваційних технологій 
навчання, реформування соціально-економічної системи створили в суспільстві 
ситуацію, коли неможливо навчитися чогось раз на все життя. У зв’язку з цим у 
освітян  є потреба постійно поглиблювати й оновлювати знання, вміння й навички. 
Ключові слова: педагогічні інновації, концепції, теорії, навчально-виховний процес. 
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Тетяна Малецька 
Показники та критерії сформованості історичних знань, що засвоюються учнями 
5–7 класів в процесі навчання 
Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури щодо 
показників та критеріїв сформованості історичних знань. Розкривається розуміння 
поняття «історичні знання». З’ясовуються складові історичної теорії. Аналізується 
зміст знань, що опановують учні 5–7 класів на уроках історії. Надається узагальнена 
характеристика показників вимірювання сформованості історичних знань. 
Ключові слова: історичні знання, уявлення, поняття, зміст та якість історичних 
знань. 
 
Марина Михаськова 
Модель розвитку вокально-інтонаційних навичок на уроках музики в початковій 
школі в процесі розспівки 
В статті подається визначення терміну «вокально-інтонаційні навички», 
аналізуються основні співацькі навички учнів початкової школи, їх поділ на типи, 
категорії та групи. Окремо виділяються «вокально-інтонацйні вправи», які 
допомагають учням краще засвоїти інтонаційні комплекси та долати труднощі, що 
виникають в процесі вокальної роботи. Автор виокремлює вимоги, принципи та 
способи  проведення вокально-інтонаційних вправ на уроках музики. В результаті 
узагальнюються та обґрунтовуються теоретичні і практичні аспекти впровадження 
моделі розвитку вокально-інтонаційних навичок на уроках музики у процесі 
розспівування молодших школярів, що базується на забезпеченні єдності компонентів 
вокально-інтонаційних навичок, об’єднання їх у складові та використання вправ, які 
поділяються за типами, видами та напрямками. 
Ключові слова: навички, вокально-інтонаційні навички, вокально-інтонаційні вправи, 
модель розвитку вокально-інтонаційних навичок. 
 
Юрій Олексін 
Сучасні наукові підходи до визначення сутності диференціації навчання школярів 
Стаття висвітлює узагальнення наукових підходів до визначення сутності 
диференціації школярів. Зазначено рівні диференціації середньої освіти, а також 
основні види педагогічної підтримки у процесі диференційованого навчання.  
Ключові слова: диференціація навчання, види диференціації,  рівні диференціації. 
 
Надія Рогальська 
Програмно-методичне забезпечення – запорука реалізації ігрової компетенції 
дітей дошкільного віку 
У статті досліджено проблему визначення сутності ігрової компетенції дітей 
дошкільного віку в Базовому компоненті дошкільної освіти, а також розкрито 
сутність програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти в Україні. Автор 
показує особливості реалізації такої компетенції в змісті найбільш загальновідомих 
програм виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку; визначає специфіку 
ігрової компетенції дітей дошкільного віку та розкриває контентний зміст розділів 
різних програм, націлених на  формування цієї компетенції у дошкільників. 
Ключові слова: компетенція, компетентність, програмно-методичне забезпечення, 
дошкільна освіта, ігрова діяльність, ігрова компетенція. 
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Світлана Романюк 
Педагогічні інновації в навчально-виховному процесі сучасної початкової школи 
У статті аналізуються інноваційні педагогічні програми, обґрунтовуються 
доцільність і передумови використання інноваційних педагогічних технологій в 
сучасній початковій школі. Доводиться думка щодо широкого використання 
інтерактивних методів навчання у роботі вчителя початкових класів, зокрема 
«мікрофон», «дерево рішень», «карусель» та ін., які підносять на вищий щабель 
навчальні досягнення молодшого школяра та забезпечують їх високий рівень 
компетенції. Аналізуються їх види та особливості використання в умовах 
особистісно-орієнтованої освіти. 
Ключові слова: інновації, педагогічні технології, пізнавальний інтерес, ігрова 
технологія, перспективні технології, імітаційні ігри, динамічні групи, емпіричний 
аналіз. 
 
Ірина Трохимчук  
Застосування дослідницької технології навчання екології в сучасних умовах 
У статті визначено й охарактеризовано основні психолого-педагогічні механізми й 
теоретичні підходи до системи екологічної освіти та виховання учнів, виокремлено 
змістові аспекти педагогічного керівництва даним процесом у навчально-виховному 
процесі загальноосвітнього навчального закладу.  
Ключові слова: екологічна освіта та виховання, теоретичні підходи, загально-
освітній навчальний заклад. 
 
Мен Фаньцзюань 
Сутність та структура інтонаційно-образного мислення молодших школярів у 
контексті вокально-хорового навчання 
В статті розглядається сутність феномена інтонаційно-образного мислення 
молодших школярів. Визначено структурні компоненти інтонаційно-образного 
мислення учнів у процесі вокально-хорового навчання. Визначено інтонаційно-образне 
мислення однією із найважливіших форм музично-пізнавальної діяльності, яка має 
свою специфіку актуалізації  суті творчої особистості молодшого школяра в процесі 
вокально-хорового навчання.  
Ключові слова: музична діяльність, інтонаційно-образне мислення, вокально-хорове 
навчання, пізнавальна діяльність. 
 
Григорій Цибулько, Марина Бутиріна  
Використання комп’ютера у проектній діяльності учнів як компонента 
професійної освіти 
У статті розглянуто конкретні шляхи використання комп’ютерної техніки на 
уроках трудового навчання та під час розробки навчальних творчих проектів, 
означено стратегію та методичні особливості використання комп’ютера в 
трудовому навчанні, досліджено способи використання комп’ютерної техніки на всіх 
етапах уроку трудового навчання та етапах проектної діяльності учнів. 
Ключові слова: комп’ютерна техніка, інформаційні технології, комп’ютеризація 
навчання, проектна діяльність.  
 
Валерія Цись  
Особливості використання казкотерапії на уроках у початковій школі 
У статті описані прийоми застосування казкотерапії під час уроків в початковій 
школі з метою збереження психічного здоров’я учнів. Охарактеризовано сучасний 
стан здоров’я учнів початкових класів та запропоновано, з метою покращення у 
підростаючого покоління психофізіологічних показників, нові форми та методи 
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навчання, серед яких казкотерапія як один із видів арт-терапії. Описані особливості 
організації зазначеної форми роботи на уроках в школі І ступеня та теоретично 
досліджено її вплив на різні сфери життєдіяльності дітей.  
Ключові слова: казкотерапія, арт-терапія, учні початкових класів, школа І ступеня, 
психофізіологічний розвиток. 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ  
ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ 

Жанна Вернидуб  
Взаємодія загальноосвітнього навчального закладу і сім’ї в організації ранньої 
профілізації учнів 
В статті розглянуто проблему взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і 
сім’ї, зазначено мету і завдання цієї діяльності, розкрито основні умови 
продуктивного співробітництва з батьками та визначено особливості взаємодії 
педагогічного колективу з батьками у вирішенні завдань ранньої профілізації учнів.  
Ключові слова: педагогічна взаємодія, педагогічна культура батьків, профільна 
орієнтація, профільне навчання. 
 
Зоя Дробінська 
Професійна адаптація та психолого-педагогічний супровід молодих фахівців 
У статті висвітлено стан розробленості проблеми професійної адаптації та 
психолого-педагогічного супроводу молодих фахівців, яка обумовлюється сутнісними 
характеристиками педагогічної діяльності. Проаналізовано наукові джерела та 
узагальнено погляди науковців на провідні ідеї досліджуваної проблеми. Визначено 
сутність ключових понять; розкрито фази професійної адаптації педагога та 
охарактеризовано їх суть; виявлено причини зниження адаптаційного потенціалу у 
молодих фахівців та представлено шляхи їх усунення. Передбачено перспективи 
подальших досліджень.  
Ключові слова: професійна адаптація, психолого-педагогічний супровід, молоді 
фахівці, адаптація молодого фахівця, психологічна адаптація.  
 
Наталка Дудник  
Формування комунікативної компетентності керівника загальноосвітнього 
навчального закладу засобами соціально-психологічного тренінгу  
У статті проаналізовано основні погляди на роль комунікативної компетентності у 
професійній діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу, розкри-
вається актуальне питання впливу комунікативної компетентності керівника на 
взаємини з педагогами та створення позитивного психологічного клімату, пропо-
нуються окремі напрями роботи з підвищення рівня комунікативної компетентності 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів під час тренінгових занять. 
Ключові слова: комунікація, комунікативна компетентність, комунікативні знання, 
комунікативні уміння, комунікативні здібності, система тренінгових занять. 
 
Юлія Єрмак 
Психолого-педагогічна підтримка професійного самопізнання майбутніх учителів 
у фаховій підготовці 
У статті аналізуються труднощі, що заважають професійному самопізнанню 
майбутніх учителів у фаховій підготовці. Розкрито психолого-педагогічну підтримку 
професійного самопізнання студентів як сукупність прийомів, методів, форм, засобів 
педагогічного впливу на самосвідомість особистості.  
Ключові слова: психолого-педагогічна підтримка особистості, майбутні вчителі, 
професійне самопізнання, фахова підготовка. 
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Юлія Косенко 
Взаємодія вихователів і батьків у забезпеченні соціально-особистісного розвитку 
дитини дошкільного віку 
У статті розкрито сутність соціалізації як педагогічного феномену. Обґрунтовано 
значущість дошкільного віку для соціалізації дитини, роль у цьому процесі перших 
соціумів – сім’ї і дошкільного навчального закладу. Визначено особливості 
педагогічної взаємодії вихователів та батьків у забезпеченні соціально-особистісного 
розвитку дітей дошкільного віку. Схарактеризовано специфіку використання 
«технологій соціалізації» у педагогічному процесі дошкільного навчального закладу. 
Ключові слова: соціалізація, соціально-особистісний розвиток дитини, педагогічна 
взаємодія, технології соціалізації. 
 
