
 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ  
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

 
 
 
 
 
 
 

Збірник наукових праць  
 
 
 

Частина 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 9, 2014 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
2 

 

ББК 74.580.2 
УДК 371.13 
П 78  

ISSN 2307-4914 
Problemi pìdgotovki sučasnogo včitelâ 

Probl. pìdgot. sučas. včitelâ 
 

Науковий збірник. Виходить 2 рази на рік. 
Заснований у 2010 році. Засновник: Уманський державний  

педагогічний університет імені Павла Тичини. 
Реєстраційне свідоцтво КВ № 17132–5902Р від 08.10.2010 р. 

 
Науковий збірник входить до нового Переліку фахових видань України 

(Бюлетень ВАК України № 4, 2011 р.), 
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 

(постанова президії ВАК України від 23 лютого 2011 р., № 1–05/2) 
 

Редакційна колегія: 
Побірченко Н. С. (головний редактор), Ярошинська О. О. (заступник головного 

редактора), Євтух М. Б., Коберник О. М., Кузь В. Г., Луговий В. І., Мартинюк М. Т., 
Пащенко Д. І., Сивачук Н. П., Ярошенко О. Г. 

 
Рецензенти: 
Адаменко О. В., доктор педагогічних наук, професор Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка, декан факультету допрофесійної підготовки 
Олексюк О. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і 

методики музичної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, головний 
науковий співробітник відділу ТМГО Інституту вищої освіти АПН України 

 
Рекомендовано до друку вченою радою 

Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

(протокол № 10 від 26 травня 2014 р.) 
 
П 78  Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / 
[ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 
2014. – Випуск 9. – Частина 2. – 352 с. 

 
          ББК 74.580.2 
 
У науковому збірнику розкриваються результати досліджень у галузі 

педагогічної освіти в Україні, здійснюється інформування суспільства про 
дослідження проблем підготовки сучасного вчителя. Призначений для докторантів, 
аспірантів, викладачів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, усіх тих, хто 
цікавиться проблемами професійної педагогічної підготовки. 

 
© Уманський державний педагогічний  
університет імені Павла Тичини, 2014 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
3 

 
ЗМІСТ 

 
ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА 

Галина Бондаренко  
Адаптація студента – майбутнього соціального педагога …………………………… 
 

 
9 

Надія Головня  
Процес вибору в навчально-пізнавальній діяльності ………………………………... 
 

 
12 

Світлана Горбулінська 
Педагогічні умови формування знань із генетики у старшокласників  
профільної загальноосвітньої школи ………………………………………………… 
 

 
 
20 

Ірина Демченко 
Педагогічні умови творчого розвитку молодших школярів в  
загальноосвітньому інклюзивному просторі ………………………………………… 
 

 
 
27 

Леся Карнаух  
Етнічні особливості формування толерантних взаємин старших  
дошкільників у контексті гендерної соціалізації …………………………………….. 
 

 
 
36 

Олена Пишко 
Домашні завдання із правознавства в 9-му класі: особливості та  
специфіка їх відбору і виконання …………………………………………………….. 
 

 
 
43 

Ірина Постоленко 
Навчання іноземних мов дистанційно: інтеграційний аспект ………………………. 
 

 
54 

Лілія Рябовол 
Контроль навчальних досягнень учнів з правознавства: поняття,  
принципи, функції, мета, суб’єкти, об’єкти, критерії оцінювання ………………….. 
 

 
 
61 

Яна Фабрична  
Зміст предмету навчання майбутніх викладачів іноземних мов  
професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу ………………… 
 

 
 
69 

Андрій Шерудило 
Стан готовності майбутніх учителів до проходження навчально-виховної  
практики в літніх оздоровчих таборах ………………………………………………... 
 

 
 
74 

Людмила Шкарбан  
Психолого-педагогічний аналіз проблеми ліворукості ……………………………… 
 

 
81 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Сергій Галушко, Ганна Гордашевська, Ліна Галушко 
Сутність інноваційних технологій навчання та їх роль в активізації  
пізнавальної діяльності студентів …………………………………………………….. 
 

 
 
88 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
4 

Леся Дзюба 
Дослідження рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів  
до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями …………... 
 

 
 
95 

Оксана Кисла, Анна Кошель  
Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей  
дошкільного віку засобами здоров’язбережувальних технологій …………………... 
 

 
 
101 

Ольга Комар  
Принципи підготовки майбутніх учителів до застосування  
інтерактивної технології ………………………………………………………………. 
 

 
 
107 

Вікторія Олійник 
Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх  
інженерів-педагогів за допомогою креативних технологій навчання ………………. 
 

 
 
117 

Людмила Процай 
Підготовка майбутніх психологів до проектування й створення  
бази даних засобами OpenOffice. Org Base …………………………………………… 
 

 
 
123 

Віталіна Рейдало  
Модернізація дидактичних принципів навчання Я. А. Коменського  
у контексті сучасних технологій навчання у вищій школі ………………………….. 
 

 
 
129 

Марія Шишкіна, Уляна Когут, Ігор Безвербний  
Формування фахових компетентностей бакалаврів інформатики  
у хмаро орієнтованому середовищі педагогічного університету …………………… 
 

 
 
136 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Олена Король, Олександр Алексєєв  
Формування інформатичних компетентностей студентів педагогічних  
спеціальностей ………………………………………………………………………… 
 

 
 
147 

Сергій Куценко 
Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу  
майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю …………… 
 

 
 
154 

Олег Лазарєв  
Сформованість готовності викладачів аграрних внз до формування  
професійної комунікативної компетентності студентів ……………………………... 
 

 
 
161 

Світлана Луців  
Педагогічне спілкування як засіб формування мовної особистості ………………… 
 

 
167 

Анатолій Сільвейстр 
Шляхи удосконалення викладання фізики у майбутніх учителів хімії і біології …... 
 

 
173 

Світлана Терпелюк  
Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування  
патріотичних цінностей у молодших школярів ……………………………………… 
 

 
 
182 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
5 

ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ 

Інна Гавриш  
Місце вчителя у процесі формування культури взаємин у  
добродійній діяльності ………………………………………………………………… 
 

 
 
189 

Наталія Ревнюк  
Теоретичні аспекти соціально-виховної діяльності серед студентської молоді ……. 
 

 
194 

Людмила Соколенко  
Зміст і методика формування в студентів культури здорового  
способу життя у виховній позааудиторній діяльності ………………………………. 
 

 
 
200 

Ірина Стецько 
Підготовка майбутніх учителів-філологів до виховання альтруїзму  
як пріоритетна умова розвитку педагогічної науки і практики ……………………... 
 

 
 
206 

Анна Стромило  
Ретроспективний аналіз поняття «ненасильство» у контексті  
виховання студентів комерційних технікумів ……………………………………….. 
 

 
 
214 

Оксана Циганок 
Фольклорна практика як основа національного виховання та засіб  
популяризації українознавства серед студентів-філологів ………………………….. 
 

 
 
222 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
Ірина Бабій 
Земляцтва як ефективна форма студентських самоврядних організацій  
в Україні (друга половина ХІХ століття) …………………………………………….. 
 

 
 
231 

Наталія Богданець-Білоскаленко 
Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії  
(на прикладі Я. Чепіги) ………………………………………………………………... 
 

 
 
238 

Наталія Генсіцька-Антонюк 
Гендерна освітня політика держави та її відображення у шкільних  
підручниках (1991–2012 рр.) ………………………………………………………….. 
 

 
 
246 

Тетяна Коляда  
Індивідуальна форма роботи позаурочної діяльності в елітних  
школах Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. ………………………………… 
 

 
 
252 

Юрій Коноваленко  
Інформаційний чинник як каталізатор висвітлення зарубіжного  
досвіду підготовки вчителя в перебудовний період 1985–1991 рр. ………………… 
 

 
 
259 

Олена Літіченко  
Висвітлення ідей дошкільного виховання в педагогічній пресі  
50–80-х рр. ХХ ст. ……………………………………………………………………... 
 

 
 
272 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
6 

Людмила Русакова  
Художня освіта в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ  
століття: історія та педагогічні пошуки ………………………………………………. 
 

 
 
279 

Владислав Смирнов 
Педагогіка Дмитра Іваненка: теоретичний семінар як інструмент  
наукової комунікації (роздуми з нагоди 110-ї річниці від дня  
народження видатного вченого) ……………………………………………………… 
 

 
 
 
286 

Світлана Чередніченко  
Культурологічна складова змісту дошкільної освіти: історичний  
аспект (1959–1990 рр.) ………………………………………………………………… 
 

 
 
292 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Леся Вікторова  
Іншомовна підготовка студентів у спеціалізованих ВНЗ …………………………… 
 

 
298 

Олена Коротун  
Лінгводидактичне середовище як фактор ефективного засвоєння  
української мови іноземними студентами …………………………………………… 
 

 
 
306 

Вікторія Полєхіна 
Роль сімейної політики Німеччини у здійсненні соціально-педагогічної  
роботи з сім’єю ………………………………………………………………………… 
 

 
 
314 

Ольга Свиридюк 
Полікультурна підготовка майбутнього вчителя до роботи в  
загальноосвітніх закладах Канади ……………………………………………………. 
 

 
 
321 

НАШІ АВТОРИ ……………………………………………………………………. 326 
АННОТАЦИИ ……………………………………………………………………… 330 
ANNOTATION ……………………………………………………………………… 342 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
7 

ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА 
 
УДК 316.061–057.87 

 
Галина Бондаренко 

 
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТА – МАЙБУТНЬОГО  

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 
У статті розглянуто проблему адаптації студентів-першокурсників. 

З’ясовано зміст поняття «адаптація». Висвітлено фактори, які 
являються ключовими при акомодації молодих людей до нових умов 
навчання, спілкування, розвитку. Охарактеризовано індивідуальні 
особливості молодої людини, що впливають на адаптацію. Розкрито 
значення сім’ї для успішної адаптації першокурсника. Розглянуто 
властивості, якими повинен володіти викладач, співпрацюючи зі 
студентом. Проаналізовано вплив колективу на особистість. Визначено 
напрями роботи щодо кращої адаптації студентів. 

Ключові слова: студент, соціальний педагог, адаптація, навчальний 
заклад, фактори. 

 
Поняття «соціальний педагог» сьогодні тісно увійшло в наше життя. 

Для когось воно асоціюється з педагогікою, для декого − з підтримкою, а 
дехто поєднує його з поняттям «супровід». Однак, під цим поняттям варто 
розуміти діяльність окремої людини, яка спрямована на допомогу тим, хто 
попав у складне життєве становище і потребує підтримки та допомоги. 

Сьогоднішня українська освіта особливо потребує фахівців 
спеціальності «соціальний педагог». Актуальність даного питання 
визначається у нормативно-правових документах, які регламентують 
діяльність педагогічної сфери (Закони України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Концепція педагогічної 
освіти, Національна доктрина розвитку освіти України у хНІ ст.). Однак, 
щоб стати фахівцем, потрібно пройти довгий шлях, початок якого – 
студент першого курсу. 

Аналіз сучасних досліджень як у теорії, так і на практиці дозволяє 
стверджувати, що проблема становлення студента-першокурсника є 
актуальною та багатоаспектною. Так, психологічні аспекти становлення 
особистості студента розглядали Н. В. Шулдик та Г. О. Шулдик, питання 
створення сприятливих умов для адаптації студента розкрито у 
дослідженнях О. О. Кравченко, психосоціальні чинники адаптації молодої 
людини охарактеризовано у розвідках В. П. Казміренко [2; 3; 6]. 

Адаптація студента-першокурсника у вищому навчальному закладі є 
важливим складовим елементом у системі навчальної діяльності. 
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Унаслідок того, що процес адаптації надзвичайно динамічний, він набуває 
ґрунтовного значення. 

Метою статті є дослідження факторів, які впливають на адаптацію 
студента. 

Система підготовки майбутнього соціального педагога включає ряд 
вимог, що націлені на сформованість світоглядних установок манери його 
професійної діяльності, які умовно можна поділити на: 

– вимоги до знань і вмінь з дисциплін предметної підготовки, яка 
забезпечується лекційними курсами з соціальної педагогіки, 
методик і технологій соціально-педагогічної діяльності та ін.; 

– вимоги до знань і вмінь з дисциплін психолого-педагогічної 
підготовки, яку забезпечують загальна педагогіка, вікова 
психологія, соціальна психологія, педагогічна психологія та ін.; 

– вимоги до знань і вмінь з дисциплін медико-біологічного 
напряму, що виявляють знання з валеології, безпеки 
життєдіяльності та охорони праці в соціально-педагогічній сфері; 

– вимоги до знань і вмінь з дисциплін загально-культурологічного 
спрямування, що забезпечуються основами знань з філософії, 
соціології, культурології, права і т.п.; 

При підготовці майбутнього соціального педагога варто розуміти, 
що основний вид його діяльності полягатиме у: 

– наданні допомоги дітям, які потрапили у скрутне життєве 
становище; 

– створенні сприятливих педагогічних умов для розвитку, 
виховання та освіти дітей; 

– налагодженні співробітництва з батьками з питань виховання 
дітей. 

Виходячи з вищесказаного, можна констатувати, що чим скоріше 
молода людина адаптується до нових умов навчання, тим швидше 
включиться у навчальний процес (за умови, що вона, в першу чергу сама 
цього прагне). А відповідно, і якість навчання буде вищою. 

З’ясуємо, що ж таке «адаптація». 
Адаптація (лат. adapto – пристосовую) — пристосування, процес 

пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища; пристосування 
будови і функцій організмів до умов навколишнього середовища [5]. 

Одним із різновидів адаптації є соціально-психологічна, яка являє 
собою «пристосуванням індивіда під групові норми, й навпаки – інтереси 
соціальної групи до окремого індивіда даної групи» [5]. 

Кожна молода людина по-різному відноситься до одних і тих же 
подій. Однак, пристосування до нових умов навчання, спілкування, 
розуміння, вміння реалізовувати силу, енергію та інтелект у вищому 
навчальному закладі загалом для кожного першокурсника розпочинаються 
з однакових труднощів. На процес успішної адаптації до нового 
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середовища впливає ряд факторів. Серед них можна виділити: 
– індивідуальні (особистісні вміння студента призвичаїтися в 
колективі одногрупників); 

– фактори зовнішнього впливу (підтримка батьків, розуміння 
викладачів, вплив колективу, побутова адаптація). 

Зупинимось на кожному факторі окремо. 
До особистісних вмінь можна віднести стійкі властивості характеру 

молодої людини, які можуть впливати на стани, викликані тією чи іншою 
ситуацією. Властивості характеру можуть бути як позитивні, так і 
негативні. 

Так, негативною рисою, в першу чергу, може виступати тривожність. 
Вона викликана тим, що студент, як правило, знаходиться далеко від 
домівки, в чужому місті, з незнайомими людьми. Адаптація ж 
першокурсника, який розпочав навчання у вищому закладі рідного міста, 
проходить швидше і з меншими проблемами. Також, якщо студент 
проживає в гуртожитку, процес адаптації скоротиться і матиме вдаліші 
наслідки. 

Другою особистісною рисою, що негативно впливає на процес 
адаптації є невпевненість у собі. А це може бути причиною загальної 
низької самооцінки, що в свою чергу не дасть молодій людині проявити 
себе. 

Важливими психолого-педагогічними умовами подолання труднощів 
адаптації студентів до навчання у вузі виступають особистісні фактори, що 
можуть викликати дезадаптацію. В її основу покладено відмінності 
шкільного та студентського колективів з одного боку, «недосконалі» 
професійні мотиви – з іншого. 

Однак, варто відмітити, що, обираючи спеціальність «соціальний 
педагог», абітурієнти дещо розуміють специфіку даної професії, і їм вже 
притаманна така риса як толерантність (позитивна риса). А це, в свою 
чергу, сприяє легшій соціалізації в новому колективі (в даному випадку в 
колективі одногрупників). 

Вступивши до вищого навчального закладу, студент всебічно 
відчуває підтримку близьких, яка має як матеріальне підґрунтя, так і 
психологічне. Роль сім’ї у житті студента – відповідальна і беззаперечна. 
Адже батьки були першими вихователями, які зміцнювали і загартовували 
дитину, розвивали її здібності, виховували тягу до знань, навчали 
працювати. Сім’я реалізовувала розумове, моральне, естетичне та фізичне 
виховання. І саме батьки були першими порадниками щодо вибору 
майбутньої професії. Довіра батьків молодій людині – перший крок до 
успішної адаптації, яка в подальшому проявиться у якісному навчанні. 

Таким чином, наскільки студент міцно відчуватиме підтримку сім’ї, 
тим позитивніше даний фактор сприятиме його соціалізації в нових 
умовах. 
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Як показує практика, особливий психологічний аспект в адаптації 
першокурсника відводиться викладачам. В основу стосунків між 
студентом і викладачем покладено: 

– принципи співробітництва та співдружності; 
– створення у навчальному процесі напряму, що веде до успіху, 
реалізовуючи можливості як студента, так і викладача, 
розвиваючи при цьому їхній особистісно-професійний потенціал. 

Говорячи про підготовку майбутніх соціальних педагогів, варто 
наголосити, що дана підготовка полягає у формуванні гуманістичної 
спрямованості педагогічної діяльності майбутнього фахівця. Під 
гуманістичною спрямованістю розуміється набуття навиків ставлення до 
людини як найвищої цінності. Тобто викладач, який працює з майбутнім 
соціальним педагогом: 

– використовує методи навчання та виховання, зорієнтовані на 
гуманізм, доброту, чуйність, розуміння і т.п.; 

– відчуває емоційний стан студента, працюючи з індивідуальною 
винятковістю для нього. 

Важливого значення для вдалої адаптації молодої людини в новому 
колективі набуває сам колектив. При цьому, варто наголосити, що 
першокурсник потрапляє, так би мовити в «подвійний колектив». З одного 
боку – це колектив одногрупників, з іншого – колектив факультету. 

Від того, наскільки студент зможе поєднати власні інтереси з 
колективними, залежатиме його успіх. 

Серйозним фактором, що має значення для студента-першокурсника, 
виступає побутова адаптація. Оскільки більшість студентів, як вже 
зазначалося вище, є іногородніми, то вирішення даного питання (тобто 
пристосування до нових умов) сприятиме рішенню багатьох питань, які 
виникають в повсякденному житті. Пояснення досить просте: налагоджена 
побутова адаптація: 

– сприятиме розв’язанню різних проблем у формуванні певних 
навичок і звичок, спрямованих на відносини між студентами-
одногрупниками поза навчальним закладом; 

– охоплюватиме різні відносини студента, що складаються в сім’ї, 
стосунки із одногрупниками, знайомими і т.п. 

Таким чином, адаптація студентів першого курсу – важливий процес 
у житті молодих людей. І від того, наскільки оточуючі доброзичливо 
будуть ставитися до студента, залежатиме швидка успішність адаптації і 
впевненість у тому, що вибір професії вірний. 

Для того, щоб швидше для студента-першокурсника завершився 
адаптаційний період, а відповідно – успішно розпочався навчальний 
процес, у вищому навчальному закладі проводять різні заходи: 

– перша година куратора, 
– посвята в студенти, 
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– вступна лекції про введення в професію, 
– презентація першого курсу, 
– організація шефства студентами старших курсів і т.п. 
Для того, щоб перша сесія була вдалою, передбачено контроль за 

відвідуванням занять та проміжна атестація знань. 
Все ж таки, навіщо потрібна студенту-першокурснику адаптація? 

Перш за все, вона необхідна для того, щоб скоротити час, який зазвичай 
потрібний для того, щоб як найшвидше освоїтися та почати навчатися з 
максимальною віддачею. Треба зауважити, що адаптація – процес 
двосторонній: першокурсник пристосовується до нового для нього 
колективу (одногрупники, студенти старших курсів, викладачі та ін.), 
колектив пристосовується до нової для нього людини. І від того, наскільки 
гладко пройде цей процес, багато в чому залежить подальший успіх. 

Однак, варто розуміти, що успішна адаптація в першу чергу 
залежить від самого першокурсника, від його вмінь та прагнень. 

Звичайно, у статті розкрито лише окремі аспекти адаптації студента-
першокурсника. Подальшого вивчення потребують такі питання, як 
адаптація студента на міждисциплінарному рівні, надання студентам 
соціально-психологічної підтримки щодо входження в колектив та ін. 
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Надія Головня  
 

ПРОЦЕС ВИБОРУ  
В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті проаналізовано різні підходи до поняття вибору в 

навчально-пізнавальній діяльності. Визначено структуру, умови, фактори 
та етапи здійснення вибору. Здійснена класифікація вибору й описано його 
різновиди. Проаналізовано поняття дидактичний вибір, який передбачає 
певні активні та вольові дії особистості, спрямовані на визначення 
переваг однієї з альтернатив у змісті навчального матеріалу, методах і 
формах організації навчально-пізнавальної діяльності та ін. з урахуванням 
своїх потреб, цілей, інтересів, можливостей, настанов та особистої 
значущості для передбачення наслідків прийнятого рішення. 

Ключові слова: вибір, дидактичний вибір, навчально-пізнавальна 
діяльність. 

 
Значні зміни, які відбулися в Україні у ставленні до наук, що 

вивчають проблему людини в усій її різноманітності, зумовлюють 
необхідність подальшої розробки ідей гуманної педагогіки, яка великого 
значення надає формуванню вільної, самостійно мислячої особистості, 
здатної здійснювати вибір у різноманітних навчальних і життєвих 
ситуаціях. 

Останнім часом значна увага приділяється розробці й застосуванню 
принципу елективності (вибору) у навчанні, який, на думку вчених 
(О. Гохберг, О. Євдокимов, Б. Коротяєв та ін), сприяє розкриттю 
індивідуальності студента, свідомому включенню його в навчально-
пізнавальну діяльність з метою реалізації своїх потреб, інтересів, цілей. 