Ірина Крупенко  
Психолого-педагогічні особливості впливу батьків на розвиток обдарованої 
дитини 
Статтю присвячено актуальній проблемі розвитку обдарованої дитини в сім’ї. 
Розкрито чинники, які визначають специфіку створення умов в сім’ї для розвитку 
обдарованої дитини. Виявлено характерні особливості та сфери дитячої обдарова-
ності. Висвітлено проблеми виховання обдарованої дитини в сім’ї та запропоновано 
поради батькам для їх подолання. 
Ключові слова: обдарована дитина, обдарованість, особливості дитячої обдаро-
ваності, сімейне виховання. 
 
Володимир Ніскородов, Олександр Бондаренко  
Система діагностування особистісних професійнозначущих якостей старшо-
класників з метою професійної орієнтації 
У статті доводиться, що формування професійного самовизначення підлітків 
повинно здійснюватися в режимі відкритої соціально-педагогічної системи у спільній 
діяльності педагогів, соціальних партнерів і, звичайно, дітей на основі суб’єкт-
суб’єктних взаємин. Авторами описано зміст і специфіку впровадження цільової 
системи діагностування особистісних професійно важливих якостей старшо-
класників. Професійне самовизначення підлітка розглядається в авторському баченні 
як процес і результат соціалізації вихованця. 
Ключові слова: підлітки; підготовка; професія; цільова програма. 
 
Антоніна Радієвська 
Особливості розвитку творчих здібностей учнів молодших класів ліцеїв мистецтв 
Проаналізовано особливості розвитку творчих здібностей учнів молодших класів 
ліцеїв мистецтв. Основне поняття визначено як «зумовлений зовнішніми факторами 
процес виховання властивостей і якостей творчої особистості, що характеризують 
ступінь їх відповідності певному виду учбово-творчої мистецької діяльності, 
сприяють досягненню суб’єктності, рефлексивної спрямованості, гнучкості та 
оригінальності мистецько-творчих результатів учнів. Обґрунтовано зміст етапів 
розвитку творчих здібностей учнів.  
Ключові слова: розвиток творчих здібностей молодших школярів, етапи розвитку, 
ліцей мистецтв. 
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ВИХОВНА РОБОТА 
Наталія Безлюдна  
Психолого-педагогічні основи екологічного виховання учнів початкової школи 
У статті розкривається актуальність формування у початковій школі екологічної 
культури молодшого школяра. Охарактеризовано шляхи та способи реалізації у 
навчально-виховному процесі початкової школи змісту екологічної освіти. Визначено 
психолого-педагогічні основи екологічного виховання молодших школярів. Розкрито 
педагогічні умови ефективності екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку. 
Ключові слова: екологія, екологічне виховання, екологічна освіта, екологічна культура. 
 
Галина Білавич, Тетяна Близнюк 
Читацька культура в контексті духовного розвитку молодшого школяра сільської 
школи 
У статті йдеться про проблеми літературного розвитку молодших школярів 
сільської школи і місце в цьому процесі читання. Показано чинники, які впливають на 
формування читацької культури дітей, проаналізовано читацькі інтереси сільських 
школярів. З’ясовано, що в них зазвичай активно проявляється потяг до читання;  
улюбленими книгами є сучасні твори для дітей, більшість з яких зарубіжних авторів. 
Сільські читачі нині поставлені перед проблемою відсутності сучасних дитячих книг 
у місцевих бібліотеках. 
Ключові слова: літературний розвиток, молодший школяр, читацька культура, 
читацькі інтереси, сільська школа. 
 
Едуард Єрьоменко 
Виховання наполегливості в молодших школярів у процесі занять хортингом через 
педагогічні умови 
У статті досліджено педагогічні умови виховання наполегливості в молодших 
школярів у процесі занять українським  видом спорту – хортинг. Представлено 
теоретичний аналіз проблеми виховання наполегливості в учнів молодшого шкільного 
віку засобами хортингу. Висвітлені критерії діагностування рівня вихованості 
наполегливості в молодших школярів 6–7 років. 
Ключові слова: виховання наполегливості, вольові якості, хортинг, методика, 
здібності, молодші школярі, критерії, педагогічні умови. 
 
Наталія Мамчур 
Майстер-клас «Народний декоративний розпис» у системі естетичного 
виховання майбутніх учителів 
У статті з наукової позиції сьогодення висвітлено проблему теоретико-методичного 
обґрунтування педагогічної форми організації навчального процесу як майстер-клас, 
зокрема представлено програму майстер-класу «Український народний розпис» та 
підкреслено значущість даного виду діяльності в системі естетичного виховання 
студентської молоді.  
Ключові слова: естетичне виховання, майстер-клас, український народний розпис. 
 
Вікторія Михалевська 
Психолого-педагогічні умови виховання наполегливості і впевненості в молодших 
школярів 
У статті розкриваються психолого-педагогічні умови виховання у молодших школярів 
наполегливості й впевненості в процесі занять хореографічним мистецтвом: 
формування у молодших школярів загального позитивного відношення до занять 
хореографією і досягнутим результатам; створення на заняттях ситуації успіху і 
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надання досягнутому успіху гласності; систематичне заохочення дітей в процесі 
занять хореографічним мистецтвом; цілеспрямоване застосування активних методів 
оволодіння різноманітними рухами як елементами становлення змісту танцю. 
Ключові слова:  впевненість, наполегливість, хореографія, виховання. 
 
Світлана Ромко 
До проблеми формування творчої діяльності як засобу музичного виховання 
молодших школярів 
У статті розкрито оптимальні шляхи формування творчої  діяльності на уроках 
музичного мистецтва. Розглядаються шляхи реалізації творчої діяльності в процесі  
ігрової форми навчання, самостійної музичної діяльності, пісенно-ігрового фольклору. 
Розглядаються особливостітворчого розвитку дітей молодшого шкільного віку. 
Визначено сутність творчих здібностей, які забезпечують ефективне формування  
творчих якостей учнів на уроках музичного мистецтва. 
Ключові слова: творчість, творча активність, ігрова діяльність, самостійна  
діяльність, пісенно-ігровий фольклор. 
 
Юлія Шишкіна  
Професійна підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного 
виховання учнів 
У статті ми розкриваємо питання професійної підготовки майбутніх вчителів 
початкових класів до екологічного виховання учнів, а також інформуємо щодо діючої 
студентської лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» при Меліто-
польському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 
Ключові слова. Готовність, підготовка, майбутні викладачі, педтехнологія 
безперервної екологічної освіти, навчальні програми, студентська наукова 
лабораторія «Екологічна освіта для сталого розвитку». 
 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
Лариса Гусаченко 
Із зарубіжного досвіду роботи з хореографічно обдарованими дітьми (на матеріалі 
початкової школи) 
У статті розглянуто сучасні зарубіжні психолого-педагогічні концепції роботи з 
хореографічно обдарованими дітьми молодшого шкільного віку. Проаналізовано 
специфіку тлумачення термінів «хореографічна обдарованість» і «талант» у працях 
Ф. Жаньє, С. М. Баум, І. Дж. Вокер, а також визначення цих понять у робочих 
освітніх програмах США та Великобританії. Автором наведено зіставну 
класифікацію критеріїв виявлення хореографічної обдарованості дітей молодшого 
шкільного віку в працях зарубіжних педагогів-хореографів. 
Ключові слова: хореографічна обдарованість, творчі здібності, початкова 
хореографічна освіта. 
 
Тетяна Шарошкіна 
К. М. Вентцель як засновник «Будинку вільної дитини» 
В статті аналізуються особливості роботи «Будинку вільної дитини» К. Вентцеля. 
Автором аналізуються новаторські ідеї педагога які втілювались у практичну 
діяльність даного освітньо-виховного закладу. В статті акцентується увага на ідею 
вільного виховання як основну над якою працював К. М. Вентцель. Автор звертає 
увагу на особливості організації виховного та навчального процесу в «Будинку вільної 
дитини», а саме: особливості трудового, морального, розумового, релігійного виховання. 
Ключові слова: вільне виховання, виробнича праця, творча особистість, вільна 
особистість. 
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ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
Дмитро Пузіков 
Модель оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ: структура та функції 
У статті розглянуто важливу складову теоретико-методичного забезпечення 
оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (далі – 
ЗНЗ) – його модель. Автор виділив структурні компоненти моделі оцінювання 
інноваційного розвитку ЗНЗ та окреслив зв’язки між ними, визначив функції 
створеної моделі. Розроблена модель може застосовуватися в процесі подальших 
наукових досліджень з проблеми оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ, а також 
для організації процесу оцінювання в навчальному закладі, підготовки спеціалістів, які 
його здійснюватимуть. 
Ключові слова: оцінювання діяльності ЗНЗ, інноваційний розвиток ЗНЗ, оцінювання 
інноваційного розвитку ЗНЗ, структура та функції моделі оцінювання інноваційного 
розвитку ЗНЗ. 
 
Світлана Совгіра 
Культурологічний підхід у екологічній освіті 
В статті розглянуто екологічну культуру особистості як передумову оптимізації 
взаємовідносин суспільства та природи. Висвітлено взаємозв’язок екологічної 
культури із екологічною освітою, світоглядом та свідомістю. Виокремлено доробки 
авторів з проблем формування екологічної культури майбутніх педагогів та 
визначено їх вагомість у науковому обігу. Доведено, що на сьогоднішній день 
домінуючим у екологічній освіті є культурологічний підхід, який розглядається 
науковцями в різних аспектах: через поведінку в природному середовищі, систему 
екологічної освіти, екологічну вихованість, екологічне мислення, різні напрями 
вивчення екологічних та еколого-педагогічних проблем. 
Ключові слова: екологічна культура, екологічна освіта, екологічний світогляд, 
екологічна свідомість 
 
Геннадій Шелепко  
Система управління загальноосвітніми навчальними закладами України: 
закордонний досвід та шляхи демократизації 
У статті проаналізовано досвід США і кількох країн Європи у напрямі розвитку 
державно-громадського управління шкільництвом та проблеми реформування 
системи управління загальноосвітніми навчальними закладами України. Зроблено 
акцент на законодавче забезпечення державно-громадського управління загально-
освітніми навчальними закладами. Окреслено основні завдання щодо налагодження 
співпраці органів управління та громадських організацій з метою модернізації освіти 
в Україні. 
Ключові слова: загальноосвітній навчальний заклад, система управління загально-
освітніми навчальними закладами, державно-громадське управління, громадські 
організації. 
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АННОТАЦИИ 
 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Ольга Биляковская, Ирина Мищишин 
Учебный тренинг як способ формирования коммуникативной компетентности 
будущих педагогов 
В статье рассмотрено возможности учебного тренинга как оптимальной формы 
организации учебного процесса и способа формирования коммуникативной компетен-
тности будущих педагогов. Выделены составные коммуникативной компетентности 
педагога и охарактеризованы главные принципы учебного тренинга. Авторами 
представлены возможности использования тренинговой технологии обучения на 
примере учебного тренинга «Моделируем современный эффективный урок».  
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, учебный тренинг, коммуника-
тивные умения, общение, принципы. 
 
Светлана Довбенко 
Поликультурные основы подготовки будущего педагога к работе в сельской школе 
Карпатского региона 
В статье раскрыты особенности формирования диалогической культуры будущего 
учителя начальных классов в условиях поликультурной среды. Автор отмечает 
необходимость налаживания межкультурной коммуникации в учебно-воспитатель-
ном процессе, описывает формы и методы подготовки специалистов. 
Ключевые слова: полекультурность, социокультурная среда, межкультурная 
коммуникация, диалогическая культура, поликультурное воспитание. 
 
Елена Задорожная  
Актуальность проблемы природоохранной деятельности в экономических и 
педагогических исследованиях 
В статье рассмотрен контекст природоохранной деятельности в управлении и 
учебно-воспитательном процессе. Проведен анализ научно-педагогических литера-
турных источников из указанных проблем. Освещены аспекты использования 
природоохранной деятельности в управлении и учебно-воспитательном процессе. 
Ключевые слова: природоохранная деятельность, управленческая деятельность, 
экологическое воспитание 
 
Марина Кайкова  
К вопросу формирования навыков самостоятельной работы студентов в процессе 
фортепианной подготовки 
Статья посвящена проблеме формирования навыков самостоятельной работы буду-
щих педагогов в процессе фортепианной подготовки. Автор определяет и рассмат-
ривает теоретические задачи, решение которых будет способствовать развитию 
указанных навыков у студентов, приводит пример работы над конкретным 
музыкальным произведением. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, фортепианная подготовка, навыки 
самостоятельной работы. 
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Виктор Мозговой 
Методологический анализ процесса подготовки будущих учителей к режиссуре 
педагогического действия 
В статье проведено теоретическое обоснование процесса подготовки будущих 
учителей к режиссуре педагогического действия в качестве инновационного 
образовательного проекта. На основе методологического анализа представлены 
характеристики основных фаз реализации инновации, а также сделаны выводы о 
результативности каждой ключевой стадии проекта. Доказывается значимость 
подготовки будущих учителей к режиссуре педагогического действия в контексте 
современного педагогического образования. 
Ключевые слова: подготовка, будущие учителя, режиссура педагогического 
действия, методологический анализ. 
 
Ольга Ночёвка, Наталия Дермелёва 
Особенности дирижерско-хоровой подготовки студентов двупрофильных специ-
альностей: «начальное образование» и «музыка» 
В статье рассмотрены особенности дирижерско-хоровой подготовки студентов 
факультетов подготовки учителей начальных классов с дополнительной специаль-
ностью «музыка». На основе результатов проведенного мониторинга существующих 
трудностей в процессе подготовки будущего учителя музыки автором разработана 
схема постепенного приобщения студентов к активной самообразовательной 
деятельности с целью повышения уровня хормейстерской подготовки студентов. 
Ключевые слова: дирижерско-хоровая подготовка, самообразовательная деятель-
ность, двупрофильная специализация, учитель начальных классов и музыки. 
 
Людмила Роенко  
Подготовка будущих учителей начальной школы к развитию критического 
мышления при прорабатывании художественного произведения 
В статье рассматриваются отдельные аспекты подготовки будущих учителей 
начальной школы к развитию критического мышления в процессе анализа 
художественного произведения. Сосредоточивается внимание на умении форму-
лировать вопросы к тексту, анализируются различные типы вопросов и техника их 
постановки. Доказана важность овладения умением постановки вопросов к тексту в 
процессе подготовки к урокам литературного чтения. 
Ключевые слова: подготовка учителей, критическое мышление, типы вопросов, 
техника постановки вопросов, художественные произведения 
 
Оксана Хомышак 
Проблема подготовки педагогов-филологов к взаимодействию с родителями в 
средней общеобразовательной школе 
В статье проанализирована проблема подготовки педагогов-филологов к взаимо-
действию с родителями в средней общеобразовательной школе. Исследована ее 
актуальность в сфере современной украинской педагогической науки. Охарактери-
зирован уровень разработки исследованного вопроса. Предложено более глубокое 
изучение дисциплин психолого-педагогического цикла в педагогическом вузе. 
Представлено содержание роботы будущих педагогов-филологов для усовершенство-
вания учебно-воспитательного процесса. Определены главные формы роботы 
педагогов с родителями. Поданы методические рекомендации для организации и 
укрепления педагогического взаимодействия педагогов-филологов с родителями. 
Ключевые слова: семейное воспитание, ребенок, семья, родители, педагог-филолог, 
родительская педагогика, знания, умения.   
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Ирина Шевчук 
Подготовка будущего учителя к развитию мышления в учеников начальних 
классов на уроках математики 
У статье раскрывается актуальность проблемы мышления учеников начальных 
классов средствами математики на разных этапах урока, а именно во время работы 
над задачами в процессе анализа, а также во время использования эффективных 
методов их решения. 
Ключевые слова: творчество, активизация умственной деятельности учеников, 
аналитическое мышление, графическое изображение задач. 
 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВЫЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Вита Безлюдная 
Характеристика структурных компонентов системы обучения иностранному 
языку 
В статье охарактеризовано структурные компоненты системы обучения иностран-
ного языка: подходы к обучению, цели и задания, содержание, процесс, принципы, 
методы, средства, организационные формы обучения; раскрыто содержание 
понятий система, структура, компонент, система обучения; проанализированы 
разные подходы к определению содержания обучения иностранного языка.  
Ключевые слова: система, компонент, система обучения, иностранный язык, 
содержание обучения, коммуникативная компетенция. 
 
Роман Безлюдный 
К проблеме обучения чтению и переводу профессионально ориентированного 
текста на занятиях английского языка во ВУЗ 
Статья посвящена проблеме чтения и перевода профессионально ориентированного 
текста на занятиях английского языка, анализируются виды чтения и перевода, 
трудности, которые возникают у студентов во время работы с иноязычными  
текстами. Представлены переводческие приемы: транслитерация, калька, перевод-
описание. Автор акцентирует внимание на важности беспереводного понимания 
студентами профессионально ориентированного тексту.  
Ключевые слова: чтение, перевод, виды, приемы, иноязычный текст, профессиональ-
ное направление, учеба. 
 
Зоя Возная  
Ценностный потенциал проектной деятельности в системе обучения школьного 
обществоведения 
В статье исследуется ценностно-мотивационный ресурс школьного общество-
ведения (на примере предмета «Человек и мир») и предлагается методическая модель 
формирования и усвоения ценностей средствами проектной деятельности на уроках 
обществоведения. Раскрывается процесс формирования ценностей и показана их 
структура. Кроме теоретического обоснования, предлагается методическая модель 
урока формирования ценностных ориентаций с использованием проектных форм 
обучения. 
Ключевые слова: обществознание, гуманизация образования, ценности, модель 
интериоризации ценностей, проектная деятельность, проблемные вопросы проектов, 
субкультура? Метод, модель урока, технология. 
 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 317 

 

Анна Волошина, Петр Волошин  
Технологические приемы развивающего обучения 
В статье обосновано понятие «развитие» как ведущий критерий оценивания работы 
школы, основные критерии при определении его уровня; проанализированы основные 
психологические принципы развивающего обучения; систему учебных приемов, 
которые способствуют развитию личности учащихся и технологические приемы 
развивающего обучения на уроках украинского языка. Кроме того, внимание уделено 
проблеме организации такой поисково-исследовательской учебной деятельности, 
которая начинается с формулировки для учащихся учебного задания, разработки 
учебного действия и оценивания. 
Ключевые слова: развивающее обучение, психологические принципы, технологические 
приемы, учебное задание, учебное действие, оценивание. 
 