Мета: проаналізувати існуючі підходи до визначення поняття 
«вибір», «дидактичний вибір», визначити структуру процесу вибору в 
навчально-пізнавальній діяльності. Розкрити етапи, фактори та умови 
здійснення вибору. 

У педагогічній теорії та практиці вибір розглядається як основний 
феномен розвитку особистості (К. Роджерс), засіб коригування долі та 
управління життям (Н. Щуркова), саморозвитку особистості та виховання 
її творчості (М. Монтессорі), об’єднання людей, що навчаються, на основі 
виявлених особистісних інтересів (І. Іллєш, П. Фрейєр) та їх реалізації 
(K. Вентцель, Л. Толстой), одночасно це оптимізуючий засіб, який сприяє 
пробудженню й розвитку здібностей учнів (В. Сухомлинський), розвитку 
та вихованню творчої, гармонійно розвиненої особистості (Ш. Амонашвілі, 
І. Волков, В. Шаталов), принцип нових педагогічних технологій 
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(О. Гохберг,О. Євдокимов). 
Розглянемо проблему вибору в роботах відомих філософів. Так, 

наприклад, А. Шопенгауер у праці «Свобода волі» трактує вибір у 
відповідності з одвічною і глибоко прихованою природою суб’єкта [8]. Для 
вченого важливо не те, що ми вибираємо, а те, що всередині нас примушує 
зробити цей вибір. Ось чому в працях філософа вибір розглядається як 
засіб пізнання своєї індивідуальності. 

В антропософії Р. Штайнера вибір визначається як найсуттєвіший 
прояв внутрішнього «душевно-духовного» змісту людини. На відміну від 
А. Шопенгауера Р. Штайнер не тільки визначає сферу побутування вибору, 
але й детально описує технологію цього процесу. «В кожній людині, як у 
підземеллі, сидить інша людина. У тій іншій живе також людина, яка після 
того, як щось зроблено, вирішує в наступному зробити теж ще краще; так 
що завжди існує тихий призвук наміру, неусвідомленого, підсвідомого, в 
наступний раз діяти краще. Коли ж душа звільниться від тіла, намір 
перетворюється в рішення [9, c. 54]. Отже, вибір – властивість найвищої 
сфери людини, її духу, який постійно спрямований на самовдосконалення. 
Тому вибір має величезне значення для формування активно діючої 
особистості. 

На інстинктивну властивість людини вибирати для себе найцінніше і 
найкраще вказує Е. Фромм. Філософ вважає, що активне життєтворення 
можливе лише за умови надання людині можливості вибирати те, що їй 
потрібно, і те, що цікаво [9, c. 75]. 

Л. Каган розвиває думку про те, що реалізація мети в процесі 
самоздійснення особистості є досягненням внутрішньої свободи. Саме 
тому тільки у вільному виборі та здійсненні найважливіших для людини 
видів діяльності відбувається свідоме коригування власного життя, і 
життєві цілі реалізуються у повній мірі. Те, що виконується людиною 
вільно, у відповідності з потребами, інтересами, цілями, включається в її 
особисте життя і сприяє самореалізації. Тому вибір є одним з найдієвіших 
засобів самореалізації. Самоздійснюючись у ньому, особистість виступає 
творчим носієм процесів і їх перетворення – доцільної зміни зовнішнього 
світу і своєї власної природи. При цьому рівень творчості, його 
результативність тим вищі, чим вищий рівень свободи дії. Свобода дії 
(вибір) – категорія, що означає особливий рівень активності суб’єкта. 

На основі розкритих у працях філософів основних ознак вибору і 
обґрунтування його природи Л. Герасименко виділяє теоретичні засади для 
визначення поняття «вибір» у педагогіці. 

1. Вибір – це виявлення активності особистості, яка шляхом аналізу 
запропонованих альтернатив надає переваги єдиній на основі задоволення 
потреб, цілей, інтересів. 

2. Вибір – це напрям самореалізації людини. 
3. Вибір – це творчий процес перетворення себе, відповідно до 
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існуючих реальних умов, що сприяє максимальній адаптації суб’єкта 
[3, с. 24]. 

Отже, говорячи про вибір як про процес, слід визначити певні етапи, 
хоча єдиної думки в наукових дослідженнях щодо структури й етапів 
вибору не існує. Так, Е. Бюрн відзначає: «Здатність зробити правильний 
вибір складається із трьох етапів: 1) постановки питання про вибір; 
2) прийняття рішення; 3) його реалізації» [3, с. 45]. 

Перераховуючи етапи вибору, Е. Бюрн дає лише формальний опис 
його структури, не розкриваючи сам процес прийняття рішення і його 
реалізації. 

В. Віндельбанд у праці «Про свободу волі» також розрізняє три 
етапи, фази вибору: «Перша охоплює виникнення окремого бажання, 
окремих потягів, кожне з яких спроможне було б перейти у дію. Друга 
вичерпується взаємною затримкою і урівноважуванням потягів і веде 
шляхом вибору між ними до вирішення. Третя фаза характеризується 
вольовим імпульсом, через який незатримане або визначене вибором 
хотіння переходить у відповідну фізичну дію» [2, с. 14]. 

В. Віндельбанд описує послідовність вибору на рівні суб’єктивного 
хотіння, не вказуючи причин цих бажань і не враховуючи сутності 
специфіки кожного з етапів, а значить, так і не визначивши критеріїв. 

Г. Плеханов віддав перевагу в акті вибору приймати необхідності, 
тому пропонував таку структуру: 

1. Усвідомлення несвободи (залежності від необхідності); 
2. Пізнання необхідності до ступеня уявлення повної суб’єктивної і 

об’єктивної неможливості діяти по-іншому; 
3. Співвідношення пізнаної необхідності зі своїми цілями і вибір дії 

найбільш бажаної з усіх можливих [4, с. 91]. 
Ця структура, широко враховуючи значення детермінації, зводить її 

практично до абсолютної («неможливість діяти по-іншому»). При цьому не 
враховується важливість таких дій, як осмислення суті, прогнозування 
результату, співвідношення його з метою. 

Найповніше відображає природу акта вибору, на наш погляд, 
структура, яка запропонована К. Новиковим. Філософ визначає три етапи. 
Перший і другий – пізнавальна фаза вибору. В ній суб’єкт головне 
завдання вбачає в пізнанні умов вибору і в пошуках шляхів реалізації свого 
задуму. Третій етап – «прагматичний» – здійснення вибору. У зв’язку з 
цими етапами діяльності вчений розробив поданий нижче алгоритм. 

1. Усвідомити завдання, умови і межі справи, що має бути. 
2. Проникнути в суть предметів та явищ. 
3. Передбачити наслідки прийнятого рішення. 
Однак цей підхід у повній мірі не враховує в структурі вибору 

бажання та інтереси суб’єкта, тому вважаємо доцільним доповнити 
завдання першого етапу. У зв’язку з цим він набуває такого вигляду: 
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«Усвідомити завдання, умови і межі справи, що має бути, і співвіднести їх 
з інтересами, бажаннями суб’єкта вибору». 

Така структура найповніше відображає природу процесу вибору. 
Сучасний педагог Л. Герасименко говорить про різноманітність 

діяльності людини, її зв’язок з природою, суспільством, іншими людьми, 
настільки різноманітні і види вибору. І розрізняє їх за такими ознаками: 

1. За галуззю їх прояву: життєвий вибір, політичний вибір, 
побутовий вибір, дидактичний вибір і ін.; 

2. За ступенем відбиття творчих потенцій суб’єкта визначаємо вибір 
«росту» і вибір «регресу»; 

3. За масштабом вони можуть бути тактичними, націлені на 
розв’язання якої-небудь окремої проблеми; стратегічними, тобто 
являють собою загальний принциповий підхід до розв’язання 
будь-яких проблем; 

4. За ціннісною спрямованістю: створювальні і негативно руйнівні. 
Якщо перші мають характер позитивний, моральний, то другі – 
аморальний; 

5. За інформативністю: вибір в умовах інформаційної надмірності, а 
також в умовах інформаційного дефіциту; 

6. За походженням (генезисом) – штучні, спеціально організовані 
іприродні [3, с. 35]. 

Автор також визначає певні фактори, які не дозволяють здійснювати 
вибір, а саме: 

• якщо обидві альтернативи абсолютно однакові. Проте О. Ногові-
цин, посилаючись на Г. Лейбніца, робить застереження, що це можливо 
лише логічно, реально ж така абсолютно симетрична ситуація неможлива 
(Це випливає із принципу, згідно з яким «немає двох цілком однакових 
речей у природі») [7, с. 29]; 

• якщо суб’єкт вибору не мислить, не порівнює зміст альтернатив і 
робить вибір наосліп. Таку ситуацію докладно розглянув В. Віндельбанд і 
прийшов до висновку, що в цьому випадку не здійснюється вільний акт. 
Суб’єкт вибору влаштовує справу так, щоб за нього вибір було здійснено 
будь-яким природнім процесом, законів якого він у дану мить не знає, а 
лише перекладає розв’язання на процес, що фізично детермінований, але 
для нас непередбачений. У такій ситуації немає вільного вибору [7, с. 36]; 

• якщо суб’єкт вибору не переборов внутрішні протиріччя між 
суспільним і особистим змістом дії. Вибір можливий тоді, «коли різниці 
між суспільним і особистим виявляються лише в аналізі, а в діяльності 
самого суб’єкта вони стають практично нерозрізненими» [5, с. 184]. 

Якщо врахувати ці умови, то можна організувати безконечну 
кількість ситуацій вибору. 

Також відомий педагог Л. Герасименко виділяє етапи здійснення 
вибору, такі як: 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
16 

• усвідомлення завдання, умов справи, що має бути, врахування 
власних інтересів, потреб, бажань; 

• проникнення в суттєві боки предметів та явищ; 
• прийняття рішення на основі прогнозування наслідків вибору 
Класифікація вибору може бути здійснена на основі: 
• визначення суб’єктом спрямованості вибору, ступеня значущості 
його для особистості; 

• аналізу об’єкта вибору; 
• усвідомлення суб’єктом свого особистісного потенціалу (інтелек-
туального, творчого, фізичного тощо); 

• ступеня інформованості; 
• прогнозування наслідків вибору [3, с. 49]. 
Такий підхід до організації навчально-виховного процесу вимагає 

формування творчої особистості, розвитку її унікальних здібностей, тобто 
виникає проблема побудови такої концепції навчання, яка б допомогла 
особистості розкритися, активно, свідомо включитися в процес навчання, 
максимально реалізувати свої потреби, цілі, інтереси. 

XXІ сторіччя дає новий поштовх для розвитку педагогічних ідей, 
побудованих на основі вибору та відповідальності за нього не тільки у 
вихованні, але й у навчанні. Головна мета їх – формування свідомої 
особистості, здатної до вільного життєтворення узгоджено з власними 
інтересами та в гармонії з іншими людьми. 

Значимість вибору в процесі самореалізації особистості, у 
формуванні активності й творчого мислення відзначають ряд вітчизняних 
сучасних педагогів (Ш. Амонашвілі, І. Волков, В. Шаталов, Н. Щуркова). 

Н. Щуркова у своїй праці «Філософія життя в школі», говорячи про 
важливість вибору, називає його носієм долі: «Влада над своєю долею 
народжується в той момент життя, коли потрібно робити вибір. Людина 
вибирає, і в цю ж мить вона повертає долю в певному напрямі» [10, с. 28]. 
На думку науковця, щоб керувати собою, своєю долею, потрібно 
усвідомити момент вибору, а для цього необхідно: 

1) розуміння того, що добре і що погано; 
2) усвідомлення способу дії в ситуації вибору; 
3) усвідомлення власних неусвідомлених бажань; 
4) усвідомлення реальних можливостей; 
5) усвідомлення наслідків; 
6) поєднання усвідомлення з бажанням діяти [10, с. 28–29]. 
Врахування цих факторів, що були визначені Н. Щурковою, 

дозволяють зробити висновок, що вибір передбачає активне функціону-
вання оціночноморально-інтелектуальної системи: аналіз і порівняння, 
перевага одного із варіантів та рішення про використання особистих 
зусиль – тобто практична реалізація людської самостійності в рішеннях і діях. 
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Якщо Н. Щуркова розглядає вибір у широкому контексті 
життєствердження, життєдіяльності особистості, як засіб зміни власного 
життя і керування долею, то Ш. Амонашвілі, І. Волков, В. Шаталов 
розглядають вибір конкретніше, як засіб навчання і виховання творчої і 
гармонійно розвиненої особистості, що й знайшло відбиття в ідеях 
педагогіки співробітництва. Основна мета педагогів цього напряму – 
формування позитивного ставлення учнів до навчання, ліквідація будь-
яких примушень. 

На думку Л. Герасименко, вибір – це цілеспрямований процес 
виділення об’єкту із запропонованої сукупності [3, с. 19]. 

У дидактичному аспекті значимість вибору аналізується в працях 
Ш. Амонашвілі. Цінним є те, що вчений відзначає природність цього 
явища в людини, але в той же час указує на протиріччя, які виникають: 
діти не можуть вибирати, який матеріал вивчати, не можуть вибирати 
методику, за якою їм би хотілося навчатися, не можуть вибирати методи, 
на основі яких їх будуть виховувати в школі. [1, с. 69–70]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє визначити види 
вибору. Вчені Д. Леонтьєв, Б. Поршнєв, М. Пилипко та ін. виділяють два 
різновиди вибору: 1) вибір будь-чого із логічно необмеженої кількості 
можливостей; 2) вибір єдиного із обмеженої кількості альтернатив (такий 
вибір одержав назву селективного або альтернативного). 

Слід зазначити, що в сучасній психолого-педагогічній науці 
розглядається саме останній різновид вибору. Це пояснюється 
необхідністю полегшити діяльність суб’єкта і запобігти перевантаженню 
його психіки в процесі детального аналізу кожної із запропонованих 
альтернатив. 

Отже, аналіз психолого-педагогічних досліджень дає змогу назвати 
такі підходи до проблеми природи альтернативного вибору: 

1. Вибір як елемент прийняття рішення. Автори (Ю. Козелецький, 
О. Ларичев, Г. Солнцева) не співвідносять вибір з характеристиками 
особистості, її ціннісними орієнтирами. Проте значимість цих компонентів 
і необхідність їх врахування визнається багатьма. 

2. Вибір, представлений елементом процесу прийняття рішення, 
трактується як запрограмований механістичний акт, що вирішує завдання 
на основі заданого алгоритму. Ю. Забродін взагалі схильний вважати 
проблему прийняття рішення і вибору тотожними. 

3. Вибір в теорії життєвих світів (Ф. Василюк), згідно з якою 
«істинний вибір, чиста культура вибору це – позбавлений достатньо 
раціонального обґрунтування, ризикований, не підкріплений ні минулим, 
ні теперішнім акт; дія, яка не має точки опори» [3, с. 21]. Отже, згідно з 
цією теорією вибір істинний лише тоді, коли він незбагнений. 

Такий підхід позбавляє вибір дійового відношення до світу, бо 
розглядається як ірраціональний акт, не пов’язаний з мотиваційно-
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цільовою сферою суб’єкта і не узгоджений з вимогами об’єктивної 
необхідності. 

4. Вибір як цілеспрямована поведінка (Н. Наумова). Автор не 
розкриває сутності категорії вибору. У той же час стає можливим 
визначення умов вибору, хоч і обмежених сферою суб’єктивних потреб і 
можливостей. 

З точки зору автора цієї теорії, вільним є вибір, який відбувається за 
таких умов: 

• якщо забезпечуються внутрішні особистісні передумови для 
побудови нових альтернатив вибору; 

• якщо забезпечуються внутрішні особистісні передумови для 
реалізації будь-якої вибраної альтернативи. 

Цінним для нашого дослідження є думка відомого педагога 
Л. Герасименко, яка розглядає процес вибору в навчально-пізнавальній 
діяльності студентів педвузу. І визначає його терміном дидактичний вибір, 
що передбачає певні активні інтелектуальні й вольові дії (аналіз, 
співставлення, прийняття рішення та ін.) особистості, спрямовані на 
визначення переваг однієї з альтернатив у змісті навчального матеріалу, 
методах і формах організації навчально-пізнавальної діяльності та ін. з 
урахуванням своїх потреб, цілей, інтересів, можливостей (інтелектуальних, 
самореалізації тощо), установок та особистої значущості для передбачення 
наслідків прийняв того рішення [3, с. 34]. 

Дослідження праць фізіологів, психологів, педагогів з питань вибору 
дають змогу стверджувати його притаманність пізнавальній діяльності. 
Інтелектуальні й вольові дії (аналіз, співставлення, прийняття рішення та 
ін.) особистості, спрямовані на визначення переваг однієї з альтернатив у 
змісті навчального матеріалу, методах і формах організації навчально-
пізнавальної діяльності та ін. з урахуванням своїх потреб, цілей, інтересів, 
можливостей (інтелектуальних, самореалізації тощо), установок та 
особистої значущості для передбачення наслідків прийнятого рішення 
Л. Герасименко визначає як дидактичний вибір [3, с. 36]. 

Отже, проаналізувавши вищевикладене, ми погоджуємось з думкою 
Л. Герасименко, що вибір – це цілеспрямований процес виділення об’єкту 
із запропонованої сукупності. Особливу увагу слід приділити такому 
поняттю, як дидактичний вибір, який передбачає певні активні 
інтелектуальні та вольові дії особистості, спрямовані на визначення 
переваг однієї з альтернатив у змісті навчального матеріалу, методах і 
формах організації навчально-пізнавальної діяльності та ін. з урахуванням 
своїх потреб, цілей, інтересів, можливостей, установок та особистої 
значущості для передбачення наслідків прийнятого рішення. 

Наступним напрямом нашого досліджень є формування професійної 
мобільності на засадах дидактичного вибору. 
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УДК 575(07) 
 

Світлана Горбулінська 
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ  
ІЗ ГЕНЕТИКИ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОФІЛЬНОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
 
Стаття присвячена обґрунтуванню педагогічних умов ефективного 

формування генетичних знань у профільній загальноосвітній школі, 
використанню сучасних інноваційних технологій, орієнтованих на особис-
тість та індивідуальність старшокласника, активних методів навчання, 
що спонукають до активної розумової і практичної діяльності у процесі 
формування знань. Комплексний підхід до навчання та виховання 
забезпечується міжпредметними зв’язками, які відображають взаємо-
зв’язок матеріалу окремих навчальних предметів. 

Ключові слова: знання, педагогічні умови, активні методи, генетика 
 
Українському суспільству нової генерації необхідні особистості з 

актуальними знаннями, гнучкістю й критичністю мислення, творчою 
ініціативою, високим адаптаційним потенціалом. І завдання школи – 
виховати такого громадянина. Успіх кожної дитини, учителя, школи 
відбудеться при умові постійного пошуку ефективних підходів до 
розв’язання завдань освіти і виховання з боку педагогів, бажання досягти 
перемоги у щоденному навчанні, пізнанні нового і цікавого, прагнення 
реалізувати свої здібності та інтереси – з боку учнів. Вдосконалення та 
оптимізація процесу формування знань учнями є основною тенденцією 
сучасного розвитку освіти і важливим етапом на шляху до впровадження 
нових методів навчання та виховання учнів, оскільки існує нерозривний 
зв’язок між системою освіти та новими умовами життя в сьогоденні. 

Шкільне виховання освічених громадян України, які здатні творчо 
мислити та аналізувати факти, знаходити правильні рішення в складній 
ситуації та легко адаптуватися в складному сучасному світі, постійно 
потребує вдосконалення із розвитком інформаційних технологій та 
процесом глобалізації. У свою чергу біологічні знання складають основу 
розуміння наукової картини світу та є важливим елементом культури 
сучасної обізнаної людини, а якість шкільної біологічної освіти свідчить 
про готовність молоді до суспільної діяльності та оволодіння професійною 
освітою. Вивчення біології є необхідною ланкою формування цілісної 
системи знань про живу природу та природничо-наукову картину світу в 
школярів. Актуальність нашого дослідження визначається тим, що зміст 
сучасної біологічної освіти перебуває на етапі оновлення та потребує 
обґрунтування певних основ ефективного формування генетичних знань у 
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старшій школі із використанням сучасних інноваційних технологій 
навчання, орієнтованих на особистість, індивідуальність учня й інших дій 
та методів, які спонукають до старанного навчання, слугують засобами 
активізації пізнавальної діяльності. Над питанням вдосконалення педаго-
гічних умов формування знань з біології у старшокласників загально-
освітньої школи працювали ряд педагогів, зокрема, О. К. Богданова, 
Л. А. Гвоздьова, Н. В. Лакоза, Л. М. Рибалко, І. М. Соколова, В. І. Шулдик. 
Теоретичні основи проблеми формування пізнавальної діяльності 
розглядалися у працях відомих педагогів, дидактів: Ю. К. Бабанського, 
І. Я. Лернера, П. І. Підкасистого, Т. І. Сущенко, Н. Ф. Тализіної та ін. Ідеї 
особистісно-орієнтованого та диференційованого навчання біології у 10–11 
класах належать вченим С. О. Костенко й О. В. Тимчик, а над розробкою 
методики підвищення творчої активності учнів при вивченні біології 
працював Б. В. Всесвятський. Український педагог А. С. Макаренко писав: 
«Жоден із засобів не може бути гарним чи поганим, якщо він вирваний із 
усієї системи засобів; вирішальним моментом є логіка та дія всієї системи, 
гармонійно організованої». 

Створення умов для формування стійкого інтересу до предмету, 
активізація знань учнів, розвиток у дітей пізнавального інтересу є 
предметом постійного творчого пошуку багатьох учителів. Позитивна 
мотивація пізнавальної та навчальної діяльності є визначальною для 
успішності кожного учня, розвитку його особистості, вибору ним 
життєвих пріоритетів. Зокрема, кандидат педагогічних наук Т. Г. Гуцан 
визначила педагогічні умови як «структурну оболонку педагогічних 
технологій чи педагогічних моделей, завдяки яким реалізуються 
компоненти технології». На її думку, педагогічні умови мають 
віддзеркалювати структуру навчання і вміщувати передбачені технологією 
компоненти розробленої моделі [1]. 