Людмила Данник 
Применение активных методов обучения в профильной и профессиональной 
подготовке старшекласников 
В статье указано, что методы обучения могут быть представлены в различных 
классификациях с учетом их практических функций, возможностей и организации 
учебного взаимодействия педагогов и учеников. Доказано, что именно активные 
методы являются наиболее существенными в профильной и профессиональной 
подготовке старшеклассников, поскольку они являются важным средством 
ориентировки учащихся на такие ценности, как овладение профессиональным 
мастерством, создание новых, более ценных, алгоритмов деятельности. 
Ключевые слова: профильная и профессиональная подготовка, классификация 
методов обучения, активные методы обучения, подготовка старшеклассников. 
 
Светлана Дицьо 
Современные технологии музыкального обучения школьников в контексте  
гуманистической парадигмы образования 
В статье рассматривается процесс музыкального обучения школьников на основе 
технологического подхода. Очерчены личностно-ориентированные технологии 
музыкального обучения в общеобразовательной школе, определены принципы их 
внедрения. Определены пути технологизации музыкального обучения учащихся 
общеобразовательных школ. 
Ключевые слова: технологический подход, технологии музыкального обучения, 
личностное развитие школьников. 
 
Галина Коберник 
Индивидуализация обучения младших школьников в условиях решения адапти-
рованных учебных заданий 
В статье теоретически обосновано организационно-педагогические условия осу-
ществления индивидуализации обучения. В частности идет речь о создании ситуации 
успеха в процессе учебно-познавательной деятельности путем адаптирования 
учебного материала к уровню учебных компетентностей младших школьников.  
Ключевые слова: индивидуализация, успех, адаптирование заданий, младшие школьники. 
 
Татьяна Куценко  
Особенности нетрадиционных форм урока английского языка 
Статья посвящена актуальным вопросам использования нетрадиционных форм 
обучения на уроках английского языка. Обоснована эффективность использования 
компьютерных технологий и Интернета в учебном процессе. 
Ключевые слова: нетрадиционные формы урока, видео-урок, метод проектов, урок-
спектакль, урок-интервью. 
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Алла Кучай  
Внедрение инновационных технологий обучения в образовательную деятельность 
В статье рассмотрены особенности внедрения педагогических инноваций, как  нового 
педагогического продукта (теоретического, практического), что воплощается в 
учебно-воспитательный процесс – концепции, теории, системы, методики, 
технологии, методы, приемы. Доказано, что новое содержание образования, 
возникновение инновационных технологий обучения, реформирование социально-
экономической системы создали  в обществе ситуацию, когда невозможно научиться 
кое-чему раз на всю жизнь. В связи с этим у педагогов есть потребность постоянно 
углублять и обновлять знания, умения и навыки. 
Ключевые слова: педагогические инновации, концепции, теории, учебно-воспита-
тельный процесс. 
 
Татьяна Малецкая 
Показатели и критерии сформированности исторических знаний, которые 
усваиваются учащимися 5–7 классов в процессе обучения 
Статья посвящена анализу психолого-педагогической и методической литературы по 
показателям и критериям сформированности исторических знаний. Раскрывается 
понимание понятия «исторические знания». Выясняются составляющие истори-
ческой теории. Анализируется содержание знаний учеников 5–7 классов на уроках 
истории. Предоставляется обобщенная характеристика показателей измерения 
сформированности исторических знаний. 
Ключевые слова: исторические знания, представления, понятия, содержание и 
качество исторических знаний. 
 
Марина Михаськова 
Модель развития вокально-интонационных навыков на уроках музыки в начальной 
школе в процессе распевания 
В статье даётся определение термина «вокально-интонационные навыки», 
анализируются основные певческие навыки учеников начальной школы, их разделение 
на типы, категории и группы. Отдельно выделяются «вокально-интонационные 
упражнения», которые помогают ученикам лучше освоить интонационные 
комплексы и преодолевать трудности, которые возникают в процессе вокальной 
роботы. Автор выделяет требования, принципы и способы проведения вокально-
интонационных упражнений на уроках музыки. В результате обобщаются и 
обосновываются теоретические и практические аспекты использования модели 
развития вокально-интонационных навыков на уроках музыки в процессе распевания 
младших школьников, которые базируются на обеспечении единства компонентов 
вокально-интонационных навыков, объединение их в составляющие и использование 
упражнений по типам, видам и направлениям. 
Ключевые слова: навыки, вокально-интонационные навыки, вокально-интонационные 
упражнения, модель развития вокально-интонационных навыков. 
 
Юрий Олексин 
Современные научные подходы к определению сущности диференциации обучения 
учащихся 
Статья раскрывает обобщение научных подходов к определению сущности 
дифференциации обучения школьников. Отмечены уровни дифференциации среднего 
образования, а также основные виды педагогической поддержки, в процессе 
дифференцированного обучения. 
Ключевые слова: дифференциация обучения, виды дифференциации, уровни дифе-
ренциации. 
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Надежда Рогальская  
Программно-методическое обеспечение – залог реализации игровой компетенции 
детей дошкольного возраста 
В статье изучено проблему определения сущности игровой компетенции детей 
дошкольного возраста в Базовом компоненте дошкольного образования; а также 
раскрыто сущность программно-методического дошкольного образования в Украине. 
Автор показывает особенности реализации такой компетенции в содержании 
наиболее общеизвестных программ воспитания, обучения и развития детей дошколь-
ного возраста; определяет специфику игровой компетенции детей дошкольного 
возраста и раскрывает контентное содержание разделов программ направленных на 
формирование такой компетенции у дошкольников. 
Ключевые слова: компетенция, компетентность, программно-методическое обеспе-
чение, дошкольное образование, игровая деятельность, игровая компетенция. 
 
Светлана Романюк 
Педагогические инновации в учебно-воспитательном процессе современной 
начальной школы 
В статье анализируются инновационные педагогические программы, обосновы-
ваются целесообразность и предпосылки использования инновационных педагоги-
ческих технологий в современной начальной школе. Доказывается мысль относи-
тельно широкого использования интерактивных методов обучения в работе учителя 
начальных классов, в частности «микрофон», «дерево решений», «карусель» и др., 
которые поднимают на высшую ступень учебные достижения младшего школьника и 
обеспечивают их высокий уровень компетенции. Анализируются их виды и 
особенности использования в условиях личностно-ориентированного образования. 
Ключевые слова: инновации, педагогические технологии, познавательный интерес, 
игровая технология, перспективные технологии, имитационные игры, динамические 
группы, эмпирический анализ. 
 
Ирина Трохимчук  
Применение исследовательской технологии обучения экологии в современных 
условиях 
В статье определено основные психолого-педагогические механизмы и теоретические 
подходы к системе экологического образования и воспитания учащихся, выделены 
содержательные аспекты педагогического руководства процессом в учебно-
воспитательном процессе общеобразовательного учебного заведения.  
Ключевые слова: экологическое образование и воспитание, теоретические подходы, 
общеобразовательное учебное заведение. 
 
Мен Фаньцзюань 
Сущность и структура интонационно-образного мышления младших школьников 
в контексте вокально-хорового обучения 
В статье рассматривается сущность феномена интонационно-образного мышления 
младших школьников. Определены структурные компоненты интонационно-
образного мышления учащихся в процессе вокально-хорового обучения. Определено, 
что интонационно-образное мышление является одной из важнейших форм 
музыкально-познавательной деятельности, имеет свою специфику актуализации 
сути личности младшего школьника в процессе вокально-хорового обучения.  
Ключевые слова: музыкальная деятельность, интонационно-образное мышление, 
вокально-хоровое обучения, познавательная деятельность. 
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Григорий Цибулько, Марина Бутырина  
Использование компьютера в проектной деятельности учеников как компонент 
профессионального образования 
В статье рассмотрены конкретные пути использования компьютерной техники на 
уроках трудового обучения и во время разработки учебных творческих проектов, 
определена стратегия и методические особенности использования компьютера в 
трудовом обучении, исследованы способы  использования компьютерной техники на 
всех этапах урока трудового обучения и проектной деятельности учащихся как 
компонента профессионального образования учащихся.  
Ключевые слова: компьютерная техника, информационные технологии, компьютери-
зация обучения, проектная деятельность, профессиональное образование. 
 
Валерия Цысь  
Особенности использования сказкотерапии на уроках в начальной школе 
В статье описаны приемы применения сказкотерапии на уроках в начальной школе с 
целью сохранения психического здоровья учащихся. Охарактеризовано современное 
состояние здоровья учащихся начальных классов и предложено, с целью улучшения 
психофизиологических показателей у подрастающего поколения, новые формы и 
методы обучения, среди которых сказкотерапия как один из видов арт-терапии. 
Описаны особенности организации указанной формы работы на уроках в школе 
I уровня и теоретически исследовано ее влияние на различные сферы жизнедеятель-
ности детей. 
Ключевые слова: сказкотерапия, арт-терапия, ученики начальных классов, школа 
I уровня, психофизиологическое развитие. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

Жанна Вернидуб  
Взаимодействие общеобразовательного учебного заведения и семьи в организации 
раннего профилирования учеников 
В статье рассмотрена проблема взаимодействия общеобразовательного учебного 
заведения и семьи, указаны цель и задачи этой деятельности, раскрыты основные 
условия продуктивного сотрудничества с родителями и определены особенности  
взаимодействия педагогического коллектива с родителями в решении задач ранней 
профилизации учеников. 
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, педагогическая культура роди-
телей, профильная ориентация, профильное обучение. 
 