Проблемою нашого наукового дослідження були сучасні педагогічні 
умови формування знань з генетики у профільній загальноосвітній школі. 
Опрацювавши літературні джерела, можемо констатувати, що термін 
«педагогічні умови», на думку заслуженого працівника освіти України 
В. Ф. Калошина, охоплює спеціально організоване соціально-педагогічне 
середовище та забезпечує формування, засвоєння, розвиток понять шляхом 
організації навчального процесу, підбору необхідних методів, прийомів та 
організаційних форм навчання [2]. 

Педагог із багаторічним досвідом О. В. Молчанюк проаналізувала 
напрями оптимізації процесу навчання, описані у працях педагогів. Вона 
відзначає, що підвищення ефективності педагогічного процесу, відповідно 
до теорії оптимізації, необхідно здійснювати найбільш придатними для 
конкретних умов засобами, тобто їх комплексом. Ефективність навчання є 
похідною якості, вона виступає як один із наслідків оптимізації 
навчання [6]. 
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На нашу думку, вдосконалення процесу навчальної діяльності 
передбачає його цілеспрямування, визначення мети, завдань, змісту й 
технологій навчання. Особливої уваги набуває необхідність використання 
особистісно зорієнтованого підходу, раціонального розподілу часу та 
обсягу матеріалу при вивченні певної дисципліни, поєднання форм 
навчальної діяльності учнів у контексті диференціації та вдосконалення 
змісту навчання. Якість шкільної біологічної освіти залежить від її 
практичної спрямованості, переорієнтації цілей освіти на особистість 
школяра, підготовку його до активної участі у житті суспільства. Зміст 
навчального предмета «Біологія» в 11 класі є логічним продовженням 
навчальних курсів основної школи і розкривається за розділами й темами, 
що характеризують властивості живої природи на різних рівнях 
організації. В 11 класі розглядаються питання генетики, навчальний 
матеріал про основні закономірності успадкування ознак розкривається 
відповідно до історії розвитку генетики: закономірності спадковості, 
встановлені Г. Менделем, хромосомна теорія спадковості, молекулярна 
теорія гена. Висвітлено сучасний етап розвитку генетики матеріалом про 
програму «Геном людини», методи генної інженерії, клонування. Теми 
«Закономірності спадковості» та «Закономірності мінливості» подаються 
на основі хромосомної теорії спадковості. Учні мають оволодіти 
механізмами розподілу генів у ході статевого розмноження і теоретичними 
основами законів Г. Менделя. Особливу увагу присвячено питанню 
виникнення мутацій, ознайомленню учнів з їхнім різноманіттям і 
значенням для медицини та селекції тварин і рослин. Розглядаються 
перспективи розвитку молекулярної біології та біотехнології, порівню-
ються їх можливості з методами класичної біології та селекції. Необхідним 
аспектом є проведення практичних робіт на тему «Розв’язування типових 
задач з генетики. Хромосомна теорія. Взаємодія генів», при проведенні 
яких учні закріплюють вміння розв’язувати генетичні задачі з 
використанням законів Г. Менделя у випадках моно- або дигібридного 
схрещування [3]. 

Розглядаючи педагогічні умови формування знань з генетики та 
біотехнології, можна зауважити, що центром і метою навчання є 
особистість вихованця. Особистісна зорієнтованість навчально-виховного 
процесу спрямована на формування самодостатнього, повноцінного, 
творчого суб’єкта діяльності, пізнання та спілкування. Цей процес 
передбачає створення передумов для самореалізації особистості, розкриття 
її природних задатків, прагнення до свободи та відповідальності. Виходячи 
з інтересів особистості, рівня її знань і умінь, учитель визначає мету знань і 
корегує освітній процес, керуючись розвитком особистості. В контексті 
особистісно зорієнтованого навчання доцільно розглядати диференціацію 
процесу навчання для забезпечення кожному учневі умов для його 
максимального розвитку. У педагогічній науці і практиці розрізняють два 
види диференціації: внутрішню і зовнішню. Рівнева диференціація 
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розроблена В. В. Фірсовим, В. А. Орловим, В. М. Монарховим, виража-
ється в тому, що, навчаючись в одному класі, за одною програмою і 
підручником, учні можуть засвоювати матеріал різного рівня складності. 
За цих умов визначальним має бути не середній і не високий рівень вимог 
до результатів навчання, в якому формулюються мінімально необхідні 
вимоги до засвоєння знань [8]. 

Рівнева диференціація навчання є запорукою розвитку дітей з 
різними здібностями й інтересами. Кожен учень одержує право і 
можливість самостійно визначати, на якому рівні він засвоїть навчальний 
матеріал. Єдина умова – цей рівень має бути не нижче рівня обов’язкової 
підготовки. Диференціація навчання досягається шляхом забезпечення 
кожного учня навантаженням, відповідно з його індивідуальними 
можливостями, що практикується різними способами: диференційовані 
домашні завдання, необов’язкові завдання, додаткові індивідуальні 
завдання. Вчитель С. П. Логачевська зазначає, що завдання диференці-
йованого навчання полягає в тому, щоб визначити для кожного школяра 
найпродуктивніший вид роботи на уроці і вдома; завдання диференці-
йованого навчання не можна зводити лише до того, щоб пристосувати 
навчання до дитячих індивідуальних особливостей, а більш активно 
впливати на їх формування, забезпечувати максимальний розвиток 
позитивних рис, нахилів і здібностей. Зміст диференціації навчального 
процесу полягає у визначенні дидактичних шляхів ліквідації прогалин у 
знаннях, використанні різноваріантних завдань, коригуванні діяльності [5]. 
Таким чином, реалізація у практиці формування знань з генетики та 
біотехнології принципів диференціації має здійснюватися різними 
методами і формами навчання, різними прийомами роботи з учнями. 

Формування цілісної картини природи у світогляді дитини, 
створення системи знань, що є надзвичайно важливим, зумовлюється 
взаємозв’язками між окремими навчальними дисциплінами. Відповідно 
міжпредметні зв’язки є дидактичним засобом, який передбачає 
комплексний підхід до формування й засвоєння знань, що дає можливість 
сформувати зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного 
розгляду найважливіших понять, явищ. Послідовна, систематична 
реалізація міжпредметних зв’язків у педагогічному процесі значно 
підсилює його загальну ефективність, а разом із тим позитивно впливає на 
навчання та різнобічний розвиток учнів. Педагог В. Сухомлинський у 
книжці «Сто порад вчителю» зазначає: «Про між предметні зв’язки 
говориться дуже багато. Кожному вчителю потрібно шукати у своєму 
предметі точки зіткнення з матеріалом інших предметів. Та найбільш 
глибокі зв’язки – я в цьому твердо переконаний – лежать не скільки в 
змісті фактичного матеріалу, скільки в характері розумової праці» [7]. 

Саме міжпредметні зв’язки відображають комплексний підхід до 
навчання та виховання, забезпечують виділення основних елементів змісту 
освіти та узгодження і взаємозв’язки матеріалу окремих навчальних 
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предметів. Їх часто використовують у поєднанні з внутрішньо-
предметними зв’язками. Вони забезпечують реалізацію принципу 
систематичності й наступності та стимулюють учнів до повторення 
пройденого матеріалу. На першому етапі під час вивчення генетики та 
біотехнології слід приділити особливу увагу елементарним знанням із 
фізики і хімії, щоб забезпечити природничо-наукову основу для більш 
повноцінного засвоєння знань щодо молекулярних механізмів процесів 
успадкування. Тема «Спадковість і мінливість організмів» подається з 
основами, точніше, з елементами теорії ймовірності та комбінаторики. Для 
цього на початку її вивчення варто розглянути ряд задач із суміжних 
дисциплін математичного циклу. Елементи теорії ймовірності, статистики, 
комбінаторики у вивченні генетичних закономірностей радить застосо-
вувати учитель біології С. В. Лагодюк. Він зазначає, що передумовою 
реалізації міжпредметних зв’язків є інтеграція в науці і практиці – 
міжнауковий синтез, гібридизація, де на перетині дисциплін виникають 
нові молоді науки, як от: біофізика, біохімія, математична лінгвістика, 
біокібернетика, семіотика, аксіологія, евристика, ергономіка та інші [4]. 

Системність та послідовність при вивченні біології у 7–9 класах 
заклала підґрунтя для вивчення біології та генетики, зокрема, у старших 
класах. Основні парадигми генетики – успадкування ознак та мінливості 
живих організмів частково розглядались при вивченні рослинного і 
тваринного світу, а також при ознайомленні з біологією людини. Генетичні 
закони та закономірності успадкування ознак учні вивчають в 11 класі, 
чому передує ознайомлення з молекулярною будовою носіїв спадкової 
інформації у 10 класі на уроках біології та хімії. Таким чином, різноманіття 
функцій міжпредметних зв’язків в процесі навчання показує, що сутність 
даного поняття не може бути визначена однозначно. Явище міжпред-
метних зв’язків багатомірне. Вони не обмежуються рамками змісту, 
методів, форм організації навчання. Використання міжпредметних зв’язків 
дає можливість об’єднати програмовий матеріал у вигляді стрункої 
системи знань, творчо підійти до виконання тих завдань, які потребують 
знань з інших предметів та забезпечують послідовне відображення в змісті 
шкільних природничо-наукових дисциплін об’єктивних взаємозв’язків, які 
існують у природі. 

Найважливішим засобом активізації особистості в навчанні 
виступають активні методи навчання. Вчитель біології з багаторічним 
досвідом М. В. Вовканець зазначає, що навчання, пристосоване до 
індивідуальних потреб учнів, потребує різноманітних підходів та 
підкреслює, що варто проводити уроки таким чином, де самі учні доходять 
висновків із допомогою вчителя [3]. 

На нашу думку, використання активних методів навчання на уроках 
генетики спонукає учнів до активної розумової і практичної діяльності у 
процесі оволодіння навчальним матеріалом. Активне навчання передбачає 
використання такої системи методів, яка спрямована головним чином не на 
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виклад вчителем готових знань, їх запам’ятовування і відтворення, а на 
самостійне оволодіння учнями знаннями і вміннями у процесі активної 
розумової і практичної діяльності. Особливості активних методів навчання 
полягають у тому, що в їх основі закладено спонукання до практичної та 
розумової діяльності, без якої немає руху вперед в оволодінні знаннями. 
Активні методи навчання доцільні на початку викладу нового матеріалу – 
це постановка проблеми, яку учням потрібно вирішити; в кінці викладу 
нового матеріалу – як практичне обґрунтування актуальності названої 
теми; замість викладу нового матеріалу – вся тема розкривається за 
допомогою активних методів навчання (ділові ігри, навчання). 

Різноманітність педагогічних умов дає змогу вчителеві максимально 
продуктивно взаємодіяти з учнями, враховувати їх індивідуальні потреби, 
акцентувати на важливому та значно підвищити рівень пізнавальної 
активності учнів у ході засвоєння предметних знань. Доцільно поєднувати 
різноманітні підходи протягом уроку. Модель спільної педагогічної 
діяльності з проектування, організації, проведення навчального процесу та 
забезпечення комфортних умов для учнів і вчителя подано на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Педагогічні умови формування знань з генетики 
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них умов, які є технологією навчання вчителя, вони сприяють розвитку 
логічного мислення, самоосвіті, формуванню наукового світогляду. Інакше 
можна констатувати, це спеціально організоване соціально-педагогічне 
середовище, що забезпечує формування, засвоєння, розвиток знань 
шляхом організації навчального процесу, підбору необхідних методів, 
прийомів та організаційних форм навчання. Найбільш ефективним, як 
зазначають вчителі та педагоги з багаторічним досвідом, є поєднання 
різних методів та технологій у навчальному процесі. Зокрема, інноваційне 
навчання – зорієнтоване на динамічні зміни в навколишньому світі, що 
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ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих 
здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості 
школяра. Особистісно-орієнтовані технології навчання передбачають 
впровадженням вчителем диференціацію навчання, при якій враховуються 
індивідуально-типологічні особливості особистості. Активне навчання 
передбачає використання такої системи методів, яка спрямована на 
самостійне оволодіння учнями знаннями і вміннями у процесі активної 
розумової і практичної діяльності. У свою чергу міжпредметні зв’язки є 
дидактичним засобом, який передбачає комплексний підхід до формування 
й засвоєння знань, що дає можливість сформувати зв’язки між предметами 
для поглибленого, всебічного розгляду найважливіших понять, явищ. 
Таким чином, ефективність навчання в системі сучасної освіти залежить 
від уміння вчителя обрати педагогічні умови формування стійкого інтересу 
до предмету, активізації знань учнів, розвитку пізнавального інтересу. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ  
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ 

ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ 
 
У статті обґрунтовано педагогічні умови творчого розвитку 

молодших школярів в інклюзивному просторі загальноосвітньої почат-
кової школи, висвітлюється роль образотворчого мистецтва в активізації 
творчої діяльності учнів з різним рівнем розвитку. Автор досліджує 
шляхи підвищення творчої активності молодших школярів в інклюзивному 
навчально-виховному процесі на уроках образотворчого мистецтва. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, загальноосвітній інклюзивний 
простір, творчий розвиток, педагогічні умови, молодші школярі, урок 
образотворчого мистецтва. 

 
В основі сучасного етапу розвитку вітчизняної системи освіти 

лежить ідея про те, що всі діти і молоді люди повинні мати рівні навчальні 
умови й можливості в школах різного типу, незалежно від їх культурного і 
соціального стану, а також різного рівня здібностей та психофізичних 
можливостей. Тому питання упровадження інклюзивної освіти як нової 
концепції розвитку загальної освіти задекларовано в сучасних державних 
документах: «Концепція розвитку інклюзивної освіти» (від 01.10.2010 р. 
№ 912), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року» (від 25.06.2013 р. № 344/2013), «Про затвердження Державного 
стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 
потребами» ( від 21.08.2013 р. № 607), «Про затвердження заходів щодо 
впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах на період до 2015 року» (від 23.07.2013 р. № 1034), 
«Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей 
з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» (від 
14.06.2013 р. № 768) та ін. 

Згідно до визначення ЮНЕСКО поняття інклюзивної освіти – це 
цілісний феномен, завдяки якому всі діти без виключення мають рівний 
доступ до якісної освіти, що базується на гуманізмі, розвитку інтелекту та 
творчих здібностей, балансі інтелектуальних, етнічних та фізіологічних 
компонентів особистості. Саме тому розвиток творчих здібностей дитини 
набуває особливої актуальності, потребує якісно нового підходу до освіти 
на основі інтеграції зусиль учених, педагогів. 

Актуальність дослідження проблеми творчого розвитку молодших 
школярів з особливостями психофізичного розвитку в умовах освітньої 
інклюзії зумовлена такими факторами: 1) потребою у розкритті та 
зростанні творчих ресурсів дитини в умовах інтегрування в суспільство; 
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2) необхідністю активізації творчої активності у всіх сферах конструк-
тивної діяльності у зв’язку з прискоренням розвитку всіх сфер духовного і 
матеріального виробництва в суспільстві; 3) провідною роллю творчості як 
суб’єктивного й об’єктивного факторів гармонійного розвитку особистості 
учня. 

Дослідженню сутності й специфіки інклюзивної освіти та методо-
логічних основ її упровадження в навчально-виховний процес загально-
освітніх навчальних закладів України присвячено праці В. Бондаря, 
А. Колупаєвої, В. Липи, Ю. Найди, В. Синьова, Н. Софій, В. Тарасун, 
М. Шеремет та інших учених. У розвитку методики інклюзивного 
навчання цінними є напрацювання Л. Вавіної, С. Литовченко, Г. Мерсія-
нової, Т. Скрипник, І. Сухіної, Ю. Рібцун, О. Таранченко, О. Чеботарьової 
та інших науковців і педагогів-практиків, зокрема щодо модифікації 
навчального середовища в інклюзивних умовах початкової школи. У 
контексті заявленої проблеми творчого розвитку особистості школяра 
видатні вчені Я. Коменський, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський та інші 
схарактеризували сенситивність молодшого шкільного віку до творчості, у 
тому числі і художньо-образної; Л. Виготський, В. Давидов, О. Леонтьєв та 
інші довели, що молодший шкільний вік є періодом найінтенсивнішого 
креативного становлення. І. Богданцева, О. Вознесенська, О. Ворощук, 
А. Капська, В. Певна та інші педагоги-методисти приділили увагу 
використанню різних видів мистецтва в педагогічній і корекційно-
реабілітаційній роботі з дітьми, котрі мають особливі освітні потреби. 
Однак питання щодо виявлення педагогічних умов творчого розвитку 
молодших школярів в школах (класах) з інклюзивною формою навчання 
залишається недостатньо вивченими. 

Мета статті: обґрунтувати педагогічні умови творчого розвитку 
молодших школярів в інклюзивному просторі. 

Інклюзивний освітній простір – це певна частина соціального 
простору і цілісна система освітньої реальності, що утворилась в 
результаті конструктивної діяльності та характеризується динамікою 
соціальних зв’язків та відношень у галузі освіти; обсягом і різноманітністю 
освітніх послуг, потужністю, інтенсивністю освітньої інформації, освіт-
ньою інфраструктурою; варіативністю способів одержання освітньої 
послуги; педагогічних факторів, заснованих на варіативних формах 
навчання дітей з особливими освітніми потребами спільно зі здоровими 
дітьми в загальноосвітніх закладах. Сама ідея інклюзії базується на тому, 
що життя і побут дітей з обмеженими можливостями мають бути найбільш 
наближені до умов і стилю життя суспільства, в якому вони перебувають [6]. 

Під особливими освітніми потребами розуміють потреби, що 
виникли у зв’язку з порушенням психофізичного розвитку та обмеженням 
можливостей освоєння власне освітніх (загальноосвітніх) програм, форму-
вання і розвитку навичок життєвої компетенції (соціального адаптування). 
Це потреби в спеціальних умовах навчання, включаючи технічні засоби, 
особливий зміст і методи навчання, а також медичні, соціальні та інші 
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послуги (В. Синьов, А. Колупаєва, Ю. Найда, Н. Софій та ін.) 
Нині активно формується досвід інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами та їхнього творчого розвитку в умовах 
загальноосвітньої початкової школи. Проблема творчого розвитку 
особистості школяра – не нова. Значний внесок у теоретико-методологічне 
та психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу 
зробили багато науковців. Зокрема, Н. Брюсова, Т. Шпікапова, А. Щерба-
ков та інші дійшли висновку, що образотворче мистецтво – унікальний 
навчальний предмет, який надає учням багато можливостей для творчого 
самовтілення, розвитку образно-асоціативного мислення, уяви, фантазії, 
художнього сприйняття тощо. Використання образотворчого мистецтва як 
чинника розвитку творчої особистості було предметом багатьох 
досліджень психології (О. Бакушинський, Л. Виготський, В. Кузін та ін.), 
педагогіки (В. Вільчинський, М. Миропольська, Б. Неменський та ін.). 
Названі та інші автори мають спільну позицію щодо необхідності 
збагачення особистості дитини цінними духовно-художніми враженнями, 
емоційністю сприйняття навколишнього світу, розвитком її здібностей, 
творчою самореалізацією. 

Аналіз практики педагогіки початкової школи дає змогу виявити 
протиріччя між необхідністю забезпечення надзвичайно широкого спектру 
засобів навчання і виховання, які б сприяли творчому розвитку учнів, і 
відсутністю стрункої системи змісту, форм і методів цієї роботи. Частково 
розв’язати цю суперечність можливо, забезпечивши творчий розвиток 
молодшого школяра науково обґрунтованими педагогічними умовами, 
системою педагогічного впливу на особистість учня засобами образот-
ворчого мистецтва. 

Загалом організація інклюзивного навчання в школі забезпечується 
створенням адаптивного освітнього середовища відповідно до потреб і 
можливостей дитини; організації психолого-педагогічного супроводу 
дитини з психофізичними особливостями; використання спеціальних 
методів та організаційних форм навчання для розвитку здібностей учнів; 
надання науково-методичної підтримки педагогам; формування інклю-
зивної культури у всіх учасників освітнього процесу [3]. 

Якщо спроектувати ці умови на навчально-виховний процес в 
інклюзивних класах, то він має розв’язувати комплекс завдань освітньої 
системи, що складається з дидактичного, виховного, розвивального й 
корекційного компонентів, органічно пов’язаних між собою. Відтак 
педагогічні умови творчого розвитку молодших школярів мають сприяти 
взаєморозумінню й взаємодопомозі між дітьми, щоб забезпечити всім 
учням можливість самоствердитися, подолати неадекватні настанови й 
стереотипи, набути певних знань, умінь, навичок і самореалізуватися в 
різних видах образотворчої діяльності. 

У сучасній науково-педагогічній літературі педагогічні умови 
найчастіше розглядаються як сукупність факторів, які є оптимальними для 
розв’язання основних завдань проблеми [3]. 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
30 

Одним із таких факторів є врахування індивідуальних особливостей 
молодшого школяра у навчально-виховному процесі – пристосування 
методів і форм педагогічного впливу до індивідуальних особливостей 
дітей (природні задатки, темперамент, характер, здібності тощо) та 
особливостей, викликаних психофізичними порушеннями з метою 
забезпечення гармонійного розвитку особистості. Це досягається завдяки 
використанню методології індивідуального й диференційованого підходів 
у навчанні та вихованні дітей. Індивідуальний підхід – це сукупність 
принципів гуманістичної педагогіки, згідно з якими в навчально-
виховному процесі відбувається педагогічний вплив на кожну дитину з 
урахуванням знань, якостей особистості та умов її життєдіяльності [4]. 
Унаслідок усебічного вивчення особистості кожного учня, вчитель 
повинен мати уявлення про типологічні та індивідуальні особливості 
психофізичного розвитку дітей та про те, що спонукало дитину до певного 
вчинку. На основі цього є змога підібрати й використати в роботі 
найефективніший педагогічний інструментарій для активізації творчого 
розвитку кожного. Ураховуючи різний рівень розвиненості дітей, їх 
темперамент і характер, стиль виховання в сім’ї, умілий педагог має 
надати необхідну допомогу тим дітям, які мислять повільніше, поставити 
такі завдання, що спонукають їх до творчої діяльності [7]. 

Ефективним засобом індивідуалізації, що міцно пов’язаний із 
творчістю, є самостійність образотворчої діяльності. Її характерними 
ознаками є: наявність в учнів власних поглядів, смаків, переконань у галузі 
образотворчого мистецтва; здатність самостійно мислити, знаходити 
правильні рішення; уміння відстоювати власну точку зору, сприймаючи і 
відчуваючи навколишній світ і художні твори. 

Однією з форм індивідуалізації є диференціація. З точки зору 
педагогіки диференціація розглядається як навчання, спрямоване на 
створення сприятливих умов для розвитку дітей і передбачає розрізнення в 
колективі груп та окремих вихованців за певними психофізичними 
особливостями, успішністю, нахилами, здібностями, інтересами, актив-
ністю тощо [1]. Для цього необхідна адаптація навчально-виховної 
програми до розвивальних потреб кожної дитини. Диференціація знань, 
умінь і можливостей молодших школярів із психофізичними особливос-
тями на заняттях з образотворчого мистецтва в умовах інклюзивного 
навчання має на меті сформувати індивідуальну траєкторію творчого 
розвитку кожної дитини. Таким чином, врахування індивідуальних 
особливостей учнів у навчально-виховному процесі передбачає глибоке 
вивчення можливостей кожної дитини щодо темпів навчання, визначення 
обсягу і складності навчального матеріалу, створення передумов 
виникнення інтересів до творчої діяльності. 

Наступним фактором у розв’язанні суперечностей проблеми 
творчого розвитку молодших школярів засобами образотворчого мис-
тецтва є стимулювання їхньої емоційно-почуттєвої сфери. Воно має бути 
спрямоване на формування позитивних мотивів навчання, підсилення 
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пізнавальної активності і збагачення школярів навчальною інформацією. 
Правомірність цього твердження засвідчує положення В. Сухомлинського 
про те, що емоційний стан є диригентом, від змаху чудесної палички якого 
розрізнені зв’язки перетворюються в струнке звучання прекрасної мелодії. 

Стимулювання емоційної сфери дітей на заняттях образотворчою 
діяльністю можливе шляхом використання вербальних (бесіда, розповідь), 
наочних (споглядання творів образотворчого мистецтва, явищ природи і 
довкілля) та ігрових (дидактичних, художніх) методів, а також 
використання міжпредметних зв’язків з музикою, літературою, хореогра-
фією та іншими видами творчої активності. Це сприяє емоційному 
вихованню учнів для активізації роботи уяви й фантазії щодо творення 
нових образів. 

Особистісне зростання передбачає виникнення якісно нового 
прагнення до самоствердження завдяки такому стимулу як пізнання 
природи, навколишньої дійсності. Це викликає такі почуття: радість, 
захоплення, подив, сум, тривогу, сором, гнів, обурення тощо. У процесі 
спостереження природи думка дитини стає яскравішою, багатшою, 
виразнішою, мовлення набуває емоційного забарвлення. Тому будь-яка 
навчально-виховна форма повинна будуватися так, щоб думка дитини 
«просилася до слова», оскільки образ, емоція і слово під час уважного 
споглядання явищ природи зливаються в органічній єдності. 

Серед емоційних стимулів неабияка роль належить візуальному 
сприйняттю, яке міцно пов’язане з образами. Тому інтерес до предмета й 
увага учнів значно збільшуються завдяки майстерному використанню 
різноманітних засобів унаочнення. Саме вони впливають на емоційне 
забарвлення думки і стимулюють процес мислення. 

Інший стимул – емоційний клімат, що є інтегративною характерис-
тикою класного колективу: стійкий настрій, домінуючий характер 
емоційних станів, у яких проявляється ставлення членів колективу до 
спільної діяльності, один до одного, до норм поведінки в колективі, до 
колективу в цілому. 

Вирішальна роль у формуванні емоційного клімату колективу 
належить учителеві. На цьому у своїх дослідженнях наголошували О. Ку-
лаченко, І. Молодушкіна [8]. Важливим аспектом, на думку науковців, у 
цьому процесі є стосунки вчителя та учнів. Діти, які виховуються в умовах 
гуманістичного, демократичного стилю спілкування, що ґрунтується на 
глибокій повазі до особистості кожного, відчувають емоційне задоволення, 
радість. І, навпаки, стан напруження, пригнічення, незадоволення 
спостерігається у школярів тоді, коли вчитель дотримується авторитарного 
стилю педагогічної взаємодії. Така позиція педагога не дає змоги 
наблизитися до особистості учня. Через це між учителем та учнем майже 
не виникають довірливі, доброзичливі стосунки. 

Таким чином, завдяки стимулюванню емоційної сфери і розширенню 
емоційного досвіду дитини у креативному напрямі формується її 
особистість. У цьому процесі емоції і почуття стають необхідними для 
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роботи уяви і фантазії, для творення нових образів. Тому наступним із 
сукупності факторів творчого розвитку молодших школярів є сприяння 
дієвості уяви і фантазії. 

Розвиток емоційно-чуттєвої сфери призводить до інтерпретації, 
появи судження, збуджуючи творчі сили уяви та фантазії людини. Поняття 
уяви означає вираження чогось і представлення його в образі. В уяві образ 
може бути реальним, а може зародитися зовсім новий. Сила ж фантазії 
дитини, як відмічав Ф. Достоєвський, є тією «природною силою», яка у ній 
розвивається і потребує утамування. 

Отже, саме уява і є тим способом, за допомогою якого дійсність 
існує у потенціях особистості. Завдяки здатності уяви до «відльоту» від 
реальності, особистість надає своїм уявленням художньої форми, адже 
уявлені нею явища, предмети за неможливих реальних умов подумки 
переміщуються до будь-якої сфери ідеального, розкриваючи свою 
справжню сутність. 

Дієвість уяви і фантазії є однією з найважливіших якостей творчої 
особистості, і, не розвиваючи її, людина втрачає свій сенс життя. Уява і 
фантазія викликають відчуття радості і безмежного щастя, і, втілюючись в 
образах, набувають реальних рис. Уявлення, фантазування, мрії є необхід-
ними умовами перевтілення в життя творчих сил особистості, спрямованих 
на перетворення реальної діяльності, тому що люди не тільки споглядають 
і пізнають світ, вони за своєю природою можуть змінити його. 

На дієвість уяви і фантазії впливають всі види мистецтва. Вони 
глибоко взаємопов’язані і мають на меті створення яскравого художньо-
емоційного образу. У цьому процесі зв’язок чуттєвого і раціонального 
забезпечує недосяжні органам чуття реалії. У свою чергу, абстрактне 
мислення переходить до практики, тобто створює образи-проекти, які 
можуть бути реалізовані у конкретних видах конструктивної діяльності. З 
цього випливає, що внутрішньому розвитку творчої індивідуальності 
дитини сприяє естетичне сприйняття дійсності, яке дає маленькому 
«художнику» життєвий матеріал для творчості. Це зумовлює прагнення до 
самовираження, оскільки споглядаючи своє оточення, помічаючи у всьому 
ту красу, яку створила природа, у свідомості дитини виникають власні 
уявні образи, які надалі реалізуються різними способами. 

Отже, наступним фактором творчого розвитку учнів початкової 
школи є різноманітність способів реалізації художнього образу в 
образотворчій діяльності (самовираження). 

Будь-яка художня творчість дитини є самовираженням, ціннісним у 
суб’єктивному й об’єктивному аспектах. Самореалізація складає головну 
потребу людини в активності і полягає у постійному нагромадженні 
необхідних знань, набутті практичних умінь і навичок з малювання. Саме 
це дає змогу учневі краще пізнати себе. Адже, вкладаючи у малюнок 
певний зміст, дитина розповідає про себе, про свій внутрішній світ, тобто 
виражає себе через художню творчість. Тому суб’єктивна потреба у 
практичному творчому самовираженні є особливою і обов’язковою якістю 
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дитини, яка прагне відтворити свої почуття у взаємодії художнього образу 
із символами, лініями, кольорами тощо. 

Метою художньо-творчої діяльності учнів є створення образу. У 
цьому процесі важливими є знання образотворчої грамоти, вміння 
використовувати специфічні засоби різних видів пластичного мистецтва 
(композиція, лінія, колір, об’єм, простір), а також володіти художніми 
техніками. Це дає змогу учневі виразити своє бачення світу і ставлення до 
нього. 

Дитина, малюючи, часто бачить у практичній діяльності захоплюючу 
гру, тобто ніби спілкується зі знайомими емоційно сприйнятими образами. 
У багатьох дітей є свої улюблені образи, які часто внаслідок фантазування 
визначають активність, напруження творчої діяльності. Тому у малюнках 
учні передають лише ті особливості зображуваного, які вони вважають 
найголовнішими і значущими. Зображуючи предмет, діти розказують про 
нього все, що їм відомо. Це пояснюється тим, що дитині молодшого 
шкільного віку властива здатність відтворювати образи не так, як вона їх 
бачить, а як уявляє. 

Через засоби образотворчого мистецтва учні відкривають можли-
вість виразити свої «невидимі» почуття, задуми. Цими засобами вчитель 
повинен заохочувати особистісну інтерпретацію учнями зображуваного 
об’єкта до такого рівня, який школярам необхідний для творчого 
самовираження. У цьому процесі послідовність дій педагога має бути 
такою: спочатку зацікавити дитину, стимулювати бажання творити, а 
потім навчити техніки, яка необхідна для реалізації творчого задуму й 
отримання результату творчої діяльності. При цьому використовуються 
методи аналогії, імітації, обговорення, аналізу, драматизації тощо. 

Спілкування з іншими видами мистецтва є джерелом натхнення 
дитини займатися художньою творчістю. Так, наприклад, літературний чи 
музичний твори скеровують свідомість у певному напрямку і надають 
необмежений простір для прояву уяви, фантазії, творчого мислення, що є 
певним поштовхом до виникнення бажання творити. Тому одним із 
факторів творчого розвитку учнів початкової школи є використання 
міжпредметних зв’язків, елементів інтеграції змісту мистецьких дисциплін. 

Мистецтво наділяє людину своєрідним поглядом на світ і саме цим 
сприяє загальному процесу його пізнання, і, оскільки в образній формі 
розкриває справжню суть явищ і предметів, відкриває зміст того, що не 
було відомо, допомагає по-новому пізнати вже відоме. 

Для створення певного художнього образу необхідно мати конкретні 
знання з інших (немистецьких) дисциплін. Так, наприклад, для створення 
фантазійних образів дітям потрібні знання найновітніших досягнень науки 
і техніки; для створення художніх образів тварин і рослин потрібно 
вдатися до пізнавального матеріалу із природознавства; для створення 
художнього образу історичної тематики слід проаналізувати певні факти 
чи конкретні дані; при створенні ілюстрації необхідні знання твору, аналіз 
ситуацій, вивчення особливостей персонажів твору, явища або предмета. 
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Отже, у початкових класах на уроках образотворчого мистецтва 
доцільно використовувати міжпредметні зв’язки, тобто включати до змісту 
уроків запитання і завдання із матеріалу інших предметів. Ці завдання 
мають сприяти глибшому сприйняттю й осмисленню художнього образу, 
створенню емоційного відгуку, що є важливим компонентом творчої 
діяльності. 

З метою цілісного сприйняття навколишнього світу, формування 
знань на якісно новому рівні, створення умов для різнобічного розгляду 
певного художнього образу, збудження уяви, фантазії, емоційності учнів 
до змісту уроків образотворчого мистецтва у початковій школі доцільно 
використовувати елементи інтеграції як вищої форми міжпредметних 
зв’язків, тобто поєднувати знання з різних предметів. 

Ідея інтеграції співзвучна з вимогами, які поставило суспільство 
перед сучасною школою – формування цілісного погляду на світ як на 
єдине взаємопов’язане ціле, вміння бачити глобальні проблеми сучасності 
й способи їх вирішення. 

Формування умінь та навичок у різних видах мистецької діяльності 
стає лише засобом, який дає змогу дитині відтворити свої почуття, думки, 
фантазії у самостійній творчій діяльності. Умовно послідовність роботи в 
різних видах мистецької діяльності буде такою: від виховання емоційно-
почуттєвої сфери, засвоєння елементарної інформації (знань) через 
оволодіння уміннями та навичками до вищого прояву творчої само-
реалізації дитини – образотворення у різних видах художньої діяльності. 
Суть цієї послідовності можна сконцентрувати у тріаді: подив – пізнання – 
творчість. 

Важливість комплексної єдності дисциплін художнього циклу 
полягає у тому, що: зображувальні мистецтва повинні навчити сприймати 
навколишній світ і виражати своє ставлення до нього у кольорі, об’ємі, 
формі, лінії тощо; музика – вільно і безпосередньо виражати почуття у 
звуках, співчувати інтонаціям всесвіту; пластика – відчувати рухи власного 
тіла і всього, що рухається у просторі; драма – висловлювати почуття, 
переживання словом і дією. 

У художній творчості існує синтез мистецтв, який розглядається як 
фактор художньої інтеграції, який може бути реалізований шляхом 
впровадження поліхудожніх програм (Б. Юсов) [9], де інтегруються всі 
види мистецтва. Єдина природа різних видів мистецтва допускає їхню 
інтеграцію і поліхудожні можливості кожної дитини. 

Завдання інтеграції змісту мистецтв, вказує Л. Масол, полягає у: 
формуванні уявлення про специфіку мови мистецтв; розвиткові худож-
нього сприймання-мислення на основі порівняння елементів естетичної 
інформації; розкритті творчого потенціалу учнів початкової школи; 
розвиткові емоційної сфери особистості; накопиченні естетичних (музич-
них, художніх та ін.) вражень від спілкування з мистецтвом, вихованні 
здібностей цілісного охоплення образів мистецтва; пізнанні світу учнями 
через власну творчу діяльність; формуванні пізнавального інтересу до 
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творчої діяльності, мистецтва взагалі [5]. 
Застосування інтеграції передбачається на традиційних предметних 

уроках (наприклад, музики та образотворчого мистецтва), на факуль-
тативних заняттях, у позакласній роботі та під час опанування 
інтегрованого самостійного курсу, що може викладатися паралельно з 
навчальними предметами. Деякі творчі завдання інтегративного спряму-
вання можуть використовуватися на уроках незалежно від теми. Це дає 
можливість включати їх у будь-який момент уроків, відповідно до процесу 
формування здібностей учнів. Результатом такої інтеграції мистецтв є 
цілісність створених чи відкритих учнями художніх образів та формування 
початкового уявлення про художню картину світу. 

Таким чином, педагогічними умовами творчого розвитку молодшого 
школяра в загальноосвітньому інклюзивному просторі засобами образо-
творчого мистецтва є: врахування індивідуальних особливостей учнів; 
стимулювання емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів; сприяння 
дієвості уяви і фантазії дітей; різноманітність способів реалізації 
художнього образу в образотворчій діяльності (самовираження) учнів; 
використання міжпредмегних зв’язків, елементів інтеграції змісту 
мистецьких дисциплін. 
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Леся Карнаух  
 
ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ 
ВЗАЄМИН СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У КОНТЕКСТІ 

ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
 
Стаття присвячена дослідженню теоретико-концептуальних 

аспектів етнічних особливостей формування толерантних взаємин 
дошкільників у контексті гендерної соціалізації. Проаналізовано зміст та 
сутність понять: «гендерна соціалізація», «толерантні взаємини», які 
відображені в психолого-педагогічних дослідженнях. Розкрито положення 
про те, що гендерна соціалізація є основним соціальним процесом, через 
який здійснюється інтеграція між особистістю та суспільством 
засобами толерантних міжстатевих взаємин. 

Ключові слова: гендерна соціалізація, толерантність, взаємини, 
дошкільники. 

 
Розвиток демократичних процесів в Україні в умовах сьогодення 

передбачає впровадження гендерного егалітаризму в усі сфери 
функціонування суспільства, культивування рівності та толерантних 
взаємин жінок і чоловіків як невід’ємної умови дотримання осново-
положних прав і свобод людини [3, с. 3]. Особлива увага надається 
проблемі втілення гендерних концептів у прогресивні соціальні 
перетворення, яка передбачає погляд на життя представників обох статей 
як рівних у правах і можливостях, що законодавчо закріплено в державних 
документах (Конституції України, Законах України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей чоловіків та жінок», «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту») та в теоретичних положеннях таких відомих фахівців з 
проблеми гендерної соціалізації, як Д. Ісаєв, В. Каган, І. Кон, В. Кравець, 
Т. Рєпіна, М. Юркевич та ін. 

Самодостатність, розвиток внутрішнього світу жінки і чоловіка 
поступово стають першочерговими цінностями, оскільки свобода 
особистості може бути досягнута шляхом саморозвитку, руйнацією 
стереотипів. Ефективна гендерна соціалізація можлива за умови належного 
виховання хлопчиків і дівчаток дошкільного віку, їхньої орієнтації на 
партнерство, толерантність та взаємозамінність у виконанні сімейних та 
соціальних ролей. 

Перехідний етап розвитку українського суспільства спричиняє конф-
лікт між дихотомічним розподілом системи гендерних ролей та новими, 
егалітарними викликами до них. Паритетність та толерантність позицій 
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статей у різних сферах людського буття залежить не скільки від соціально-
економічних, стільки від культурно-історичних та етнографічних реалій, 
ступеня стереотипізації індивідуальної та масової свідомості [3, с. 430]. 

Розглядаючи питання формування толерантних взаємин дошкіль-
ників в контексті гендерної соціалізації особистості, неможливо обминути 
увагою етнічний характер цього аспекту виховної роботи. 

Тому метою статті став аналіз етнічних особливостей формування 
толерантних взаємин дошкільників в контексті процесу гендерної 
соціалізації. 

Аналіз досліджень психологів і педагогів дає змогу з’ясувати, що 
предметом уваги вчених були різні аспекти гендерної соціалізації. 
Зокрема, досліджувалися: психологічні та соціальні функції гендерних 
стереотипів (Д. Ісаєв, В. Каган, Дж. Мід, К. Роджерс, Е. Фромм); статева 
диференціація при формуванні психологічної статі дошкільників 
(Т. Говорун, Д. Колесов, О. Кононко, А. Личко, В. Москаленко, А. Палій, 
Ю. Приходько). 

Однак аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що, не 
дивлячись на різноманітність досліджень, присвячених проблемі статевої 
просвіти та гендерної соціалізації дошкільників, досьогодні недостатньо 
праць, які б характеризували особливості толерантних взаємин дошкіль-
ників різних етнічних груп як складової процесу гендерної соціалізації. 

Доробок провідних педагогів і психологів (Т. Говорун, О. Кікінеджі, 
В. Кравець, В. Маралов, В. Ситаров) дозволив визначитися з концепту-
альними засадами дослідження, орієнтовним змістом та структурою таких 
провідних категорій, як «гендерна соціалізація», «толерантні взаємини», 
«толерантність». 

Під поняттям «гендерна соціалізація» ми розуміємо процес 
засвоєння культури взаємовідносин чоловіків і жінок як соціальних істот, 
стереотипів статево-рольової поведінки, властивих особистості,  родині, 
нації, релігії та етносу [8, с. 245]. 

Основними чинниками гендерної соцiалiзацiї дітей є батьки, інші 
члени сім’ї (дід, баба, брат, сестра) та однолітки. Гармонійна повна сім’я 
сприяє становленню психологічної статі та формуванню адекватних 
гендерних уявлень, засвоєнню статевих ролей та цінностей, стимулює 
процес iдентифiкацiї дитини з особою своєї статі, формує досвід взаємин, 
передусім – із батьком або матір’ю. 

Останні десятиріччя ряд науковців та педагогів досліджували 
проблеми формування толерантних взаємин дошкільників (Л. Артемова, 
І. Бех, А. Гончаренко, В. Котирло, О. Клєпцова, Т. Поніманська, О. Сухом-
линська). Як стверджує О. Клепкова, толерантні взаємини – це складні 
особистісні утворення, які включають в себе мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, емоційно-вольовий, дійовий компоненти [6, с. 53–55]. Толеран-
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тність за всіх часів вважалася людською чеснотою. У загальноприйнятому 
контексті – це якість особистості, яка базується на прагненні прийняти і 
зрозуміти точку зору іншого, ні в якому разі не спростовуючи впевненість 
у власних позиціях; здібності до розумного компромісу, що переслідує 
мету культурного з’ясування розбіжностей [7, с. 35]. Усі словники 
визначають толерантність як терпимість [2, с. 1254]. 

Терпимість – культурний, релігійний та соціальний термін, який 
вживається для опису колективної та індивідуальної поведінки, коли 
характерним є не переслідування тих, чий напрямок думок і дій не 
співпадає з твоїм власним і може викликати несхвалення. Немає нічого 
важчого, ніж бути терпимим стосовно людей. Фактично будь-яке 
переконання – релігійне, культурне, гендерне – може призвести до 
нетерпимості. Якщо не залишається ніякого сумніву в непохитності ідей, в 
які ми віримо і в помилковості тих поглядів, які ми заперечуємо. 