Зоя Дробинская 
Профессиональная адаптация и психолого-педагогическое сопровождение моло-
дых специалистов  
В статье раскрывается состояние разработки проблемы профессиональной 
адаптации и психолого-педагогического сопровождения молодых специалистов, 
которая обусловливается сущностными характеристиками педагогической деятель-
ности. Проанализированы научные источники и обобщено взгляды научных 
работников на ведущие идеи изучаемой проблемы. Определено сущность ключевых 
понятий; раскрыты фазы профессиональной адаптации педагога и охарактеризована 
их сущность; выявлены причины снижения адаптационного потенциала у молодых 
специалистов и представлены пути их устранения. Предусмотрены перспективы 
последующих исследований.  
Ключевые слова: професиональная адаптация, психолого-педагогическое сопровож-
дение, молодые специалисты, адаптация молодого специалиста, психологическая 
адаптация. 
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Наталка Дудник  
Формирование коммуникативной компетентности руководителя общеобразова-
тельного учебного заведения средствами социально-психологического тренинга  
В статье проанализированы основные взгляды на роль коммуникативной 
компетентности в профессиональной деятельности руководителя общеобразова-
тельного учебного заведения, раскрывается актуальный вопрос влияния коммуника-
тивной компетентности руководителя на взаимоотношения с педагогами и создание 
положительного психологического климата, предлагаются отдельные направления 
работы по повышению уровня коммуникативной компетентности руководителей 
общеобразовательных учебных заведений во время тренинговых занятий. 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, коммуника-
тивные знания, коммуникативные умения, коммуникативные способности, система 
тренинговых занятий.  
 
Юлия Ермак  
Психолого-педагогическая поддержка професионального самопознания будущих 
учителей в профессиональной подготовке 
В статье анализируются трудности, которые мешают профессиональному 
самопознанию будущих учителей в профессиональной подготовке. Раскрывается 
психолого-педагогическая поддержка студентов как совокупность приемов, методов, 
форм, средств  педагогического влияния на самосознание личности.  
Ключевые слова. Психолого-педагогическая поддержка личности, будущие учителя, 
профессиональное самопознание, профессиональная подготовка. 
 
Юлия Косенко 
Взаимодействие воспитателей и родителей в обеспечении социально-
личностного развития ребенка дошкольного возраста 
В статье раскрыта сущность социализации как педагогического феномена. 
Обосновано значение дошкольного возраста для социализации ребенка, роль в этом 
процессе первых социумов – семьи и дошкольного учебного заведения. Определены 
особенности педагогического взаимодействия воспитателей и родителей в 
обеспечении социально-личностного развития детей дошкольного возраста. Показана 
специфика использования «технологий социализации» в педагогическом процессе 
дошкольного учебного учреждения. 
Ключевые слова: социализация, социально-личностное развитие дошкольника, 
педагогическое взаимодействие, технологии социализации. 
 
Ирина Крупенко 
Психолого-педагогические особенности воздействия родителей на развитие 
одаренных детей 
Статья посвящена актуальной проблеме развития одаренных детей в семье. 
Раскрыто факторы, которые определяют специфику создания условий в семье для 
развития одаренных детей. Выявлено характерные особенности и сферы детской 
одаренности. Освещаются проблемы воспитания одаренных детей в семье и 
предлагаются рекомендации родителям для их преодоления. 
Ключевые слова: одаренный ребенок, одаренность, особенности детской одарен-
ности, семейное воспитание. 
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Владимир Нискородов, Александр Бондаренко  
Система диагностирования личностных профессионально значимых качеств 
старшеклассников с целью профессиональной ориентации 
В статье доказывается, что формирование профессионального самоопределения 
подростков должно осуществляться в режиме открытой социально-педагогической 
системы в общей деятельности, социальных партнеров и, конечно, детей на основе 
субъект-субъектных взаимоотношений. Описано содержание и специфику внедрения 
целевой программы системы диагностики личностных профессионально важных 
качеств старшеклассников. Профессиональное самоопределение подростка рассма-
тривается в авторском видении как процесс и результат социализации 
воспитанника. 
Ключевые слова: подготовка; подростки; профессия; целевая программа. 
 
Антонина Радиевская 
Особенности развития творческих способностей учащихся младших классов 
лицеев искусств 
Проанализированы особенности развития творческих способностей учеников 
младших классов лицеев искусств. Основное понятие определено как «обусловленный 
внешними факторами процесс воспитания качеств творческой личности, которые 
характеризуют степень их соответствия определённому виду учебно-творческой 
деятельности, способствуют достижению субъектности, рефлексивной направлен-
ности, гибкости и оригинальности художественно творческих результатов 
учеников». Обосновано содержание етапов. 
Ключевые слова: развитие творческих способностей младших школьников, етапи 
развития, лицей искусств. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Наталия Безлюдная  
Психолого-педагогические основы экологического воспитания учащихся начальной 
школы 
В статье раскрывается актуальность формирования в начальной школе экологи-
ческой культуры младшего школьника. Охарактеризованы пути и способы реализации 
в учебно-воспитательном процессе начальной школы содержания экологического 
образования. Определены психолого-педагогические основы экологического воспита-
ния младших школьников. Раскрыты педагогические условия эффективности 
экологического воспитания учащихся младшего школьного возвраста. 
Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, экологическое образование, 
экологическая культура. 
 
Галина Билавич, Татьяна Близнюк  
Читательская культура в контексте духовного развития младшего школьника 
сельской школы 
В статье говорится о проблемах литературного развития младших школьников 
сельской школы и место в этом процессе чтения. Показано факторы, влияющие на 
формирование читательской культуры детей, проанализированы читательские 
интересы сельских школьников. Выяснено, что в них обычно активно проявляется 
интерес к чтению; любимые книги – современные произведения для детей, 
преимущественно зарубежных авторов. Сельские читатели поставлены перед 
проблемой отсутствия современных детских книг в местных библиотеках. 
Ключевые слова: литературное развитие, младший школьник, читательская 
культура, читательские интересы, сельская школа. 
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Эдуард Ерёменко 
Воспитание настойчивости у младших школьников в процессе занятий 
хортингом через педагогические условия 
В статье исследуются педагогические условия воспитания настойчивости у младших 
школьников в процессе занятий украинским видом спорта – хортинг. Представлен 
теоретический анализ проблемы воспитания настойчивости в учеников младшего 
школьного возраста средствами хортинга. Освещены критерии диагностирования 
уровня воспитанности настойчивости у младших школьников 6–7 лет. 
Ключевые слова: воспитание настойчивости, волевые качества, хортинг, методика, 
способности, младшие школьники, критерии, педагогические условия. 
 
Наталия Мамчур 
Мастер-класс «Народная декоративная роспись» в системе эстетического 
воспитания будущих учителей 
В статье с научной позиции современности освещено проблему теоретико-
методического обоснования педагогической формы организации учебного процесса 
как мастер-класс, в частности представлено программу мастер-класса «Украинская 
народная роспись» и подчеркнуто значимость данного вида деятельности в системе 
эстетического воспитания студенческой молодежи. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, мастер-класс, украинская народная 
роспись. 
 
Виктория Михалевская  
Психолого-педагогические условия воспитания настойчивости и уверенности у 
младших школьников 
В статье раскрываются психолого-педагогические условия воспитания у младших 
школьников настойчивости и уверенности в процессе занятий хореографическим 
искусством: формирование у младших школьников общего положительного отно-
шения к занятиям хореографией и достигнутым результатам; создание на занятиях 
ситуации успеха и предоставление достигнутому успеху гласности; система-
тическое поощрение детей в процессе занятий хореографическим искусством; 
целенаправленное применение активных методов овладения разнообразными движе-
ниями как составляющими элементами содержания танца. 
Ключевые слова: уверенность, настойчивость, хореография, воспитание. 
 
Светлана Ромко 
К проблеме формирования творческой деятельности как средства музыкального 
воспитания младших школьников 
В статье раскрыты оптимальные пути формирования творческой деятельности на 
уроках музыкального искусства. Рассматриваются пути реализации творческой  
деятельности в процессе игровой формы учебы, самостоятельной музыкальной  
деятельности, песенно-игрового фольклора. Рассматриваются особенности твор-
ческого развития детей младшего школьного возраста. Определено сущность 
творческих способностей, которые обеспечивают эффективное формирование  
творческих качеств учеников на уроках музыкального искусства. 
Ключевые слова: творчество, творческая активность, игровая деятельность,  
самостоятельная  деятельность, песенно-игровой  фольклор. 
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Юлия Шишкина  
Профессиональная подготовки будущих учителей начальных классов к 
экологическому воспитанию учеников 
В статье мы раскрываем вопросы профессиональной готовности будущего учителя 
начальных классов к экологическому воспитанию учеников, а также информируем о 
действующей студенческой лаборатории «Экологическое образование для устой-
чивого развития» при Мелитопольском государственном педагогическом универси-
тете имени Богдана Хмельницкого.  
Ключевые слова: готовность, подготовка, будущий учитель, педтехнология 
непрерывного экологического образования, учебные программы, студенческая научная 
лаборатория «Экологическое образование для устойчивого развития». 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Лариса Гусаченко 
Из зарубежного опыта работы с хореографически одаренными детьми (на 
материале начальной школы) 
В статье рассмотрены современные зарубежные психолого-педагогические 
концепции работы с хореографически одаренными детьми младшего школьного 
возраста. Проанализирована специфика толкования терминов «хореографическая 
одаренность» и «талант» в работах Ф. Жанье, С. М. Баум, И. Дж. Уокер, а также 
определения этих понятий в рабочих образовательных программах США и 
Великобритании. Автор предлагает сопоставительную классификацию критериев 
хореографической одаренности детей младшего школьного возраста в работах 
зарубежных педагогов-хореографов.  
Ключевые слова: хореографическая одаренность, творческий потенциал, начальное 
хореографическое образование. 
 