Ґрунтуючись на психологічних положеннях про перехід психоло-
гічних взаємин у властивості особистості, що розкривають особливості 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, ми вважаємо, що толерантні взаємини є 
суттю ставлення людини до людини через моральні, гуманістичні норми 
життєдіяльності, які передбачають набір гуманістичних цінностей, що 
закріплюють за певних умов у спілкуванні людей повагу до людської 
гідності, милосердя, терпимість, взаємну турботу, вміння прощати, не 
заподіювати зло і протистояти йому. 

Отже, толерантні взаємини дошкільників в контексті гендерної 
соціалізації – це інтегральна якість, що розвивається під час спілкування 
дошкільників з іншими людьми у процесі гендерної соціалізації, що 
містить сукупність моральних знань, емоційно-психологічних умінь та 
навичок, моральних потреб і поведінкових толерантних дій щодо 
представників своєї та іншої статі, засадою яких є гуманістичні норми, 
принципи та ідеали. 

Засадами толерантних взаємин між різностатевими дошкільниками є 
гуманне ставлення дітей одне до одного, а її нормами – ввічливість, 
дотримання умовних і загальноприйнятих способів виявлення доброго 
ставлення, форми звертання, вираження вдячності, правила поведінки 
тощо. До складових толерантних різностатевих взаємин також відносять 
тактовність, уміння пройнятися почуттями і настроями тих, хто поруч, 
поставити себе на їхнє місце, уявити можливі наслідки власних учинків. 

Безумовно, батьківська пара дарує дитині разом з життям: генотип і 
вроджені особливості, які виступатимуть передумовами її розвитку; умови 
життя в родині, які визначають розвиток дитини і навички толерантних 
взаємин, а також його ціннісні орієнтації на життя, світовідчуття, 
ставлення до себе, до родини, до оточення, до своєї та чужої національної 
належності, до людей інших національностей тощо. 
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Розглядаючи питання формування толерантних взаємин дошкіль-
ників в контексті гендерної соціалізації дошкільників, неможливо 
обминути увагою національний характер цього аспекту виховної роботи. 

Звертаючись до етнічних особливостей цієї проблеми, ми проаналі-
зували сучасні дослідження впливу родини на цей процеста виявили 
відмінності формування толерантних взаємин дошкільників в контексті 
гендерної соціалізації в різних національностях[1; 8]. 

Протягом усієї історії Україна не знала існування патріархальної 
сім’ї, яка була основним типом сімейного устрою як на сході, так і на 
заході. Гендерна поведінка українок у сім’ї та суспільстві не була залежною 
i підпорядкованою чоловікові. Взаємна повага подружжя, взаємне 
узгодження бажань створити сім’ю ставало нормою статевої поведінки. Не 
існувало жодних обмежень прав жінки або її волі. В українських сім’ях 
існує паритет статусів чоловіків i жінок. Хоча сфера провідної діяльності 
жінки i в Україні визначалася переважно дітонародженням та господарю-
ванням у домі, проте статус українки завжди був досить високий. 

У культурі Кавказу до цих пір існує чітка та жорстка ієрархія щодо 
відносин між чоловіком і жінкою, диференціації статево-сімейних 
обов’язків, які стають головним зразком взаємин для дітей у майбутньому. 
Традиційні цінності Заходу, сучасного суспільства суттєво не вплинули на 
особливості гендерної соціалізації хлопчиків і дівчаток у вірменській сім’ї, 
але ставлення до міжетнічних шлюбів стало більш толерантним. Однак 
взаємини між чоловіками і жінками залишаються консеквентними [1]. 

У культурі єврейського етносу виявлена складна ієрархія матріар-
хату, де матері або старшій жінці підкоряються всі члени сім’ї і вона 
користується великою пошаною і авторитетом, але цей «закон» набуває 
чинності тільки після одруження, створення сім’ї. Традиції, цінності 
сучасного суспільства були сприйняті частково, основні культурні 
компоненти гендерної соціалізації не змінювалися, а зв’язок із власною 
культурою не втрачався [1]. 

Культура слов’янських народів виявилася найбільш гнучкою в 
питаннях формування толерантних взаємин в родині та розподілу статево-
сімейних ролей та обов’язків. Сучасні євро культурні цінності були 
прийняті і використані в процесі тендерної соціалізації хлопчиків і 
дівчаток. Ставлення до жінок і чоловіків змінювалося за потребою 
суспільства, не викликаючи обурення і невдоволення. 

Цікаві результати експерименту отримала дослідник А. Аблітарова, 
проаналізувавши етнічні особливості соціалізації різних етнічно-статевих 
груп дітей [1]. 

Зокрема, вона виявила, що у дітей української групи домінує 
орієнтація, у першу чергу, на формування толерантних взаємин на засадах 
загальнолюдських цінностей, типових для різних культур. Дошкільники 
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цієї групи відрізняються високою згуртованістю та самостійністю; 
позитивною емоційною налаштованістю на однолітків та взаємодією з ним 
(незалежно від статі), зацікавленістю представників обох статей у спільній 
діяльності та отриманні високого кінцевого результату; демократичністю 
та толерантністю у виборі партнера у ігровій діяльності та спілкуванні. 

Діти з кримськотатарської групи характеризуються стереотипними 
уявленнями про статеву диференціацію, розподіл батьківських обов’язків 
та взаємин, які закладені авторитарними релігійними канонами. В даній 
групі домінує орієнтація на національне виховання, а воно висуває суворі 
вимоги до дотримання норм традиційної тендерної поведінки. 

Типовим для досліджуваних єврейської групи виступають коопера-
тивні толерантні дії, соціалізована спрямованість, поважне ставлення до 
партнера у сумісній діяльності, терплячість, ввічлива відмова, викорис-
тання дотику. Зафіксовані дані щодо залежності статі дитини та його 
уявлень про статеву диференціацію, розподіл батьківських обов’язків 
свідчить про незмінні тенденції становлення й розвитку особистості 
хлопчиків та дівчаток. 

Вірменська група дошкільників відрізняється найбільш жорстокою 
системою різностатевих взаємин, ієрархією культурних та релігійних 
цінностей. Хлопчики-вірмени хваляться своїми майбутніми чоловічими 
перевагами, постійно підкреслюють залежність представниць жіночої статі 
від них, зловтішаються над дівчатками. У висловлюваннях щодо сумісної 
діяльності у різностатевому угрупованні домінують стереотипні тради-
ційні переконання, засвоєні у родині. 

Отож, вимагають дослідження питання вивчення ефективних 
педагогічних умов, методів, форм роботи з формування толерантних 
різностатевих взаємин дошкільників, удосконалення професійної компе-
тентності вихователів, в основі якої лежить сприйняття дитини як 
неповторної цілісної особистості із притаманними лише їй гендерними та 
етнічними особливостями. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури [4] з означеної 
проблеми можна визначити основні напрями формування толерантних 
взаємин дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ та родини. До них 
відносяться такі складові: ознайомлення дошкільників з традиціями і 
звичаями інших народів, що проживають в Україні;формування у 
дошкільників усвідомлення власної відповідальності щодо толерантного 
ставлення до представників різних національностей;формування міжкуль-
турної толерантності в процесі різностатевих взаємин з дітьми і 
дорослими;виховання поваги до культурних відмінностей гендерних 
взаємин інших народів. 

До ефективних педагогічних умов формування толерантних взаємин 
дошкільників різних етнічних груп в процесі гендерної соціалізації можна 
віднести: збагачення та розширення уявлень дітей дошкільного віку щодо 
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соціально прийнятних форм гендерної поведінки; гуманізації ціннісних 
орієнтацій хлопчиків і дівчаток різних етнічних груп; оволодіння дітьми 
конструктивними способами розв’язання проблемних ситуацій у спільній 
діяльності; оптимізації змісту і методів гендерної соціалізації старших 
дошкільників у змішаних та мононаціональних групах[1]. 

Ефективними формами роботи з дошкільниками можуть виступити: 
тематичні заняття, сюжетно-рольові ігри, розваги та свята, сумісна 
діяльність хлопчиків і дівчаток; з педагогами – семінари-практикуми, 
зустрічі, бесіди, консультації; з батьками – ділові ігри, консультації з 
питань виховання, написання міні-творів, обговорення виховних систем, 
обмін досвідом сімейного виховання[1]. 

Методами формування толерантних взаємин в контексті гендерної 
соціалізації дошкільників можна запропонувати такі: прийнятні соціальні 
та етнічні способи реагування та існування у дитячому колективі; бесіди 
про значущість подолання гендерних стереотипів у хлопчиків і дівчаток та 
батьківського впливу на виховання особистості, розвиток уміння 
регулювати власну поведінку, уникати негативних висловлювань та дій. 

Узагальнюючи ідеї формування толерантних взаємин в процесі 
гендерної соціалізації хлопчиків та дівчаток, можна завершити порадами 
О.Кікінеджі [5], що базуються на засадах ґендерного паритету. Вони 
наголошують на тому, що: немає статево відповідних видів людської 
діяльності; освоєння будь-якого виду занять залежить від індивідуальних 
інтересів, здібностей, мотивації діяльності; і чоловік, і жінка відіграють 
однаково вагомі ролі у родині та вихованні дитини; хлопчики і дівчатка, 
чоловіки і жінки мають однакові можливості для оволодіння трудовими 
вміннями та навичками, різними професіями; у вихованні дітей слід 
виходити з тези про рівні здібності, можливості статей та їхніх життєвих 
сценаріїв на майбутнє, неприпустимо протиставляти дітей за статтю в 
різних сферах життєдіяльності, в іграх, навчанні, у планах на майбутнє 
тощо; важливо вчити дітей протистояти стереотипам та статево 
типізованим очікуванням: їх прийняття може обмежити, збіднити особисте 
життя; важливо підтримувати дружнє співіснування статей у ґендерно 
нейтральному вихованні; хлопчики та дівчатка можуть бути друзями і 
поважати одне одного; вони мають отримати рівнозначне виховання на базі 
однакових статевих ролей, залучення до однакових видів діяльності [5]. 

Отже, формування толерантних взаємин – складний і тривалий 
процес, що охоплює основні етапи становлення особистості і базується на 
поступовому ускладненні від формування загальних уявлень про основи 
толерантних міжстатевих взаємин дошкільників до формування високої 
міжкультурної толерантності зростаючої особистості. Подальшого поглиб-
леного вивчення потребує досвід побудови міжкультурних та міжетнічних 
толерантних взаємин дошкільників в контексті гендерної соціалізації у 
теорії та практиці зарубіжної дошкільної педагогіки. 
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ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ 
ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА В 9-МУ КЛАСІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА 

СПЕЦИФІКА ЇХ ВІДБОРУ І ВИКОНАННЯ 
 
У статті йдеться про загальні функції домашніх завдань у 

навчальному процесі. Розкрито особливості та специфіку відбору і 
виконання домашніх завдань із практичного курсу правознавства, 
спричинені змістом предмета, його практичною спрямованістю, специ-
фікою організації навчальної діяльності учнів. Як окремий тип 
домашнього завдання для учнів дев’ятих класів описані завдання, що 
передбачають взаємодію учнів із їхніми батьками. Наведені в статті 
положення ілюструються прикладами й міркуваннями автора, що 
ґрунтуються на узагальненні досвіду викладання правознавства в школі. 

Ключові слова: домашня навчальна робота, домашні завдання, 
практичний курс правознавства, особливості домашніх завдань. 

 
Головним завданням сучасної школи є забезпечення умов для 

розвитку і саморозвитку кожної дитини, що реалізується шляхом 
оновлення змісту навчальних програм і підручників на основі Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, впровадження 
інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу, зокрема й 
домашньої самостійної роботи учнів [10]. 

У педагогічній науці усталеними є два поняття – «домашня 
навчальна робота» та «домашні завдання», які групою дослідників 
уживаються як синонімічні, а низкою дослідників розрізняються. 
Український педагогічний енциклопедичний словник домашню навчальну 
роботу тлумачить як самопідготовку – самостійне вивчення учнем нового 
матеріалу, самостійне спостереження, проведення дослідів, виготовлення 
наочних посібників, написання творчих робіт [1, с. 139]. Що стосується 
поняття «домашні завдання», то воно трактується дещо інакше і, на нашу 
думку, вужче – це складова частина навчального процесу, що полягає у 
виконанні учнями за завданням учителя самостійної навчальної і 
практичної роботи після уроків [1, с. 138]. Домашні завдання ґрунтуються 
на таких основних дидактичних принципах: активність і самостійність 
навчальної праці учнів; доступність і науковість змісту; систематичність; 
урахування індивідуальних особливостей школяра тощо [2, с. 230]. 

Як невід’ємний складник навчального процесу, домашні завдання 
передбачають: 1) закріплення, поглиблення та розширення знань, умінь і 
навичок; 2) підготовку учнів до активного сприймання нового матеріалу; 
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3) розвиток самостійності мислення, індивідуальних нахилів і здібностей 
учнів; 4) формування їхніх умінь і навичок самостійної праці [3]. Відтак, 
домашні завдання спрямовані на підвищення пізнавальної активності та 
самостійності учнів. 

Важливою функцією домашніх завдань є також реалізація 
взаємозв’язку між уроками: домашнє завдання виконується під впливом 
проведеного уроку, який визначає його зміст, розкриває перед учнями 
способи діяльності, що доцільно застосувати; у свою чергу, виконане 
домашнє завдання впливає на наступний урок із предмета. Крім того, 
домашні завдання є важливою формою зв’язку між учителем і батьками, 
які мають бути поінформовані про вимоги і орієнтовний обсяг щодо знань, 
умінь та навичок учнів із конкретного шкільного предмета [2, с. 231]. 

У психолого-педагогічній літературі поширена думка про те, що 
засвоєння знань і способів діяльності є набагато глибшим, якщо воно 
розсіяне в часі. Навіть за ефективної організації навчального процесу 
первинне сприймання та закріплення знань на уроці має підкріплюватися 
подальшим обдумуванням, застосуванням нових знань, узгодженням нової 
інформації з уже набутою та її творчою переробкою. Адже тільки ті знання 
стають переконаннями людини, які нею обдумані й пережиті самостійно. 
Із цього випливає, що первинне сприймання і закріплення знань, як 
правило, є фронтальним, а от подальша робота має бути індивідуальною, 
самостійною та для міцного закріплення знань, формування вмінь і 
навичок проходити в затребуваному кожним учнем обсязі й темпі. 
Загальновідомо, що це здійснюється в ході виконання школярами 
домашніх завдань із предмета. Від того, як успішно вони виконують 
домашні завдання, опосередковано залежить і їхня успішність навчання в 
цілому. 

Слід наголосити на тому, що діяльність на уроці і домашня 
навчальна робота учнів взаємодоповнюють одна одну як колективна й 
індивідуальна робота: під час уроку робота має бути колективною та 
включати обговорення певних питань учнями класу та розв’язування 
завдань їхніми спільними зусиллями, спільне подолання труднощів у 
розумінні навчального матеріалу чи виконанні певних навчальних дій. При 
виконанні учнями домашніх завдань переважає індивідуальна робота, 
відтворення знань, застосування їх кожним учнем, осмислення, 
закріплення [11, с. 5–7]. 

Зазначимо, що організація домашньої навчальної роботи школярів і 
виконання ними домашніх завдань залишається однією з нагальних 
проблем навчального процесу, що привертає увагу вчених і педагогів. Так, 
у одних працях ця проблема є об’єктом спеціального дослідження 
(С. Баранов, М. Львов, В. Паламарчук, З. Попова, М. Поспелов, І. Хар-
ламов та ін.); в інших – висвітлено умови ефективної організації 
самостійної діяльності учнів як методу навчання (М. Ржецький, 
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З. Шабаліна та ін.). Положення окремих наукових розвідок дозволяють 
глибше врахувати методичні вимоги до організації домашніх завдань 
залежно від характеру навчального матеріалу, складності і тривалості 
теми, визначити ефективні прийоми перевірки домашніх завдань тощо 
(М. Богданович, Н. Істоміна, А. Пишкало, Л. Кочина та ін.) На нашу думку, 
оригінальний підхід до домашньої роботи як етапу моделі «Прямого і 
Успішного руху до наміченої цілі» представлений у технології 
продуктивної педагогіки І. Підласого [5]. Не залишається ця проблема і 
поза увагою психологів (Д. Ельконін та ін.). Утім, найчастіше у фаховій 
науковій літературі загальним питанням функцій, типів, видів, способів 
оцінювання домашніх завдань присвячуються окремі розділи/параграфи 
підручників із педагогіки чи методичних посібників, адресованих 
студентам і вчителям (І. Зайченко, О. Певцова, О. Пометун, М. Фіцула та 
ін.). Щодо специфіки домашніх завдань із того чи іншого предмета, то в 
методичних посібниках для вчителів вони, як правило, представлені у 
форматі конкретних завдань, що супроводжуються інструкціями з їх 
виконання. 

Отже, метою статті є визначення особливостей домашніх завдань із 
практичного курсу правознавства та ілюстрація їх прикладами домашніх 
завдань із власного досвіду та вміщених у підручнику «Правознавство. 
Практичний курс» (9 клас) [7]. 

Розпочнемо з кількох загальних теоретичних положень щодо 
функцій домашніх завдань. У навчальному процесі домашня робота учнів, 
зокрема виконання ними домашніх завдань, відіграє значну роль. Із одного 
боку, така робота тісно пов’язана з діяльністю учня на уроці, з іншого – 
виконується за відсутності безпосереднього керування й допомоги з боку 
вчителя. 

Нами уже зазначалося, що необхідність домашньої роботи учнів 
зумовлена як розв’язанням дидактичних завдань (закріплення знань, 
удосконалювання вмінь і навичок), так і завданнями формування навичок 
самостійної роботи школярів. Під час діяльності учнів на уроках мають 
місце концентроване запам’ятовування й переведення знань в оперативну 
пам’ять. Тому для фіксування знань у довгостроковій пам’яті учням 
необхідне повторення – самостійне виконання певного обсягу роботи у 
вигляді домашніх завдань, за яких симулюється пізнавальний інтерес до 
предмета конкретного учня, розвивається його самостійність та 
відповідальність. 

Виконуючи домашні завдання, учень працює й приймає рішення 
самостійно, і це сприяє формуванню (розвитку) його важливих 
особистісних якостей, серед яких – уміння планувати і організовувати 
свою навчальну працю, здійснювати її самоконтроль, ставити перед собою 
нові завдання, формулювати питання й шукати відповіді на них [3]. 

Наголосимо, що при визначенні форм, змісту, обсягу домашніх 
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завдань, методів їх організації та способів перевірки необхідно 
враховувати специфіку навчального предмета, пізнавальні можливості 
учнів, їхні вікові особливості, вольові якості й уподобання тощо [10]. 

Особливості домашніх завдань із предмета «Правознавство. 
Практичний курс» (9 кл.) зумовлені рядом чинників. Спробуємо визначити 
їх та проілюструвати прикладами. 

Перше – це вікові особливості учнів дев’ятих класів, серед яких 
чільне місце посідає те, що саме в цьому віці пізнавальні інтереси 
школярів поглиблюються, проявляються позаурочні інтереси. Це має 
враховуватися авторами підручників у змісті й не ігноруватися вчителем 
при організації навчального процесу. На нашу думку, дев’ятикласникам 
будуть цікавими завдання, приміром, із пошуку інформації в різних 
джерелах – ЗМІ, Інтернет-мережі. Наприклад, в якості домашніх завдань 
можна запропонувати такі: до теми «Закони і підзаконні акти»: 
1. Пригадайте, який орган місцевого самоврядування є у вашому селі, 
місті, районі, області, автономній республіці? Чи видає він підзаконні 
документи? Чи знаєте ви якісь акти цих органів? Як вони називаються? 
Знайдіть три-чотири таких документа і запишіть їхні назви та органи, 
що їх ухвалили. 2. У будь-якій газеті віднайдіть інформацію про підзаконні 
акти, поясніть, хто їх приймав, чого і кого вони стосуються. Коротко 
запишіть знайдену інформацію у зошит; до теми «Що таке правопо-
рушення»: Перегляньте дві-три газети й знайдіть на їх сторінках опис, 
повідомлення, репортаж щодо вчинених правопорушень. Підготуйте 
короткий огляд цього повідомлення за схемою: назва джерела інформації; 
про яке правопорушення йшлося; якими були наслідки правопорушення; які 
заходи застосовувалися до підозрюваних чи винуватих осіб (якщо вони 
були описані); до теми «Як громадяни беруть участь у житті демократичної 
держави»: Пригадайте або знайдіть у ЗМІ опис ситуації, коли громадяни, 
зібравшись разом, спробували вирішити те чи те питання (проблему). Чи 
вдалося їм це зробити? Чому?; до теми «Що таке злочин»: Знайдіть у ЗМІ 
(Інтернеті) інформацію про вчинення злочинів неповнолітніми особами в 
Україні. Складіть та запишіть перелік основних причин вчинення злочинів 
неповнолітніми і т.д. 

Враховуючи вікові особливості дев’ятикласників та слідуючи 
основній концептуальній лінії предмета, учням слід пропонувати домашні 
завдання з практичного застосування норм права, що стосуються 
неповнолітніх осіб. Наш кількарічний досвід викладання практичного 
курсу правознавства свідчить, що у школярів на уроці й при підготовці 
домашніх завдань цікавість і бажання працювати викликають завдання-
ситуації, учасниками яких є такі за віком діти, як вони. Наприклад, короткі 
правові ситуації в темах із різних галузей права щодо правомірності дій 
неповнолітніх осіб, участі в тих чи інших правовідносинах – укладання 
договорів, здійснення правочинів, працевлаштування, взаємодія з праців-
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никами правоохоронних органів, взаємовідносини з батьками і т.п. 
Другий приклад. Згідно з навчальною програмою, мета практичного 

курсу правознавства не зводиться виключно до набуття учнями знань про 
право; передбачається створення в навчальному процесі умов як для 
формування навчальних умінь і навичок учнів, так і розвитку позитивного 
ставлення школярів до права і закону, усвідомлення того, яку роль вони 
відіграють у нашому житті [6, с. 5]. Тому значна частина домашніх завдань 
у практичному курсі правознавства має переслідувати ціль формування 
аксіологічної складової правової предметної компетентності учнів, 
спонукати їх до висловлювання власного ставлення до правових явищ і 
процесів. Наведемо кілька прикладів таких домашніх завдань із чинного 
підручника з курсу [7]: 

Уявіть себе через 12–15 років. Пофантазуйте, яку освіту ви здобули, 
яку професію обрали. Чи вплине здобута вами освіта на ваші кар’єру та 
добробут? Обговоріть свої міркування з батьками або іншими повно-
літніми членами вашої родини. Чи співпали ваші думки щодо проблеми 
необхідності здобуття освіти? (тема «Право на освіту»). 

В Україні галузь права, що визначає злочини і покарання, 
називається «кримінальне право», у Польщі – «карне», в Росії – 
«уголовне». Подумайте, що спільного і що відмінного в цих назвах (тема 
«Що таке злочин»). 

У приміщеннях судів часто є зображення (статуя) Феміди – Богині 
правосуддя із зав’язаними очима й терезами в одній руці та мечем – у 
другій. За стародавніми міфами, вона була радницею Зевса і слідкувала за 
тим, аби ані люди, ані боги не порушували законів. Як ви думаєте, чому 
Богиня правосуддя уявляється саме такою? (тема «Коли порушується 
кримінальна справа»). 

Третій приклад. Особливості домашніх завдань із практичного курсу 
правознавства зумовлені концептуальними підходами до конструювання 
змісту предмета та визначені навчальною програмою і реалізовані в 
чинних підручниках. Серед основних із них такі: 

А) Практична спрямованість предмета. При виконанні домашніх 
завдань учні мають не заучувати окремі положення українського 
законодавства, а вчитися застосовувати їх у тих чи інших нескладних 
правових ситуаціях для усвідомлення механізму дії правових норм та їх 
значення в регулюванні суспільних відносин; практичного апробування 
ефективних поведінкових моделей та досвіду правомірної поведінки. 
Приклад домашнього завдання до теми «Що таке право»: запишіть кілька 
правових ситуацій, що врегульовуються правовими нормами різних галузей 
права. Вкажіть, які це галузі. 

Б) Початковий рівень сформованості системи правових знань учнів, 
мінімізація кількості теоретичних понять. Звідси слідує, що на домашнє 
завдання слід виносити повторення/засвоєння учнями лише визначених 
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навчальною програмою понять; тих, що пояснюються в підручнику та 
вміщені (за наявності) в словнику підручника (наприклад, право, 
правопорушення, юридична відповідальність, право власності, трудовий 
договір, злочин і т.д.). У результаті проведеного аналізу змісту навчальної 
програми предмета «Правознавство. Практичний курс» таких понять нами 
нараховано близько 90 [6]. Будь-які домашні завдання щодо відтворення 
енциклопедичного визначення юридичних понять чи розширення їх 
переліку (наприклад, визначення понять «дієздатність», «правочин», 
«держава», «нормотворча діяльність» і т.д.) можливі лише для окремих 
учнів і у разі їх підготовки до учнівської олімпіади з правознавства. 

В) Пропедевтична спрямованість курсу. Виконувані учнями завдання 
на уроці й удома мають збагачувати в їхній свідомості суспільствознавчі 
поняття й категорії (людина, суспільство, суспільні відносини, право, 
свобода, обов’язок, відповідальність, держава, демократія тощо) та 
формувати вміння застосовувати їх у навчальному процесі та житті 
[8, с. 7]. Для усвідомлення значення того чи іншого поняття із галузі 
суспільствознавства учням можна пропонувати в якості домашнього 
завдання написання есе (наприклад, після вивчення теми щодо 
конституційних прав і обов’язків: Чи є, на вашу думку, обов’язки 
обмеженням ваших прав? Чому?); візуальне зображення поняття 
(наприклад, домашнє завдання до теми про права дитини: оберіть одну зі 
статей Конвенції ООН про права дитини і зобразіть малюнком зміст цієї 
статті); завдання на асоціації тощо. 

Г) Наявність можливості встановлення широких міжпредметних 
зв’язків із такими шкільними предметами як етика, українська та іноземна 
мови, література [8, с. 10]. Наприклад, учням як підготовче завдання до 
наступного уроку можна запропонувати пригадати з курсу етики, що 
означають поняття «мораль», «правила». А при вивченні тем із різних 
галузей права учням можна запропонувати вдома пояснити письмово, 
наприклад, як вони розуміють українські приказки («Не той батько, що 
зродив, а той, що до ума довів» (сімейне право) чи висловлювання 
видатних філософів («Найбільше заохочення злочину – безкарність» 
(Цицерон) (кримінальне право). 

Четвертий приклад. Так як специфіка організації навчання учнів 
практичного курсу правознавства полягає в домінуванні на уроках 
інтерактивних і активних методів навчання, то і домашні завдання можуть 
бути не лише індивідуальними, а й груповими чи парними, орієнтованими 
на дослідницьку роботу та співпрацю. Наприклад, у темі «Що таке 
правила»: підготуйте разом з друзями плакат із текстом і малюнками, 
який ілюструє прийняті вами на уроці правила поведінки; при вивченні 
теми «Світ юридичних професій»: разом зі своїми однокласниками 
проведіть міні-дослідження «В яких навчальних закладах мого регіону 
можна здобути юридичну спеціальність» і т.д. 
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Окремо слід зупинитися на ще одній особливості домашніх завдань 
із предмета «Правознавство. Практичний курс», що суттєво відрізняє їх від 
домашніх завдань переважної більшості предметів основної школи. 
Відмітимо, що досить об’ємні завдання курсу не можна виконати, 
обмежуючись тільки навчальними годинами, відведеними на урок. Тому 
навчання практичного курсу правознавства школярів буде ефективним за 
умови організації навчального процесу в тісній взаємодії з батьками учнів. 
Через спеціальні домашні завдання вчитель має залучати батьків до 
обговорення з дітьми питань курсу, прикладів власного життя і власної 
поведінки, аналізу поведінки дітей тощо [8, с. 10]. Наголосимо, що за 
таких домашніх завдань роль батьків змінюється з контролерів виконання 
дитиною домашнього завдання чи її репетиторів у бік співрозмовника в 
обговорення правового питання, завзятого співучасника вирішення 
життєвої ситуації в правовій площині, а інколи – до затятого опонента в 
дискусії з правової проблеми. Крім того, батьки, на відміну від дітей, 
мають значний життєвий досвід, багатий на конкретні приклади дії 
правових норм у тих чи інших ситуаціях, власних вчинків, сюжети фільмів 
і літературних творів тощо. Наведемо кілька прикладів таких завдань, що 
пропонуються в одному із чинних підручників із предмета: 

Розкажіть батькам, який предмет ви почали вивчати. Згадайте 
разом із ними приклади з життя, коли право відіграло важливу роль у 
врегулюванні певної ситуації [7, с. 9]. 

Попросіть одного з членів вашої родини коротко описати день, що 
пройшов. Віднайдіть у розповіді приклад правовідносин. Запишіть у зошит 
учасників цих правовідносин та те, з приводу чого вони виникли [7, с. 19]. 

Уявіть себе через 12–15 років. Пофантазуйте, яку освіту ви здобули, 
яку професію обрали. Чи вплине здобута вами освіта на ваші кар`єру та 
добробут? Обговоріть свої міркування з батьками або іншими повно-
літніми членами вашої родини. Чи співпали ваші думки щодо проблеми 
необхідності здобуття освіти? [7, с. 69]. 

Які права та обов’язки мають ваші батьки щодо вас? А якими є 
ваші права та обов’язки щодо батьків? Запишіть їх. Обговоріть із 
батьками складені вами переліки. Доповніть їх у разі потреби [7, с. 110]. 

Удома разом із батьками перечитайте поради з підручника «Як не 
стати жертвою злочину» та обговоріть, чи завжди члени вашої родини 
дотримуються цих порад. Чому? [7, с. 153]. 

Запитайте у своїх батьків: чи доводилось їм або їхнім знайомим 
звертатися до суду? В яких саме справах? Яке рішення ухвалив суд? [7, с. 163]. 

Зазначимо, що в ході проведених нами спостережень, опитування 
вчителів правознавства й учнів 9-х класів виявлено, що такі завдання 
викликають зацікавленість у переважної більшості дев’ятикласників, а їх 
виконання підвищує інтерес до предмета і «оживляє» його. Утім, при 
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виконанні завдань, що передбачають контактування з батьками (іншими 
дорослими членами родини) учні стикаються з певними труднощами, як 
правило, суб’єктивної природи – психологічний клімат у сім’ї, взаємини 
дитини і батьків, відсутність у батьків часу чи бажання спілкуватися з 
дитиною з таких питань, нестача у дитини досвіду ведення з батьками 
предметного діалогу і т.д. Однак, на нашу думку, виконання саме таких 
завдань підсилює практичну спрямованість предмета й уможливлює 
досягнення учасниками навчального процесу цілей і завдань, визначених 
його програмою. 

Наш досвід викладання практичного курсу правознавства в школі 
дозволяє висловити думку, що такий тип домашнього завдання має 
передбачатися при вивченні практично кожної теми курсу. За підсумками 
його виконання вчителю варто на початку наступного уроку органі-
зовувати коротку бесіду з учнями. Утім, висловимо одне застереження: 
інформація, яку мають представити учні, може мати особистий характер, 
тому слід запрошувати до слова тільки тих учнів, які бажають 
висловитися, та уникати негативних вербальних оцінок тих, хто 
відмовляється від презентації чи взагалі не виконав домашнє завдання 
такого типу. 

Розмірковуючи над функціями й особливостями домашніх завдань із 
правознавства, наголосимо ще на таких загальних позиціях. По-перше, 
домашні завдання повинні ретельно мотивуватися та відповідати меті й 
завданням уроку [10, с. 7]. По-друге, ефективне домашнє завдання має 
складатися з двох частин: обов’язкової, тобто призначеної всім учням, та 
варіативної, тобто проблемних, логічних і творчих завдань, серед яких 
школярі вибирають те (ті), що відповідає їхнім пізнавальним здібностям та 
інтересам [9, с. 221]. По-третє, в усіх сучасних підручниках наприкінці 
параграфа (теми) містяться питання для самоконтролю і диференційовані 
завдання для самостійної роботи. Учням слід пояснювати, що, 
відповідаючи на запитання, вони начебто перевіряють себе, однак далі ці 
знання мають бути співвіднесені з умінням їх застосовувати в житті – 
визначати модель поведінки, надавати поради і консультації, розв’язувати 
правовий спір та ін. [4, с. 132–133]. По-четверте, ряд дослідників 
зазначеної проблеми наголошують на тому, що інструктаж із домашнього 
завдання (роз’яснення завдань домашньої роботи, рекомендації щодо 
джерел і прийомів роботи з ними, обумовлення форм перевірки) є 
частиною уроку, утім, жорстко не встановленою [9, с. 221]. На нашу 
думку, при проведенні уроків із практичного курсу правознавства такий 
інструктаж повинен бути обов’язковим його елементом – протягом кількох 
хвилин у прийнятний момент учитель має ознайомити школярів із 
домашніми завданнями; назвати ті, які мають виконати всі учні, й ті, що є 
індивідуальними; пояснити, як саме слід виконувати домашні завдання; 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
51 

визначити терміни виконання й критерії оцінювання (особливо, якщо 
йдеться про написання есе, створення презентації чи плакату, підготовки 
завдань для однокласників тощо). 

Насамкінець зазначимо, що особливості домашніх завдань із 
правознавства в 9-му класі обумовлюють й їх види. На основі певних ознак 
виділяють багато видів домашніх завдань. Їх класифікують, наприклад, за 
етапами процесу засвоєння, характером навчальних дій, за змістом, 
основними функціями тощо. У рамках нашої статті обмежимося поділом 
домашніх завдань на репродуктивні, конструктивні та творчі. Репродук-
тивні домашні завдання зводяться до простого відтворення навчальної 
інформації, виконання завдання, аналогічного тому, яке розв’язувалося на 
уроці. Наприклад, у практичному курсі правознавства це такі завдання: на 
відтворення визначення основних понять (Що таке право? Перерахуйте 
його основні ознаки. Що називається галуззю права? Які основні галузі 
права України ви знаєте? Які відносини називають правовідносинами? Що 
таке юридичний факт?); виявлення основних понять у статті підручника 
(Які основні поняття зустрічаються в тексті пункту підручника? 
Випишіть їх у зошит); закінчення речень чи добору пропущених слів (як 
правило, із наданого переліку) (Закінчить речення: формула власності 
така: якщо ця річ моя, то для інших вона… (чужа)). 

Складнішими є конструктивні домашні завдання, наприклад, 
виділити головне, скласти план, таблицю, схему, порівняти окремі 
положення, систематизувати матеріал. Наведемо приклади таких домашніх 
завдань: 

Придумайте кілька словосполучень зі словом «право» чи пригадайте 
випадки з життя, коли ви або люди з вашого оточення використовували 
це слово. Запишіть їх у зошит і поясніть зміст цього слова у кожному 
випадку [7, с. 19]. 

Знайдіть у тексті розділу ІІ Конституції України ті статті, які 
починаються зі словосполучень «кожна людина має право», «кожному 
гарантується», «усі мають право», «ніхто не може зазнавати» і ті, в 
яких вживаються слова «громадяни мають право», «громадяни 
користуються», «громадянам гарантується». Чим відрізняються ці 
статті? Чому розділ ІІ Конституції України називається «Права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина» [7, с. 54]. 

Поясніть на прикладах, за якими критеріями можна відрізнити 
адміністративний проступок від інших видів правопорушень [7, с. 137]. 

Творчі завдання сприяють розвитку пізнавальних потреб і творчого 
мислення школярів. Вони виконуються як окремими учнями, так і всім 
класом у залежності від теми і мети уроку. Творчі завдання можуть бути як 
випереджаючими (виконуються перед вивченням на уроці певного 
матеріалу), так і на закріплення вивченого на уроці матеріалу. Зазначимо, 
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що презентація виконання творчих завдань із практичного курсу 
правознавства та їх обговорення в класі завжди викликає інтелектуальне й 
емоційне піднесення учнів, створює сприятливе підґрунтя для опанування 
ними навчальною інформацією, підвищує їхню зацікавленість предметом. 
Такі домашні завдання вимагають пошуку відповіді на запитання на 
кшталт: «Як зробити, щоб…?», «Чому це так?», «Як має бути вирішена 
ситуація?» тощо й обґрунтування своєї позиції чи прояву учнем власних 
творчих здібностей (складіть вірш, напишіть есе, придумайте закінчення 
казкової історії). Наприклад: 

Придумайте власний короткий вірш, загадку чи прислів’я про роль 
права у житті людей. 

Проаналізуйте правову ситуацію за відомою схемою і прийміть 
рішення: чи може дівчина змусити юнака одружитися з нею? Чи повинен 
юнак утримувати дитину? Як діяти дівчині в цій ситуації? [7, с. 110–111]. 

Складіть власне резюме з урахуванням посади, на яку бажаєте влаш-
туватися. Скористайтеся порадами, вміщеними у підручнику [7, с. 123]. 

Аналіз методичної літератури та узагальнення досвіду викладання 
предмета в школах дає підстави стверджувати, що для ефективного 
навчання учнів дев’ятих класів практичного курсу правознавства всі 
названі нами види домашніх завдань мають бути присутні в кожній темі 
курсу (крім, безумовно, узагальнюючих уроків), як правило, у такому 
співвідношенні 1 (2) : 2 : 1. 

Домашня робота учнів тісно пов’язана з уроком, адже пізнавальна 
діяльність на уроці потребує додаткової роботи – вправляння в 
застосуванні знань, розв’язанні завдань, пошуку в підручнику відповідей 
на запитання вчителя та власні запитання й ін. Домашні завдання 
відіграють роль своєрідного «місточка» як між уроками, так і учасниками 
навчального процесу – учнями, вчителем і батьками. 

Домашні завдання, виконувані учнями в процесі навчання предмета 
«Правознавство. Практичний курс» (9 кл.), переслідують на меті практичне 
застосування засвоєних ними знань; моделювання життєвих ситуацій, в 
яких діють правові норми; пошук і обґрунтування варіантів розв’язання 
правових проблем; оцінювання правових явищ і процесів, власної 
поведінки та поведінки інших осіб під кутом відповідності нормам права; 
навичок співпраці з членами класного колективу та родини; виховання в 
учнів активної позиції та відповідальності. 

Особливості домашніх завдань для учнів із практичного курсу 
правознавства обумовлені змістом предмета, його практичною спрямо-
ваністю та специфікою організації навчальної діяльності учнів. Окремим 
типом домашнього завдання із правознавства в 9-му класі є той, що 
передбачає тісну взаємодію учнів із їхніми батьками, що, у свою чергу, 
підвищує ефективність навчання правознавства дев’ятикласників, підви-
щує їхній інтерес до правознавчого предмета, а через нього – і до права. 
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДИСТАНЦІЙНО: 
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті розглянуто питання інтеграції дистанційного навчання 

іноземних мов у вищих навчальних закладах. Досліджено інтеграційний 
аспект дистанційного навчання. Обґрунтовано принципи, ефективні 
методи, форми та засоби дистанційного навчання. Проаналізовано 
ефективний спосіб укладання навчальних програм для дистанційного 
вивчення іноземних мов. Охарактеризовано основні методичні принципи, 
теорії та педагогічні підходи навчання іноземних мов. Детально 
проаналізовані три теорії взаємодії під час навчання іноземних мов: 
взаємодія студент – зміст, взаємодія студент – інструктор, взаємодія 
студент – студент. 

Ключові слова: дистанційне навчання, теорії взаємодії, інтерактив-
на теорія навчання іноземних мов, асинхронна взаємодія, комунікативна 
компетенція. 

 
Використання технологій дистанційного навчання, зокрема мережі 

Інтернет, під час навчання іноземних мов є корисним підходом до 
опанування іншомовним матеріалом та досягнення методичних цілей. 
Наприклад, американські стандарти навчання іноземних мов (the American 
Standards of Foreign Language Learning) зосереджені на мові, спілкуванні та 
культурі, вони, водночас, визначають надзвичайно велику необхідність 
використання автентичних текстів під час навчання. В цьому контексті 
викладачі намагаються знайти кращі шляхи застосування їхнього досвіду з 
метою покращення знань та вмінь студентів у зазначеній галузі [4, с. 56]. 

Багато вчених зауважує, що завдяки Інтернету студенти можуть 
вдосконалювати свої уміння та здібності спілкування; надавати і 
отримувати інформацію; виражати свої почуття та емоції, а також 
обмінюватися думками. Під час традиційного заняття, на якому присутній 
лише один викладач, досить рідко можливо провести справжню розмову, 
яка має сенс і значення. Саме в такій ситуації комп’ютерні технології та 
процес дистанційного навчання можуть бути дуже корисними. Адже 
можна створити середовище комп’ютерного спілкування завдяки 
електронній пошті та різноманітним чатам. 

Питання технологій дистанційного навчання у процесі навчання 
іноземних мов розглядаються у роботах як українських, так і закордонних 
педагогів, серед яких О. О. Андрєєв, Є. І. Дмітрієва, В. М. Кухаренко, 
В. П. Свиридюк, Ю. М. Горвіц, Н. В. Майєр, Н. І. Муліна, К. Ю. Кожухов, 
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Є. С. Полат, А. В. Хуторський, G. Dudeney, N. Hockly та ін. Актуальність 
статті обумовлена необхідністю впровадження інформаційних і телекому-
нікаційних технологій в навчальний процес, які забезпечують високу 
ефективність отримання знань з іноземних мов, а також сприяють 
підвищенню зацікавленості студентів у навчанні. Проте залишаються не 
розробленими інтеграційні аспекти дистанційного навчання іноземних мов 
у вищих навчальних закладах України, у яких ураховувалися б сучасні 
досягнення інформаційно-комунікаційних технологій у теорію та практику 
застосування дистанційного навчання. 

Мета статті – визначити особливості інтеграційного аспекту 
дистанційного навчання та обґрунтувати зміст, принципи, ефективні 
методи, форми та засоби дистанційного навчання іноземних мов. 

Завдяки доступу до великої кількості ресурсів автентичного 
матеріалу про культуру іншої країни, студенти можуть здобути знання та 
зрозуміти особливості та специфіку матеріалу, який вони вивчають. Крім 
того, завдяки Інтернету можна брати участь у міжкультурному спілкуванні 
як вдома, так і у всьому світі, тобто, можна використовувати іноземну 
мову як у навчальній аудиторії, так і поза її межами. 

Американський дослідник Раймз вважає навчання іноземної мови як 
парадигму, яка: 

1) бачить спілкування в основі вивчення мови; 
2) підкреслює справжню мету використання мови; 
3) сприяє практичному опануванню мови замість звичайного 
вивчення граматичних правил; 

4) розвиває гуманістичне та міжособистісне спілкування; 
5) зосереджується на процесі навчання та навчальному середовищі 

[5, с. 23]. 
Дистанційне навчання може відіграти важливу роль у будь-якому із 

зазначених категорій. Інтернет спонукає до спілкування та пропонує 
можливості, які є неможливими в умовах аудиторного навчання. Більш 
того, використання комп’ютерно-опосередкованого спілкування допомагає 
перейти від традиційного підходу до навчання, де вчитель перебуває в 
центрі уваги, до підходу, в якому вся увага зосереджена на студентові. 

Використання комп’ютерів і живе спілкування з однолітками 
мотивує студентів і спонукає їх навчатися ще краще. І, нарешті, завдяки 
надсиланню повідомлень через Інтернет, студенти опановують соціальні 
навички, а в такому випадку Інтернет є агентом соціалізації [3, с. 68]. 