Татьяна Шарошкина 
К. Н. Вентцель как основатель «Дома свободного ребенка » 
В статье анализируются особенности работы «Дома свободного ребенка» 
К. Вентцеля. Автором анализируются новаторские идеи педагога которые вопло-
щались в практическую деятельность данного образовательно-воспитательного 
заведения. В статье акцентируется внимание на идею свободного воспитания как 
основную над  которой работал К. Н. Вентцель. Автор обращает внимание на 
особенности организации воспитательного и учебного процесса в «Доме свободного 
ребенка», а именно: особенности трудового, нравственного, умственного, 
религиозного воспитания. 
Ключевые слова: свободное воспитание, произвоственный труд, творческая 
личность, свободнная личность. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 
Дмитрий Пузиков 
Модель оценивания инновационного развития общеобразовательного учебного 
заведения: структура и функции 
В статье рассмотрена важная составляющая теоретико-методического 
обеспечения оценивания инновационного развития общеобразовательного учебного 
заведения – его модель. Автор выделил структурные компоненты модели оценивания 
инновационного развития общеобразовательного учебного заведения и очертил связи 
между ними, выделил теоретические и прикладные функции разработанной модели. 
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Созданная модель может использоваться в процессе дальнейших научных 
исследований по проблематике оценивания инновационного развития общеобразо-
вательного учебного заведения, а также для организации процесса оценивания в 
учебном заведении, для подготовки специалистов к его осуществлению. 
Ключевые слова: оценивание деятельности общеобразовательного учебного 
заведения, инновационное развитие общеобразовательного учебного заведения, 
оценивание инновационного развития общеобразовательного учебного заведения, 
структура и функции модели оценивания инновационного развития общеобразо-
вательного учебного заведения. 
 
Светлана Совгира 
Культурологический подход в экологическом образовании 
В статье рассмотрена экологическая культура личности как предпосылка 
оптимизации взаимоотношений общества и природы. Показана взаимосвязь 
экологической культуры с экологическим образованием, мировоззрением и сознанием. 
Выделены доработки авторов по проблемам формирования экологической культуры 
будущих педагогов и определена их значимость в научном мире. Доказано, что на 
сегодняшний день доминирующим в экологическом образовании является культуро-
логический подход, который рассматривается учеными в различных аспектах: через 
поведение в природе, систему экологического образования, экологической воспитан-
ности, экологическое мышление, различные направления изучения экологических и 
эколого-педагогических проблем. 
Ключевые слова: экологическая культура, экологическое образование, экологическое 
мировоззрение, экологическое сознание. 
 
Геннадий Шелепко  
Система управления общеобразовательными учебными заведениями Украины: 
зарубежный опыт, пути демократизации 
Проанализирован опыт США и некоторых стран Европы в направлении развития 
государственно-общественного управления школьным образованием и проблемы 
реформирования системы управления общеобразовательными учебными заведениями 
Украины. Сделан акцент на законодательное обеспечение государственно-общес-
твенного управления общеобразовательными учебными заведениями. Определены 
основные задания относительно налаживания сотрудничества органов управления с 
общественными организациями с целью модернизации образования в Украине. 
Ключевые слова: общеобразовательное учебное заведение, система управления 
общеобразовательными учебными заведениями, государственно-общественное  уп-
равление, общественные организации. 
 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 46, 2013 

 326 

ANNOTATION 
 

THE TEACHER’S TRAINING TO THE WORK AT 
THE VILLAGE SCHOOL 

O. Bilyakovska, I. Myshchyshyn 
Educational training as means of formation of communicative competence of would-be 
teacher 
Opportunities of educational training, as an optimal form for the organization of 
educational process and means of formation of the communicative competence of would-be 
teacher, are examined in the article. The components of the communicative competence of a 
pedagogue are distinguished and the main principles of the educational training are 
characterized. The authors present the possibility of using new teaching technology on the 
example of teacher’s educational training «Modeling of the modern effective lesson».   
Key words: communicative competence, educational training, communicative abilities, 
communication, principles. 
 
S. Dovbenko 
Multicultural bases of would-be teachers preparation to the work in the village school of 
the Karpathian region 
This article discovers the peculiarities of formation of dialogic culture of would-be teacher 
in primary school in the conditions of multicultural environment. The author stresses on the 
necessity of debugging of intercultural communication in the educational process, describes 
forms and methods of teachers preparation. 
Key words: intercultural, sociocultural environment, intercultural communication, 
dialogical culture, multicultural education. 
 
O. Zadorozhna 
Actuality of the problem of nature protection activity in economic and pedagogical studies 
The article discovers the context of nature protection activity in management and 
educational process. The analysis of the teaching literature of these problems is discussed. 
The aspects of nature protection activity using are cleared up in in management and 
educational process. 
Key words: nature protection activity, management activity, ecological education. 
 
M. Kaykova  
The question of skills formation of students’ independent work in the piano training 
process. 
The article is dedicated to the problem of formation of independent work skills of would-be 
teachers in the piano training process. The author identifies and examines theoretical tasks 
that will contribute to the students developing of these skills, gives an example of the work as 
a particular piece of music. 
Key words: independent work, piano training, abilities of independent work. 
 
V. Mozgovoy 
Methodological analysis of the prospective teachers’ preparation to the direction of the 
pedagogical action 
Theoretical justification of the process of the prospective teachers’ preparation to the 
direction of the pedagogical action as the innovative educational project has been carried 
out in the article. On the basis of methodological analysis the characteristics of the main 
phases of innovation realization are represented as well as the conclusions of each key stage 
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of the project performance are made. The significance of prospective teachers’ preparation 
to the direction of the pedagogical action in the context of modern pedagogical education 
has been proved.  
Key words: preparation, prospective teachers, direction of the pedagogical action, 
methodological analysis. 
 
O. Nochevka, N. Dermelova 
The peculiarities of choral-conducting training of the students of the two-profile-based 
occupations: «primary education» and «music» 
The article discloses the peculiarities of choral-conducting training of the students of the 
primary education faculty with the additional occupation of «music». According to the 
monitoring results of the existing problems in the process of choral-conducting training of 
the future music teacher the author developed the scheme of students’ gradual attraction to 
the active self-regulated learning to raises the quality level of the students’ choral-
conducting training. 
Key words: choral-conducting training, self-regulated learning, two-profile-based 
occupation, primary school and music teacher. 
 
L. Roenko  
Training of primary school teachers to develop critical thinking while examining the 
fiction 
The article deals with some aspects of training of primary school teachers to develop critical 
thinking while analyzing fiction literature. The attention is paid to the skills of asking the 
questions to the text, the different types of questions and the technique of their asking are 
analyzed. The importance of mastering the skills of asking the questions to the text while 
preparing to the lessons has been proved. 
Key words: training of the teachers, critical thinking, types of questions, methods of asking 
questions, works of art. 
 
О. Khomyshak 
The problem of teacher and philologists’ training for parents’ interaction in secondary 
school 
The problem of students-philologists’ training for parents’ interaction in secondary school 
has been analyzed in the article. Its actuality in modern Ukrainian pedagogy has been 
investigated. The wide range of research works are devoted to this question. Much more 
profound learning of pedagogy and psychology in teacher training university has been 
suggested. The content of future teacher and philologists’ work for the improvement of the 
process of educational work was presented. The principal forms of pedagogues’ interaction 
with parents have been determined. The methodological tips for organization and 
improvement of pedagogical interaction between teachers and philologists’ and parents 
have been given. 
Key words: family education, child, family, parents, teacher and philologist, parents 
pedagogy, knowledge, skills. 
 
I. Shevchuk 
The training of future teacher for the development of pupils’ reflection  in primary school 
on mathematics lessons 
Article highlights the actuality of art thinking problem of primary school pupils by means of 
mathematics at different lesson stages while working on tasks in the process of their 
analysis, as well as during the use of effective methods of doing them. 
Key words: art, activation of mental activity of pupils, analytical thinking, graphical tasks. 
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DIDACTICS, METHODICS, NEW INFORMATIONAL  
TECHNOLOGICS EDUCATION 

V. Bezluidna 
The characteristics of the structural components in the foreign language learning system  
The structural components in the foreign language training system is characterized in the 
article: approaches of training, the purposes and tasks, the contents, process, the principles, 
methods, means, organizational forms of education are characterized; the content of such 
concepts as system, structure, component, training system have been reveals. The different 
approaches to definition of training content of a foreign language are analyzed.  
Key words: system, component, training system, foreign language, content of training, 
communicative competence. 
 
R. Bezluidnui 
To the problem of the reading and translation of professionally orientated text on the 
English language lessons in higher educational establishment 
The article is devoted to the problem of reading and translation of English text for 
professional purposes, it is devoted to the types of reading and translation, difficulties which 
students meet during reading and translation of foreign-language texts. Some translational 
receptions: transliteration, tracing-paper, translation-description are presented. The author 
focuses reader’s attention on the importance of students understanding of foreign-language 
texts without translation. 
Key words: reading, translation, types, receptions, foreign-language text, professional 
purposes, study. 
 
Z. Vozna  
Value potential of the project activities in the teaching system of school social science  
The values and motivation of school social science (for example, the subject «Man and 
World») are investigated in the article and the methodological model of formation and 
learning of values by means of project activity at the lessons of social science is proposed. 
The value system which can be formed during the lesson is determined in this article. Beside 
the theoretic material, the methodological model of the lesson on forming value, where the 
project-based learning is used, is worked out. 
Key words: social science, humanization of education, values, model internalization of 
values, project activity, problem questions of projects, subculture, words: method, 
technology, the model of the lesson.  
 