Наразі у країнах, які розвиваються, і де зростає потреба у вивченні 
іноземної мови, існує необхідність запровадження дистанційного навчання 
та надання інструкцій для його реалізації. З таких вимог виникає 
необхідність розробки нових методик для дистанційного навчання 
іноземних мов. Наприклад, Світовий Банк (World Bank) та Агенція 
Міжнародного Розвитку Сполучених Штатів Америки (the United States 
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Agency for International Development (USAID)) створили пілотну програму 
з надання інструкцій для реалізації дистанційного навчання країнам, які 
розвиваються, щоб підвищити рівень грамотності і знищити бар’єри і 
обмеження можливостей спілкування між різними країнами [4, с. 57]. 

Американські дослідники Мур і Kірзлі стверджують, що у 
дистанційному навчанні існує три типи взаємодії: а) студент – зміст, 
б) студент – інструктор, і в) студент – студент [8, с. 17]. 

Дистанційні курси можуть надати учням можливість оволодіти 
іноземною мовою в більш гнучких і доступних налаштуваннях, у 
порівнянні з традиційними класами та лінгафонними кабінетами. Щоб 
краще зрозуміти проблеми та можливості освоєння мови на курсах 
дистанційного навчання, ми пропонуємо огляд основних теорій оволодіння 
іноземною мовою. 

Вчені відзначають різні значення ролі взаємодії в оволодінні 
іноземною мовою. Теорія Крашена мала надзвичайний вплив на методику 
навчання іноземних мов на практиці, а також на появу та розвиток 
подальших теорій. Крашен зауважує, що методика навчання іноземних мов 
характеризується великою кількістю зрозумілих засобів, які є одночасно 
зрозумілими і на рівні поточної мовної компетенції учнів. За цією теорією 
можна стверджувати, що друга мова засвоюється несвідомо аналогічно з 
опануванням першої мови. За Крашеном, навчання мови ґрунтується на 
концепції отримання повідомлень, які учні можуть зрозуміти. Вчителі 
можуть зробити введення мови зрозумілим за допомогою різних стратегій, 
таких як мовні спрощення, а також використання реалій, візуальних 
ефектів, фотографій, графічних зображень та ін. [7, с. 87]. 

На відміну від Крашена, який є прихильником одностороннього 
зв’язку у процесі навчання іноземних мов, інші вчені схильні підтримувати 
інтерактивний підхід, для якого характерний двосторонній зв’язок. Вчені 
Піка і Лонг та інші стверджують, що розмовна взаємодія полегшує за 
певних умов опанування іноземних мов. Американські дослідники 
Лайтбраун і Спада зазначають: «Коли учні мають можливість брати участь 
у заходах, які тренують розумову діяльність, вони змушені «домовлятися 
про значення», тобто, висловлювати і пояснювати свої наміри, думки 
тощо, і такий підхід дозволяє їм прийти до взаєморозуміння. Це особливо 
правильно, коли учні працюють разом для досягнення конкретної мети»  
[9, с. 497]. Піка говорить про те, що переговори визначаються як «внесення 
змін і реструктуризація, яка виникає, коли учні та їх співрозмовники 
передбачають, сприймають, або відчувають труднощі в розумінні 
повідомлення» [9, с. 495]. Різні модифікації, такі як мовне спрощення, а 
також розмовні модифікації, а також повторення і пояснення можуть бути 
використані, щоб сприяти розумінню матеріалу. 

Інші прихильники інтерактивних підходів застосовують соціально-
культурну теорію розумових процесів людини Виготського, з метою 
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визначення ролі взаємодії під час навчання іноземних мов і припускають, 
що учні отримують знання з іноземної мови, коли вони взаємодіють з 
більш досвідченими носіями мови, наприклад, вчителями і однолітками. 
Лінгвістичні структури, такі як моделювання, повторення та мовне 
спрощення використовуються більш досвідченими мовцями, які можуть 
надавати підтримку учням, а це дозволяє їм «функціонувати в межах своїх 
зон найближчого розвитку» [10, с. 126]. 

Британська дослідниця Суейн у своїй «гіпотезі вихідного 
результату» стверджує, що вихідний результат навчання також має 
важливе значення і припускає, що він має чотири основні функції у 
навчанні іноземних мов: 1) підвищує швидкість говоріння; 2) надає 
інформацію про прогалини у знаннях; 3) надає можливості для 
експериментування з мовними формами і структурами; і 4) отримує 
зворотний зв’язок про використання мови. Вихідний результат допомагає 
учням у передачі змісту, забезпечуючи при цьому розуміння мовних 
проблем [10, с. 157]. 

Американські дослідники Мур І Кірзлі досліджують трикомпонентну 
модель взаємодії у курсі дистанційного навчання. Така модель може бути 
корисною при розробці курсів навчання іноземної мови [8, с. 86]. 
Проаналізувавши літературні джерела, ми можемо визначити для розвитку 
дистанційної освіти курси, які найбільш підходять для навчання іноземних 
мов. Мур і Kірзлі описують три типи взаємодії, які, на їх думку, повинні 
бути інтегровані в курси дистанційного навчання в цілому. Ми пропонуємо 
характеристику кожного типу, зазначена інформація може бути корисною 
у створенні та реалізації дистанційного курсу навчання іноземних мов. 

Тип 1. Взаємодія студент – зміст. 
За словами Мура і Kірзлі, головна роль педагога у дистанційному 

навчанні полягає у наданні відповідного контенту (матеріалу для 
навчання) і розвитком взаємодії між цим змістом і студентом відповідно, 
що підштовхне студента «побудувати знання через процес особистого 
розміщення інформації в раніше існуючі когнітивні структури» [8, с. 128]. 

Така взаємодія повинна спонукати студента розвивати нові знання і 
навички, або вдосконалювати вже існуючі. На додаток до текстових 
матеріалів, які використовують для вивчення предмету за допомогою 
дистанційного навчання, існує широкий спектр варіантів, такі як аудіо- і 
відеозаписи, комп’ютерні програми, радіо- і телепередачі, а також 
інтерактивні середовища, такі як CD-ROMи і відеодиски. 

Взаємодія студент – зміст не може відбутися, якщо учні не розу-
міють навчального матеріалу. Британські науковці Крід і Коул розробили 
дві моделі, одночасну та інтегровану моделі, які роблять зміст тексту 
більш доступним і зрозумілим для не носіїв мови. Компоненти одночасної 
моделі привертають увагу до відбору лексики, текстових форм і 
риторичних структур. Інтегрована модель передбачає використання ілюс-



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
58 

трацій, експлікацій з різноманітністю жанрів, щоб забезпечити мотивацію і 
підвищити доступність до матеріалу, який вивчається [3, с. 48]. 

Британець Греддол вказує, що багато мовних проблем мають бути 
розв’язані для розуміння учнями матеріалу. Він радить, що мовна та 
комунікативна компетентності учнів повинні бути визначеними, 
наприклад, знайомство з конкретними дискурсами, в тому числі засобами 
масової інформації, дискурсами дистанційного навчання. Культурні 
питання, пов’язані з предметом, попередніми знаннями, а також питаннями 
невербальних засобів також можуть вплинути на розуміння навчального 
матеріалу. Вчені Діас-Ріко і Від пропонують викладачам дізнаватися про 
культурний бекграунд студентів. Крім того, створюючи навчальний курс, 
слід звернути увагу на дизайн сторінки та відеопрезентції. Інший вчений 
Варшауер вважає, що використання таких стратегій, як повторне читання 
тексту, надання допомоги студентам, або використання словника 
допомагає розумінню текстових і комп’ютерних дискусій. Науковець 
Андерсон стверджує, що використання мета-стратегій може допомогти 
студентам розвивати навички вивчення мови [11, с. 37]. 

Тип 2. Взаємодія студент – викладач (інструктор). 
За словами американських дослідників дистанційного навчання 

Мура і Kірзлі, більшість студентів вважають інструктора основним 
помічником у взаємодії у дистанційному навчальному середовищі. Роль 
викладача полягає в наданні навчального матеріалу для опрацювання, 
підтримці мотивації і інтересу учнів, допомагаючи їм, коли вони 
опрацьовують матеріали курсу. Відповіді інструктора на запитання та 
звертання студентів вважаються особливо цінними, оскільки вони 
забезпечують конструктивний зворотній зв’язок для досягнення навчаль-
них цілей. 

У дистанційному навчальному середовищі інструктор виступає в 
якості посередника, забезпечуючи керівництво і підтримку під час 
представлення змісту курсу способами, які допомагають кращому 
розумінню навчального матеріалу студентами. Крід і Коул вважають, що 
повторення, розуміння матеріалу та додаткова допомога студентам 
допоможуть зрозуміти курс [3, с. 7]. 

При обговоренні асинхронної комп’ютерно-опосередкованої взає-
модії, Ламі та Гудфеллоу зауважують, що офіційні навчальні програми 
повинні бути дотримані. Ламі та Гудфеллоу попереджають, що ця ситуація 
може перебувати під контролем вчителя, а це сприяє стимулюванню 
взаємодії. Метою їх онлайн курсу стало обговорення мовних та навчальних 
стратегій. Учні практикують діалоги та консультації онлайн, при цьому 
маючи певну свободу [6, с. 47]. 

Тип 3. Взаємодія студент – студент. 
Мур і Kірзлі описують взаємодію студент – студент у дистанційному 

навчанні як «interlearner interaction». Це взаємодія між одним студентом та 
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іншими студентами, окремо або в налаштуваннях групах, з або без 
реальної присутності інструктора [8, с. 125]. Різні типи такої взаємодії 
повинні бути ретельно спланованими для вирішення навчальних цілей. 
Наприклад, обговорення між студентами може сприяти осмисленню 
змісту, а також виконання різних видів спільних проектів. 

Автори курсів дистанційного навчання іноземних мов повинні мати 
прагматичні і лінгвістичні цілі в плануванні завдань для взаємодії 
студент – студент. Комунікативні цілі повинні зосередитися на структурі 
та інтерпретації мовного значення, в той час, як некомунікативні цілі 
мають зосередитися виключно на формі. Лінгвістичні завдання повинні 
пропонувати студентам можливості для розвитку мовної та комунікативної 
компетенції. 

Підсумовуючи, зазначимо, що на основі проаналізованих літератур-
них джерел, теорія навчання іноземних мов, дослідження та практика, 
модель інтерактивної взаємодії можуть бути застосовані у трикомпо-
нентній моделі взаємодії під час дистанційного навчання. Якщо ці фактори 
беруться до уваги, з’являються курси дистанційного навчання іноземних 
мов, перспективні для студентів і зрозумілі під час їх навчання та 
взаємодії. Маємо відзначити, що наша стаття показує, що існує потреба в 
подальших дослідженнях навчання іноземних мов дистанційно. Особлива 
увага має приділятися дизайну курсу, ретельному його плануванню. 
Викладачі можуть проектувати курси, які заохочують студентів до 
взаємодії, обговорення сенсу курсу, його характеристик та особливостей. 
Дистанційні мовні курси можуть забезпечувати життєздатні альтернативи 
учнів, які географічно ізольовані або потребують гнучких умов навчання. 

У нашому дослідженні ми показали, що проблема інтеграції 
дистанційного навчання під час навчання іноземних мов потребує значної 
уваги та дослідження. Перспективи подальших нових наукових розвідок 
полягають у вивченні теоретичних та практичних аспектів навчання 
іноземних мов дистанційно та розробці дистанційних курсів навчання 
іноземних мов. 
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УДК 372.834 
 

Лілія Рябовол 
 

КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 
ПРАВОЗНАВСТВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, МЕТА, 

СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
У статті розглянуто контроль як невід’ємну складову системи 

навчання, що дозволяє порівняти досягнуті нею результати з бажаними. 
Встановлено, що контроль є системним утворенням, структура якого 
охоплює взаємопов’язані компоненти: перевірку (у т.ч. спостереження), 
оцінювання, оцінку, облік (результати). Визначено принципи – теоретич-
ний стрижень контролю, його функції, мету, суб’єкти (вчитель та учні), 
об’єкти, проаналізовано критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 
правознавства. 

Ключові слова: контроль, принципи контролю, функції контролю, 
критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства. 

 
Управління будь-яким процесом, зокрема тим, до якого залучена 

людина, передбачає здійснення контролю як сукупності заходів з 
перевірки його ефективності. Контроль мотивує цілеспрямовану діяль-
ність, впливає на ставлення особи до виконання обов’язків, на формування 
і розвиток почуття відповідальності. У дидактиці контроль розглядають як 
невід’ємний елемент навчання, дидактичний засіб управління ним. У 
психології важливе значення контролю у навчальному процесі пояснюють 
тим, що учасники педагогічної взаємодії втрачають важелі управління 
своєю діяльністю, якщо не отримують інформації про її проміжні та 
кінцеві результати. 

З позицій системного підходу контроль – невід’ємна складова 
системи навчання; дозволяє порівняти досягнуті нею результати з бажани-
ми і, таким чином, визначити ефективність функціонування даної системи. 
Феномен контролю в тому, що, з одного доку, він дає змогу визначити й 
оцінити результати навчання учнів, з іншого – встановити ступінь 
обґрунтованості й ефективності управлінських рішень, ухвалених учите-
лем щодо обрання методів, прийомів, форм навчання та коригувати їх. 

У дидактиці питання контролю навчальних досягнень учнів вивчали 
В. Бондар, Н. Волкова, І. Малафіїк, С. Пальчевський, І. Підласий, О. Сав-
ченко, М. Фіцула, В. Чайка, В. Ягупов та ін. У методиці навчання 
суспільствознавчих предметів, зокрема правознавства, його досліджували 
К. Баханов, Г. Кашкарьов, О. Крапанева, О. Певцова, О. Пометун та ін. У 
даній статті в межах її теми здійснено спробу узагальнити та 
систематизувати відповідні відомості. 

Метою статті є визначення поняття контролю навчальних досягнень 
учнів, встановлення принципів, функцій, суб’єктів, об’єктів та критеріїв 
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оцінювання навчальних досягнень учнів із правознавства. 
У дидактиці поняття контролю визначають як усвідомлене, 

планомірне спостереження і фіксацію вербальних і практичних дій 
вихованців з метою з’ясування рівня набуття ними соціального досвіду, 
опанування програмного матеріалу, оволодіння теоретичними і практич-
ними знаннями, навичками й уміннями та формування у них певних 
особистісних і професійних рис (В. Ягупов); нагляд, спостереження за 
учнем і перевірка його знань (І. Малафіїк). Як засвідчив аналіз цих та 
інших визначень, сутність контролю розкривається через інші поняття: 
перевірку, оцінку. О. Савченко терміни контроль і перевірка використовує 
як синоніми, хоча і вказує, що в дидактичній та методичній літературі 
термін перевірка має вузьке значення як методичний прийом у зв’язку з 
оцінкою результатів, їй більше властиві навчальні функції, а контроль 
спрямований, як правило, на виявлення рівня засвоєння учнями вже 
вивченого матеріалу [12, с. 122]. 

Науковці (В. Бондар, І. Малафіїк, С. Пальчевський, І. Підласий, 
М. Фіцула, В. Ягупов та ін.) розглядають поняття контролю як більш 
широке (родове) по відношенню до перевірки, оцінювання, оцінки та 
результатів (видові поняття). Якщо контроль – це вияв, вимір та 
оцінювання знань, умінь і навичок учнів, то перевірка – їх вияв і вимір – 
компонент контролю, вказує І. Підласий. Крім перевірки, продовжує він, 
контроль включає оцінювання (як процес) та оцінку (як результат 
перевірки). Оцінка фіксується в класних журналах, табелях тощо у вигляді 
відміток (умовних позначень) [11, с. 240]. 

Отже, контроль за своєю сутністю є системним утворенням, 
структура якого охоплює такі взаємопов’язані компоненти, як: перевірка (у 
тому числі спостереження) – методичний прийом з метою вияву певного 
рівня (обсягу та якості) навчальних досягнень учнів; оцінювання – процес 
вимірювання навчальних досягнень, тобто порівняння і встановлення 
співвідношення того, що учень знає, до того, що він повинен знати на 
певний момент навчання відповідно до навчальної програми; оцінка – 
кількісний (в балах) та якісний (виражається словесно в оцінних 
судженнях і висновках учителя) результат оцінювання; облік – фіксація 
оцінок в різних документах. Оцінка та облік розглядаємо як результати 
навчання. 

Методологічним підґрунтям контролю навчальних досягнень учнів є 
принципи. Деякі фахівці (О. Савченко, В. Сластьонін, М. Фіцула та ін.) 
розглядають їх як загальні вимоги до контролю. Визначають загальні 
принципи – вихідні положення будь-якої контролюючої діяльності, та 
спеціальні – безпосередньо принципи контролю навчальних досягнень. До 
першої групи відносять принципи: відповідності, системності, гласності, 
всезагальності, неперервності, об’єктивності, незалежності, ефективності, 
науковості, законності, відповідальності. Вони є основою для встанов-
лення принципів контролю навчальних досягнень учнів: об’єктивність, 
гласність, систематичність, індивідуальний і диференційований підходи, 
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тематичність, єдність вимог, оптимальність, усебічність (В. Бондар, 
В. Чайка та ін.). 

Г. Кашкарьов визначив принципи контролю навчальних досягнень 
учнів із правознавства: індивідуальний характер, систематичність, 
достатня кількість даних для оцінки, об’єктивність і вмотивованість, 
єдність вимог до оцінювання, оптимізація контролю, гласність, тематична 
спрямованість, всебічність, дотримання етичних норм [2, с. 41]. Цей 
перелік є достатньо широким, однак, вважаємо за необхідне: доповнити 
його принципом цілеспрямованості, який полягає у підборі таких форм, 
видів і прийомів контролю, які найбільш повно зможуть забезпечити 
досягнення його мети; розширити сутність принципу індивідуальності за 
рахунок диференціації, урізноманітнення форм контролю. Загалом перелік 
повністю узгоджується з положеннями наказу МОНУ «Про затвердження 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 
середньої освіти» № 371 від 05.05.2008, згідно з яким, під час оцінювання, 
вчителю важливо виявляти доброзичливість, вимогливість поєднувати з 
індивідуальним підходом, тобто порівнювати виявлені досягнення учня не 
тільки з нормою, а з його (її) попередніми невдачами чи успіхами [4]. 

При оцінюванні навчальних досягнень з правознавства слід також 
враховувати наступні вимоги, а саме: баланс між перевіркою знань, умінь і 
навичок, виявленням ставлень, відношення учнів до тих чи інших проблем; 
баланс традиційних та інтерактивних методів оцінювання; баланс 
групового, загального та індивідуального оцінювання; узгодження форм 
перевірки зі змістом уроків; необхідність обговорення критеріїв оціню-
вання з учнями; баланс оцінки абсолютних досягнень та індивідуального 
прогресу [10, с. 20]. 

Принципи, як теоретичне підґрунтя практичного здійснення 
контролю, є керівництвом до дії для вчителя – основного суб’єкта 
контролю навчальних досягнень учнів. У зв’язку з цим, до нього 
висуваються конкретні вимоги. Як зазначає Р. Осадчук, вчитель предметів 
суспільно-гуманітарного циклу повинен уміти: визначати повноцінність 
змісту кожного уроку, характер і педагогічну доцільність організації 
пізнавальної діяльності учнів на уроках і ступінь ефективності її 
комунікативних і навчальних впливів; планувати контроль, визначати 
конкретні об’єкти, терміни, форми, методи його проведення, попередньо 
розробляти контрольні запитання і завдання; раціонально використовувати 
на уроці джерела пізнання і прийоми навчальної діяльності; володіти 
методами контролю (спостереження, бесіда, усне опитування, письмові 
роботи); об’єктивно визначати навчальний і комунікативний рівень уроку; 
реалізувати системний підхід до оцінювання: виявляти рівень знань учнів з 
предмета, враховувати їх психологічні та вікові особливості, вплив 
навколишнього середовища, а також те, що проявом сформованості 
світогляду учня є його практична діяльність, участь у суспільному житті 
школи, активність у проведенні позакласних заходів [6]. 

Втілення викладених вище принципів і дотримання вимог забезпечує 
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виконання функцій контролю – основних напрямів його впливу на 
суб’єктів навчання (вчителя й учня) та систему навчання в цілому. У наказі 
МОНУ № 371 визначено такі основні функції оцінювання навчальних 
досягнень учнів: контролююча, навчальна, діагностико-коригувальна, 
стимулювально-мотиваційна, виховна [4]. Крім перелічених, у дидактиці 
ще вказують на аналітичну, управлінську, розвивальну, оцінювальну 
(В. Бондар, Н. Мойсеюк, С. Пальчевський, М. Фіцула); вимірювання, 
оцінювання, диференціювальну, прогностичну, методичну, соціалізуючу, 
констатуючу (Н. Волкова). Деякі науковці (К. Делікатний, В. Чайка) 
функції контролю знань поділяють на загальні (навчаюча, стимулююча, 
виховуюча, діагностична, прогностична) і специфічні (власне контролюючі – 
виявлення, вимірювання, оцінювання). У методиці навчання правознавства 
О. Певцова акцентувала увагу на функції поточної перевірки правових 
знань: контрольну, виховну, навчальну та розвивальну [8, с. 151]; 
О. Крапанева виокремила навчальну, виховну, орієнтуючу, стимулюючу 
функції контролю [3, с. 143]. 

Сучасні підходи до оцінювання, пов’язані з потребами особистісно-
орієнтованого характеру навчання та реального розвитку учня, 
спрямовують його на те, вказує О. Пометун, щоб: показати учням, як вони 
досягли результатів уроку; визначити найкращих за результатами учнів; 
стимулювати мотивацію учнів до навчання і отримання оцінок; визначити 
рівень здібностей учнів; визначити, чи є необхідність у додатковому 
навчанні або перенавчанні; поставити оцінки (в балах) [10, с. 20]. 