H. Voloshuna, P. Voloshun 
Technological methods of the developmental reading 
The article analyzes the notion «development» as the main criteria of evaluating of school 
work and the criteria of the defining of its level is analyzed. The system of educational 
methods, which encourage the development of people’ individuality and the technological 
techniques of developing education when learning Ukrainian at school are described. 
Besides the attention is paid to the problem of organization of research work which is 
started with giving educational tasks to the pupils, working out the educational activity and 
assessment. 
Key words: the developmental education, psychological principles, technological 
techniques, learning objectives, learning performance, estimation. 
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L. Dannik 
Using of active learning methods in profile and professional training of senior pupils 
The methods of teaching can be presented in various classifications according to their 
practical functions, capabilities and organization of educational interaction of teachers and 
students. It has been proved that an active methods are the most important in the profile and 
professional training of senior pupils, because they are considered as important means of 
orientation for students on such values as mastering professional skills, creation of new, 
more valuable algorithms of activity. 
Key words: profile and professional training, classification of teaching methods, active 
learning methods, training of high school students. 
 
S. Dytso 
Modern technologies of musical studies of students in context of humanism paradigm of 
education 
The process of students’ musical study is considered on the basis of technological approach. 
The personality oriented technologies of musical studies at general school are outlined, 
certain principles of their introduction are determined. The ways of technological process of 
musical studies of students of general schools are determined. 
Key words: technological approach, technologies of musical studies, personality 
development of students. 
 
G. Kobernyk 
Individualization of elementary school children instruction in the conditions of adopted 
learning tasks solving 
Effective pedagogical conditions of training individualization realizing have been 
theoretically proved in the article. In particular it is about organizing a student’s situation of 
success in the process of educational and cognitive activity by the way of learning material 
adaptation to the levels of learning competences of elementary school children.    
Key words: individualization, success, material adaptation, elementary schoolchildren. 
 
T. Kutsenko 
Features of non-traditional forms of English lesson 
The article is devoted to topical issues of the use of alternative forms of education for 
English lessons. The effectiveness of using of computer technologies and the Internet in the 
classroom is grounded. 
Key words: non-traditional forms of lesson, video- lesson, project method, lesson- play, 
lesson- interview. 
 
А. Kuchai 
The introduction of innovational  learning technologies in educational activities 
The article describes the features of the introduction of pedagogical innovations as new 
pedagogical product, which is introduced into an educational and upbringing process, 
including conceptions, theories, systems, samples, methods, technologies etc. It has been 
proved that the new content of education, the emergence of innovative learning technologies, 
the reform of socio-economic system, created a situation in a society where it is impossible 
to learn something once in a lifetime. In this regard, the teachers always have a need to 
deepen and update knowledge, skills and abilities. 
Key words: pedagogical innovations, educational and upbringing process, scientific and 
research activities.   
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T. Maletska  
The Indicators and criteria for the formation of historical knowledge acquired by students 
5–7 form 
The article analyzes the psychological and educational literature that shows the indicators 
and criteria of formation of historical knowledge. It also reveals the understanding of the 
concept of «historical knowledge». The components of a historical theory and the content of 
the knowledge that students of the 5–7 grades acquired on the History classes are analyzed. 
A generalized characteristic, measuring the formation of historical knowledge is given in the 
article. 
Key words: historical knowledge, ideas, concepts, content and quality of historical 
knowledge. 
 
M. Mykhaskovа 
Model of development of vocal-intonation skills at the music lessons at primary school in 
the process of warming up singing 
Definition of the term «vocal-intonation skills» has been given in the article, main singing 
skills of the primary school pupils, their division into kinds, categories and groups have been 
analyzed. «Vocal-intonation exercises», which help pupils to master intonation complexes 
better and overcome difficulties, appearing in the process of vocal work, have been 
distinguished separately. The author distinguishes the demands, principles and ways of 
conducting vocal-intonation exercises at the music lessons. As a result, theoretical and 
practical aspects of introduction of the modal of development vocal-intonation skills at the 
music lessons in the process of warming up singing of junior pupils, which is based on 
providing with unity of the components of vocal-intonation skills, joining them into 
components and usage of exercises divided into types, kinds and directions of work, have 
been generalized and grounded.  
Key words: skills, vocal-intonation skills, vocal-intonation exercises, model of development 
of vocal-intonation skills.  
 
Y. Oleksin  
Modern approaches to the defining the essence of the differentiation of the process of 
learning of the pupils 
The generalization of scientific approach to defining the content of pupils’ study 
differentiation is described in the article. The stages of the differentiation of secondary 
education and the main types of pedagogical support are determined in the article.   
Key words: study differentiation; kinds of differentiation; levels of differentiation. 
 
N. Rogalska  
Programme and methodological providing is the basis of preschool children’s playing 
competence 
The problem of preschool children’s playing competence in modern programme and 
methodological providing is analyzed in the article. The main meaning of the notion are 
discussed in the context of the Basis component of pre-school education in Ukraine; the 
sense definition of the preschool programme and methodological providing is specified by 
the author. The author shows the peculiarities of preschool children’s playing competence 
realized in the content of modern widespread pre-school education programmes; the specific 
characteristics of preschool children’s playing competence formation in programmes 
paragraphs’ content are distinguished in the issue. 
Key words: competence, competency, programme and methodological providing, pre-school 
education, playing activity, playing competence. 
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S. Romanuik 
Pedagogical innovations in the teaching process in up-to-date school 
The innovative educational programs that justify the feasibility and prerequisites for the use 
of innovative educational technologies in today's elementary school are analyzed in the 
article. The idea of widespread use of interactive teaching methods in the primary school 
teacher, including «microphone», «decision tree», «Carousel» and others, which brings a 
higher level of educational attainment of younger pupils and provide them with a high level 
of competence is shown in the article. The types and features used in a student-centered 
education are examined. 
Key words: innovation, educational technology, cognitive interest, game technology, 
advanced technology, simulation games, dynamic groups, an empirical analysis. 
 
I. Trohymchuk  
The system of environmental education of secondary school pupils in the current 
conditions 
The basic psychological and pedagogical mechanisms and theoretical approaches to 
environmental education system of secondary school pupils are defined and characterized in 
the article, contents aspects of educational leadership of this process in the educational 
process of secondary educational establishment are accentuated.  
Key words: environmental education and awareness, theoretical approaches, secondary 
educational establishment. 
 
M. Fantzuan 
The nature and structure of intonational-figurative thinking of primary school children in 
the context of choral vocal training 
The essence of the phenomenon of intonational and imaginative schoolchildren thinking is 
viewed in the article. The structural components of intonational and imaginative thinking in 
the process of vocal and choral training are predetermined. The intonational-shaped 
thinking is one of the most important forms of musical and educational activities, that 
actualized peculiar the essence of creative personality of junior student in the process of 
vocal and choral training. 
Key words: musical activity, intonation creative thinking, vocal-choral training, cognitive 
activity. 
 
H. Tsybulko, M. Mutyrina 
Computer use in the project activity of the students as the component of professional 
education 
The concrete ways of the computer technique using in the labour education classes and 
during the working out of educational creative projects are considered in the article. The 
strategy and methodological peculiarities of the using in the labour education are 
determined. The ways of using of computer technique, as a component of the professional 
education during all stages of the labour lesson and the stages of the project activity of 
schoolchildren are researched as well. 
Key words: computer technique, information technologies, computerization of education, 
project activity, professional education of schoolchildren. 
 
V. Tsys  
The peculiarities of fairy tale therapy use during the elementary school lessons 
The article presents the techniques of fairy tale therapy during the elementary school lessons 
in order to preserve the mental health of students. In the article, the health of primary school 
pupils is described and the new methods to improve the psycho-physiological characteristics 
of the younger generation, among which the fairy tale therapy is one of the forms of art 
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therapy are proposed. The essential details of arranging this form of work at the lessons for 
primary school children are described and theoretically studied different impacts on various 
aspects of children’s life. 
Key words: fairy tale therapy, art therapy, primary school pupils, primary school, psycho-
physiological development 
 

THE PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE TEACHERS AND PUPIL’S 
CREATIVE PERSONALITY FORMATION 

Zh. Vernydub 
The cooperation of the educational establishment of general education and the family in 
the organization of choosing the profile in the childhood 
The article considers the problem of interaction between an educational institution and 
family, the goals and objectives of the activity stated at the basic conditions for productive 
cooperation with parents. The material about the peculiarities of interaction between the 
pedagogical staff and parents in solving the tasks of early profiling of students are 
considered in the article. 
Key words: pedagogical interaction, pedagogical culture of parents, profile orientation, 
specialized education. 
 
Z. Drobinska 
The professional adaptation and psychologically pedagogical guidance of the young 
specialists 
The level of elaboration of the problem of the professional adaptation and psychologically 
pedagogical guidance of the newly-born teachers, which is determined by the main features 
of the pedagogical activity are cleared up. The profound analysis of the scientific literature 
is given, the points of view of different scientists and theoretical ideas of studied problem are 
analyzed. The key points and notions of the topic, the phases of the professional adaptation 
of the teacher and its characteristics are offered. The reasons of the fall in the adaptation 
potential of the young teachers and also represents the ways of avoiding them are revealed. 
The perspectives of the future research are predicted. 
Key words: professional adaptation, psychologically pedagogical guidance, young 
specialists, young teacher’s adaptation, psychological adaptation.  
 
N. Dudnyk 
The formation of the communicative secondary school headmaster’s competence by the 
means of social and pedagogical training 
The article analyzes main approaches towards communicative proficiency in vocational 
activities of the head of a comprehensive secondary school; topical questions of the head 
communicative proficiency influence upon relationship between the head and the teachers 
and creating positive psychological atmosphere are developed; some distinctive techniques 
of work on increasing communicative proficiency of the head of a comprehensive secondary 
school at the time of training courses are proposed. 
Key words: communication, communicative competence, communicative knowledge, 
communication skills, communication skills and system training sessions. 
 
Ju. Ermak  
Psychological and pedagogical support of professional self-knowledge of future teachers’ 
training  
The difficulties that hinder the professional self-knowledge of future teachers in training are 
analyzed in the article. The psychological and pedagogical support for students, as a set of 
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techniques, methods, forms, means of pedagogical influence on the consciousness of the 
individual are revealed. 
Key words: psycho-pedagogical support person, future teachers, professional self-
knowledge, professional training. 
 
Y. Kosenko 
The interaction of pre-school teachers and parents in social and personal development of 
pre-school children   
The essence of socialization as a pedagogical phenomenon that determines the importance 
of pre-school age for a child’s socializing accentuating on the role of a family and pre-
school educational establishments is highlighted in the article. The peculiarities of 
pedagogical interaction of pre-school teachers and parents in social and personal 
development of pre-school children have been revealed, specific features of using 
«socialization technologies» in pedagogical process of pre-school educational establishment 
have been identified. 
Key words: socialization, social and personal development of a pre-school child, 
pedagogical interaction, technological socialization.  
 
I. Krupenko 
Psychological and pedagogical particularities of the parents influence the development of 
the gifted child 
The article is devoted to the actual problem of the gifted children’s development in a family. 
The reasons which determine the specificity of conditions, created for the development of a 
gifted child in the family are presented. The characteristic features and spheres of gifted 
children are characterized. The problems of up-bringing of a gifted child in a family are 
shown and proposed the pieces of advice for parents of how to avoid them. 
Key words: a gifted child, talent, the peculiarities of children’s talent, parenthood, the family 
up-bringing. 
 
V. Niskorodov, O. Bondarenko 
The system of diagnostication of the the personal and professional qualities of the senior 
schoolchildren , with the purpose of professional orientation 
The formation of professional self-determination of teenagers are to come true in the mode 
of social and pedagogical open system in general activity, social partners and, certainly, 
children on the basis of subject-subject relationship. The contents of the specific introduction 
of a special purpose program of the system of diagnostics personality professionally 
important qualities of senior pupils are described. Professional self-determination of 
teenager is examined by the author as a process and result of socialization of pupil. 
Key words: preparation; teenagers; profession; a special purpose program. 
 
A. Radyevska 
Peculiarities of development of primary school students’ creative abilities in arts lyceum 
The features of students’ creative abilities development in art lyceum are analyzed. The 
basic concept is defined as «the process of education creative qualities, which are 
characterized due the degree of compliance with certain type of training and creative 
activities contribute to the achievement of subjectivity, reflective orientation, flexibility, 
originality and artistic creative results of students». The content of the stages of the 
development of creative skills are grounded in the article. 
Key words: development of creative abilities of younger pupils, stages of development, arts 
high school. 
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EDUCATIONAL WORK 
N. Bezliudna  
Psychological and pedagogical basis of ecological schoolchildren upbringing in primary 
school 
The actuality of ecological culture formation of schoolchild in primary school is revealed in 
the article.  The ways and methods of ecological education content realization in educational 
process of primary school are characterized. Psychological and pedagogical basis of 
ecological schoolchildren upbringing are determined, pedagogical conditions of ecological 
upbringing effectiveness of schoolchildren are examined. 
Key words: ecology, ecological upbringing, ecological education, ecological culture. 
 
G. Bilavych, T. Blyznyuk 
Reading culture in the context of spiritual development of junior pupils in rural school 
The article deals with the problem of literary development of junior rural schoolchildren and 
the role of reading in this process. The factors which influence the formation of children's 
reading culture are displayed, the reading interests are analyzed. The researchers 
discovered that children displayed interests for reading, children’ favorite books are modern 
stories for kids mostly written by foreign authors. Rural school children face the problem of 
lack of modern books in local libraries. 
Key words: literary development, junior pupils, reading culture, reading interests, rural 
school. 
 
E. Yeremenko 
Education of the persistance in primary school children in the process of Horting training 
by means of pedagogical conditions 
The article represents the investigation of pedagogical conditions for persistence education 
in primary school children while training Ukrainian national kind of sport – horting. 
Theoretical analysis of the problem of persistence education in primary school children by 
means of horting are described. The evaluation criteria for determination of the persistence 
development level in younger schoolers are highlighted . 
Key words: education of persistence, strong-willed quality, horting, methodology, 
capabilities, younger schoolboys, criteria, pedagogical conditions. 
 
N. Mamchur 
Master-class «people’s decorative painting» in the system of future teachers’ training 
In the article from scientific position of modernity covers the problem of theoretical and 
methodological reasons of pedagogical form organization study process as master-class, 
especially the master-class  programme «Ukrainian people’s painting» is presented and 
amount this kind of activity the system of aesthetic training of student youth is underlined. 
Key words: aesthetic training, master-class, Ukrainian people’s painting. 
 
V. Mikhalevska  
Psychological and pedagogical conditions to bringing of persistemce and self confidence 
in children of school age 
The psychological and pedagogical conditions of education the junior schoolchildren the 
persistence and confidence while studying choreography are revealed in the article, the 
formation of general positive attitude towards classes and achieved results are presented, 
besides the creation the success situation on the lessons, systematical encouragement in 
choreography, purposeful use of active methods of mastering different movements, as an 
elements of the determination of dance essence are underlined in the article. 
Key words: confidence, persistence, choreography, education. 
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S. Romko 
To the problem of creativity formation as means of music education of junior 
schoolchildren 
The optimal ways of creative activity formation are exposed on the music lessons. The ways 
of optimization the creative activity in the process of playing form, independent music 
activity song-playing folklore are presented. The features of creative development of junior 
schoolchildren are examined. The essence of creative capabilities, which provide the 
effective formation of creative qualities of students on the lessons of musical art are 
determined in the article. 
Кey word: creative, creative activity, playing activity, independent activity, song-playing  
folklore. 
 
J. Shyshkina  
Professional training of primary school teachers in environmental education of students 
We reveal the issues of professional readiness of the future primary school teachers in 
environmental education of students and also inform about the current student lab «Ecology 
Education for Sustainable Development» at the Bogdan Khmelnitsky Melitopol State 
Pedagogical University. 
Key words: preparation, future teacher, pedagogical technology continuing environmental 
education, curriculum, student research laboratory «Ecology education for sustainable 
development». 
 

HISTORICAL PAGES 
L. Gusachenko 
From the foreign experience of dance gifted primary school children assisstance  
The article discloses modern foreign psychological and pedagogical concepts of the 
nurturing dance gifted children in the primary school. The peculiarities of terms «dance 
giftedness» and «talent» interpretations in F. Ghane, S. M. Baum, and I. J. Walker’s works 
as well as the definitions of these terms in the educational programs of the USA and UK are 
thoroughly investigated in the article. The author gives the contrast classification of criteria 
for the identification of the dance gifted children of the primary school age in the works of 
the foreign dance teachers. 
Key words: dance giftedness, creative potential, primary dance education. 
 
T. Sharoshkina 
K. M. Ventsel as the founder of the «House of Free Child» 
The particularities of the work of «The House of Free child» by K. Ventsel are analyzed in 
the article. The new ideas of the teacher, which were realized in the practice of this 
educational institute, are analyzed by the author. The article focused on the idea of the free 
education, as the main one which was served by Ventsel. The author pays attention to the 
particularities of the arrangement pedagogical and educational process in «The House of 
Free child», such as physical, moral, mental and religious education.  
Key words: free education , production  work , creative personality, free personality. 
 

EDUCATION IN MODERN UKRAINE 
D. Puzikoff 
Model of evaluation of innovational development of a general educational institution: a 
structure and functions 
An important component of the theoretical and methodological support of evaluation of 
innovative development of a general educational institution are described in the article. It’s 
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a model of it. The author distinguishes the structural components of the model of evaluation 
of innovative development of general education institution (subjects, objects, a management, 
a technology, facilities and resources, results) and the author outlines the connection 
between this components, highlighting the theoretical and practical features of the model. 
The created model can be used in further research on different problems of evaluation of 
innovative development of general educational institutions, as well as for an organization of 
the evaluation process in a general educational institution, for the training of the teachers to 
implementation of this model. 
Key words: an evaluation of activity of a general educational institution, innovational 
development of a general educational institution, an evaluation of innovational development 
of a general educational institution, a structure and functions of model of evaluation of 
innovational development of a general educational institution. 
 
S. Sovhira 
Culturological approach in environmental education 
The ecological culture as a prerequisite for optimizing individual relations between society 
and nature are considered in the article. The relationship of ecological culture of 
environmental education, ideology and consciousness are highlighted. Portfolio authors 
singled out the problems of ecological culture of future teachers and determined their 
importance in the scientific revolution. It is proved that cultural approach is dominant in 
environmental education, which is considered by scientists in a variety of ways: through 
behavior in a natural environment, a system of environmental education, environmental 
education, environmental thought, studying different areas of ecological and environmental 
educational problems. 
Key words: ecological culture, environmental education, environmental philosophy, 
environmental awareness 
 
H. Shelepko 
Management system of secondary schools in Ukraine: international experience and the 
ways of democracy 
The article analyzes the experience of the United States and several European countries in 
the development of state and public administration schools and the problem of reforming 
secondary education in Ukraine. The emphasis is made on legislative support of state and 
public administration secondary schools. The basic task for cooperation of government and 
community organizations to modernize education in Ukraine are predetermined in the 
article. 
Key words: secondary school, the system of secondary schools, state and public 
administration, public organizations. 
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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 
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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.  
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