Завданням учителя у процесі контролю є створення умов, за яких 
позиції зацікавленості, відкритості, відповідальності учнів у навчанні та 
їхні особистісні риси можуть розвиватися і усвідомлюватися. Цьому 
сприятимуть такі чинники, як: включення до пріоритетів оцінювання 
самого процесу навчання, того, як проходить робота учнів, а не лише її 
результатів; наявність чітких критеріїв оцінювання, що дозволяє учневі 
взяти відповідальність за роботу та її результати, при чому бажано, щоб 
учні мали можливість ознайомитися з цими критеріями до початку роботи, 
а не після її виконання; оцінювання досягнень учнів як результату їх 
справжніх зусиль; оцінювання зусиль, які учні вкладають у співпрацю і 
заохочувати їх допомагати один одному; обговорення вправ і завдань, у 
процесі чого, учні мають можливість задуматися над власним способом 
учитися; розв’язання учнями групових та індивідуальних завдань, 
проходячи етапи пошуку, відбору і критичного аналізу, узагальнення і 
оформлення результатів своїх досліджень; заохочення учнів до 
самооцінки; ініціювання обговорень, які дають учням змогу формулювати 
власні погляди і модифікувати їх [10, с. 20–21]. 

Об’єктом контролю у процесі навчання має виступати не учень, його 
особистість чи риси характеру, а рівень його навчальних досягнень. 
Перевірці й оцінюванню, вказує К. Баханов, підлягає насамперед рівень 
досягнення учнем освітніх стандартів, тобто мінімально необхідних 
результатів, які повинні бути досягнуті (знання, уміння, навички, способи 
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діяльності), а також рівень розвитку здібностей, інтелекту [1, с. 172]. 
К. Делікатний визначає такі об’єкти контролю: знання учнем основних 
категорій, правил, принципів, закономірностей предмета, що вивчається, 
фактів, явищ, подій у їх тісному взаємозв’язку і взаємообумовленості; 
уміння і навички учня оперувати набутими знаннями, включаючи оціночні 
судження, доведення, вміння знаходити оригінальне розв’язання 
навчально-пізнавальних завдань; діяльність учнів у навчанні, їх вміння 
застосовувати набуті знання на практиці, у змінених умовах, самостійно, 
при чому роль практики у встановленні істинності здобутих знань 
актуалізується [9, с. 208]. 

У наказі МОНУ № 371 зазначено, що при оцінюванні навчальних 
досягнень учнів мають ураховуватися: характеристики відповіді учня: 
правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність; якість знань: пов-
нота, глибина, гнучкість, системність, міцність; сформованість загально-
навчальних та предметних умінь і навичок; рівень володіння розумовими 
операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, 
класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо; досвід творчої 
діяльності; самостійність оцінних суджень. Перевірці й оцінюванню 
підлягають: уміння (розумові, практичні); навички; ціннісні ставлення, що 
виражають особистий досвід учнів, їх дії, переживання, почуття, які 
виявляються у відносинах до оточуючого. У контексті компетентнісної 
освіти це виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплювати 
позитивні надбання у навчальній діяльності, зростанні вимог до своїх 
навчальних досягнень. 

Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства врахову-
ється рівень: оволодіння знаннями про систему об’єктивно існуючих 
державно-правових реалій; умінь аналізувати суспільно-політичні події, 
користуватися правовими актами, юридичною літературою; сформованості 
навичок діяти згідно з нормами права в конкретних життєвих ситуаціях [4]. 

Названі вище орієнтири є основою для опису рівнів навчальних 
досягнень учнів. Їх виокремлюють, виходячи з поділу навчальної 
діяльності на основні види: репродуктивна (відтворення) і продуктивна, 
зокрема творча. На цьому ґрунті у дидактиці та окремих методиках 
(М. Барна, В. Беспалько, О. Гірний, І. Лернер, В. Паламарчук, В. Симонов, 
М. Скаткін та ін.) визначали неоднакову кількість рівнів і наповнювали їх 
різним змістом. 

Нормативно закріплена сучасна система контролю передбачає 
чотири рівні оцінювання учнів, кожний наступний з яких вбирає в себе 
вимоги до попереднього та додає нові. Початковий – відповідь учня 
фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет 
вивчення. Середній – учень відтворює основний навчальний матеріал, 
виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної 
діяльності. Достатній – знає істотні ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, 
вміє пояснити основні закономірності, самостійно застосовує знання в 
стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити 
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висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня правильна, 
логічна, обґрунтована, хоча і бракує власних суджень. Високий – знання 
учня є глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для 
виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена 
вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, 
виявляти і відстоювати особисту позицію [4]. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів, зазначено в Інструкції з 
ведення класного журналу учнів 5–11(12)-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, здійснюється за 12-бальною шкалою, оцінка 
позначається цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних 
досягнень реалізуються в нормах оцінок – конкретних вимогах, які 
регулюють виставлення оцінки за усну чи письмову роботу. Критерії 
встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і 
навичок та показником оцінки в балах. Їх врахування є обов’язковим при 
здійсненні усіх видів оцінювання навчальних досягнень [5]. 

До недоліків цієї системи оцінювання педагоги відносять 
недостатньо чітке визначення критеріїв. Наприклад, недосконалість і 
громіздкість критеріїв з історії, стверджує В. Островський, змушує 
вчителів оцінювати навчальні досягнення, застосовуючи рейтинговий 
підхід, а простіше – зіставляючи і порівнюючи найвищий, проміжний і 
найнижчий показники в кожному окремо взятому класі [7, с. 5]. 
Проаналізуємо з цих позицій критерії оцінювання навчальних досягнень 
учнів з правознавства, викладені нижче. 

Початковий рівень: 1 бал – учень усно в загальних рисах відтворює 
один-два юридичні терміни окремої теми; 2 бали – учень на рівні «так-ні» 
усно відтворює кілька термінів, вибирає правильний варіант відповіді із 
двох запропонованих; 3 бали – учень одним простим реченням передає 
зміст частини теми, знаходить відповідь на закрите запитання в тексті 
підручника. 

Середній рівень: 4 бали – учень відповідає на окреме запитання за 
допомогою вчителя, репродуктивно відтворює частину навчального 
матеріалу теми одним-двома простими реченнями, формулює визначення 
юридичного поняття; 5 балів – учень відтворює окрему частину основного 
змісту навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя, визначає 
одну-дві окремі ознаки правових понять; 6 балів – учень у цілому відтво-
рює частину навчального матеріалу теми, у цілому правильно використо-
вує окремі юридичні терміни, аналізує прості юридичні ситуації, розв’язує 
тестові завдання першого рівня; може користуватися за допомогою 
вчителя (зразок, пам’ятка) окремими положеннями нормативних актів. 

Достатній рівень: 7 балів – учень самостійно відтворює окрему 
частину теми, застосовуючи мінімальну юридичну термінологію, уміє дати 
визначення понять, аналізує зміст правових документів за простим планом, 
розв’язує елементарні юридичні задачі за допомогою вчителя, знаходить 
окремі правові норми в тексті нормативних актів; 8 балів – учень в 
основному володіє навчальним матеріалом і використовує знання за 
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аналогією; може співставляти, узагальнювати інформацію за допомогою 
учителя; складати прості таблиці, схеми, аналізувати положення 
нормативно-правового акта за допомогою вчителя; 9 балів – учень оперує 
вивченим матеріалом на рівні теми, може самостійно його відтворювати, 
аналізувати положення нормативно-правових актів, підтверджувати 
одним-двома аргументами висловлене ним судження про правове явище; 
самостійно розв’язувати юридичні задачі середнього рівня складності. 

Високий рівень: 10 балів – учень вільно викладає правові питання, 
застосовуючи необхідну юридичну термінологію; уміє вирішувати за 
допомогою вчителя тестові завдання вищого рівня; самостійно складати 
таблиці, структурно-логічні схеми з правових питань, аналізувати правові 
ситуації, дати рецензію на відповідь іншого учня; 11 балів – учень володіє 
глибокими знаннями, вільно висловлює власні судження та аргументує їх, 
самостійно користується окремими джерелами права; може підготувати 
повідомлення з юридичної тематики; самостійно вирішує тестові завдання 
вищого рівня та певні правові ситуації, може використовувати інформацію 
з додаткової літератури; 12 балів – учень ґрунтовно викладає правові 
питання, висловлює й переконливо аргументує власну позицію; самостійно 
знаходить, оцінює та використовує джерела юридичної інформації, 
зокрема наочні, уміє узагальнити вивчений матеріал, використовує набуті 
знання й уміння у практичній урочній діяльності (участь у дискусіях 
тощо); може самостійно вирішувати юридичні задачі, застосовуючи 
правові знання. 

У результаті аналізу критеріїв оцінювання з правознавства у нас 
виникло декілька зауважень і запитань. Відповідно до критерію 
оцінювання на 1 бал, учень усно в загальних рисах відтворює один-два 
юридичні терміни окремої теми. Термін, як правило, позначається одним-
двома словами (спадок, шлюб, правочин), тож як його відтворити в 
загальних рисах? Можливо, малося на увазі визначення поняття, а не 
відтворення терміна. На 4 бали, як зазначено у критеріях, учень формулює 
визначення юридичного поняття, а на 5 – визначає одну-дві окремі ознаки 
правових понять. Логіка як наука тлумачить визначення (формулювання) 
поняття як узагальнення його ознак, то ж виходить, що на 4 бали до учня 
висуваються вищі вимоги, ніж на 5? Уміння «дати визначення понять» 
вказується як один з критеріїв оцінювання на 7 балів, при цьому для 
оцінювання з 8 до 12 балів до цього критерію у даній системі оцінювання 
не звертаються. Невже такий важливий показник знання учнями 
теоретичного правознавчого матеріалу не враховується при встановленні 
достатнього та високого рівнів навчальних досягнень учнів? Не 
погоджуємося також і з тим, що вміння «дати відгук (рецензію) на 
відповідь іншого учня» закладається як критерій оцінювання вперше лише 
на 10 балів, адже такі уміння мають демонструвати й учні з нижчими 
рівнями досягнень. 

Отже, контроль – невід’ємна складова системи навчання право-
знавства. За своєю сутністю контроль є системним утворенням, структура 
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якого охоплює взаємопов’язані компоненти: перевірку (у тому числі 
спостереження), оцінювання, оцінку, облік. У результаті дослідження ми 
визначили принципи – теоретичний стрижень контролю, його функції, 
мету, суб’єкти (вчитель та учні), об’єкти, проаналізували критерії оціню-
вання. Перспективи подальших розвідок у даному напрямку – характерис-
тика видів та форм контролю навчальних досягнень учнів з правознавства. 
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УДК 371.134:811(07) 
 

Яна Фабрична 
 

ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО 
ПИСЬМОВОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 
У статті представлені результати відбору змісту предмету 

навчання майбутніх викладачів іноземних мов професійно орієнтованого 
письмового двостороннього перекладу. Спираючись на дослідження, у яких 
започатковано розв’язання проблеми відбору змісту предмету професійно 
орієнтованого навчання іноземних мов і письмового перекладу студентів 
мовних спеціальностей, автор статті визначає зміст предмету 
відповідного навчання, який представлений у сукупності комунікативного 
та тематичного мінімумів. Комунікативний мінімум включає сфери 
спілкування, типові навчально-комунікативні ситуації, соціальні ролі, 
предмет, комунікативні завдання та комунікативні наміри спілкування в 
процесі професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу. 
До складу тематичного мінімуму входять комплексні теми, підтеми та 
проблемно-тематичні комплекси. 

Ключові слова: зміст предмету навчання, майбутні викладачі 
іноземних мов, професійно орієнтований письмовий двосторонній 
переклад, комунікативний мінімум, тематичний мінімум. 

 
Ефективність навчання майбутніх викладачів іноземних мов (ІМ) 

професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу (ПДП) 
залежить від того, яким чином вирішено питання відбору змісту предмету 
відповідного навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми відбору змісту предмету професійно орієнтованого 
навчання студентів мовних спеціальностей іноземних мов [1; 2; 7] і 
письмового перекладу [3; 5], дозволяє стверджувати, що за останні 
десятиріччя науковцями запропоновано [7, с. 156–157] та вдосконалено  
[1, с. 112] схему відбору змісту предмету навчання, визначено складові 
комунікативного, тематичного та мовного мінімумів [2], розглянуто 
процедуру відбору комунікативного, тематичного та мовного мінімумів 
для навчання майбутніх філологів ПДП комерційних листів [5]. Проте, 
питання змісту предмету навчання майбутніх викладачів ІМ професійно 
орієнтованого ПДП залишається не вирішеним. 

Враховуючи актуальність проблеми та відсутність досліджень із 
зазначеного питання, ставимо за мету статті представити результати 
відбору комунікативного та тематичного мінімумів для навчання 
майбутніх викладачів ІМ професійно орієнтованого ПДП. 

Розпочнемо з комунікативного мінімуму, який включає сфери 
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спілкування, типові навчально-комунікативні ситуації, соціальні ролі, 
предмет, комунікативні завдання та комунікативні наміри спілкування в 
процесі професійно орієнтованого ПДП. 

Розглянемо сфери спілкування та встановимо ті, в яких майбутній 
викладач ІМ у якості перекладача текстів з методики навчання ІМ матиме 
потребу, буде готовий чи змушений діяти. Орієнтуючись на вимоги чинної 
Програми [6, с. 9–15], вважаємо, що студенти повинні вміти орієнтуватися 
і реалізовувати свої комунікативні наміри у сферах спілкування, визна-
чених ЗЄР: особистісній, суспільній, освітній та професійній. Керуючись 
мотиваційним значенням вибору сфери, яке полягає у відповідності 
сьогоднішнім інтересам та корисністю у майбутньому [4, с. 45], основними 
сферами спілкування для навчання майбутніх викладачів ІМ професійно 
орієнтованого перекладу обираємо професійну та освітню. Професійна 
сфера спілкування майбутніх викладачів ІМ у якості перекладачів текстів з 
методики навчання ІМ розглядається нами у зв’язку з контекстом сфери 
діяльності професійних перекладачів, що передбачає виконання посадових 
чи професійних обов’язків (в цій сфері спілкування перекладач текстів з 
методики навчання ІМ виступає безпосереднім учасником) та сфери 
науково-методичної діяльності, що передбачає забезпечення міжкуль-
турної комунікації у сфері методики навчання ІМ, в якій перекладач 
виступає опосередкованим учасником. Освітня сфера пов’язана з 
навчальним/тренувальним контекстом, мета якого – оволодіння суб’єктом 
навчання специфічними знаннями або вміннями в межах організованого 
навчального процесу [4, с. 15–45]. Зазначимо, що для викладачів ІМ 
освітня і професійна сфери спілкування (у контексті науково-методичної 
діяльності) значною мірою співпадають [4, с. 45]. 

У реальному спілкуванні в кожній сфері діяльності виникають різні 
ситуації. Орієнтуючись на результати досліджень перекладацької діяль-
ності [3; 5; 9–11], розглянемо та, відповідно, встановимо ситуації, які 
будуть потрібні майбутнім перекладачам текстів з методики навчання ІМ, 
до яких вони мають бути готовим, в яких повинні уміти діяти. Зауважимо, 
що діяльність перекладача обумовлена ситуацією спілкування з робото-
давцем, замовником перекладу та ситуацією, в якій перекладач здійснює 
переклад. Ситуація спілкування із замовником перекладу передбачає 
комунікативний акт, в результаті якого перекладач отримує текст 
оригіналу (ТО), який необхідно перекласти, необхідну інформацію щодо 
автора й адресата повідомлення, термінів виконання перекладу тощо. Це, в 
свою чергу, визначає ситуацію створення перекладу. Серед типових умов 
виконання перекладу слідом за В. Н. Комісаровим, Л. К. Латишевим, 
Г. Е. Мірамом, Т. Д. Пасічник виділяємо ті, в яких переклад здійснюється: 
терміново/не терміново, повно/скорочено, індивідуально/у команді. Дос-
лідники перекладу наголошують, що для успішного розуміння й перекладу 
повідомлення перекладач повинен враховувати фактори комунікативної 
ситуації, в якій створювалось повідомлення та фактори комунікативної 
ситуації, в якій буде використовуватися перекладений текст. 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
71 

Отже, з метою моделювання реального спілкування в умовах 
навчання, відбираємо релевантні професійній діяльності перекладача 
текстів з методики навчання ІМ такі навчально-комунікативні ситуації: 
1) ситуації спілкування з роботодавцем, замовником перекладу на етапі 
отримання ТО та на етапі здачі тексту перекладу (ТП); 2) ситуації 
створення перекладу відповідно до умов виконання; 3) ситуації 
спілкування, в яких створюються жанри методичного дискурсу; 4) ситуації 
спілкування, в яких будуть використовуватися перекладені тексти. 

Навчально-комунікативні ситуації передбачають визначення соціаль-
них ролей, предмету та комунікативних завдань спілкування. 

Спираючись на результати аналізу роботи перекладачів, які 
виконують ПП [5] і результати власного дослідження аспектів професійної 
діяльності перекладачів, виділяємо такі соціальні ролі: 1) штатний 
перекладач, який працює індивідуально; 2) штатний перекладач, який 
працює в команді; 3) перекладач-редактор; 4) перекладач-коректор; 
5) менеджер проектів у сфері перекладів; 6) директор у сфері перекладів; 
7) позаштатний перекладач (фрілансер). 

Предмет спілкування в процесі ПП текстів з методики навчання ІМ 
випливає з предмету міжкультурного спілкування в галузі методики навчання 
ІМ: організація та участь у наукових і науково-практичних конференціях, 
семінарах, ведення наукової кореспонденції, написання наукових звітів, 
доповідей, тез, статей, організація навчального процесу тощо. 

До комунікативних завдань відповідного спілкування відносимо 
переклад текстів з методики навчання ІМ, в яких відображений предмет 
міжкультурної комунікації в галузі методики навчання ІМ, а саме переклад 
текстів професійно-практичного та науково-теоретичного стилів [8]. 

Комунікативним наміром перекладача текстів з методики навчання 
ІМ виступає відтворення у ТП комунікативних намірів автора ТО, таких 
як: інформування про результати свого раціонального мислення з метою 
змінити уявлення про ті чи інші явища та відношення до них; визначення 
проблемної ситуації та виокремлення предмету дослідження; обґрунту-
вання вибору методів та матеріалу дослідження; виклад результатів 
спостережень або експерименту; експертна оцінка проведеного дослід-
ження; виклад отриманих результатів у формі, яка є доступною для 
спеціалістів та неспеціалістів; встановлення й розвиток контактів з 
представниками іншомовного професійного середовища, викликане 
потребами спільної професійної діяльності та спрямоване на обмін 
інформацією й вирішення виробничих завдань. 

Визначивши зміст комунікативного мінімуму навчання майбутніх 
викладачів ІМ професійно орієнтованого ПДП, розглянемо складові 
тематичного мінімуму, до якого включаємо комплексні теми, підтеми та 
проблемно-тематичні комплекси. 

Моделювання у навчальному процесі типових ситуацій реального 
спілкування зумовлено межами певної тематики. В процесі відбору 
комплексних тем ми керувалися тематикою, визначеною чинною 
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Програмою [6]. Отже, відбір тематичного мінімуму зумовлюється такими 
темами: 1) «Research Issues in Linguistics, Literary and Educational Studies»; 
2) «Cross-Cultural Studies»; 3) «Learning and Teaching Styles»; 4) «New 
Information Technologies in Personal and Professional Development»; 
5) «Materials: Evaluation, Selection, Adaptation, Design». 

Враховуючи принципи посильності, доступності та відповідності 
комунікативним потребам тих, хто навчається [2], вважаємо за доцільне 
мінімізувати обсяг тем, виокремивши такі підтеми: 1)  «Intercultural 
Learning», «Exploratory Practice», «Classroom Observation» (в межах «Research 
Issues in Linguistics, Literary and Educational Studies»); 2) «Motivation and 
Values among Ukrainian / English Students» (в межах «Cross-Cultural 
Studies»); 3) «Learning Strategies: Encouraging Learner Independence», «Managing 
an EL Classroom», «Tailoring an EL Classroom» (в межах «Learning and 
Teaching Styles»); 4) «The Role of Internet in Personal and Professional 
Development» (в межах «New Information Technologies in Personal and 
Professional Development»); 5) «Teachers’ Interpretations of Language 
Teaching Materials», «Designing Teaching Materials for Teacher Self-
Development» (в межах «Materials: Evaluation, Selection, Adaptation, Design»). 

Проблемно-тематичний комплекс представляє конкретну проблему 
або проблемне питання, що виникає під час діалогу культур у конкретній 
ситуації спілкування [2, c. 51]. Спираючись на виділені нами сфери 
спілкування, теми, підтеми та класифікацію проблемно-тематичних комп-
лексів, запропоновану Н. Ф. Бориско, ми обрали професійно-специфічні до 
яких відносимо: 1) організація та участь у міжнародній конференції з 
питань методики навчання ІМ (оголошення про терміни й умови 
проведення конференції, надсилання учасникам конференції та розміщен-
ня на сайті запрошень, інформаційних листів, вимог до публікацій, 
складання програми конференції, планування роботи пленарних засідань, 
секцій, семінарів, круглих столів, культурної програми тощо з боку 
організаторів/надсилання публікації, участь у конференції, підготовка 
доповідей, вивчення матеріалів конференції тощо з боку учасників); 
2) науково-методична робота (підготовка та публікація наукових статей, 
посібників, підручників, дипломних робіт, дисертацій, монографій, 
написання рецензій, авторефератів, анотацій); 3) організація навчального 
процесу (розробка, підготовка та проведення лекційних і практичних 
занять, підготовка та проведення педагогічної та науково-асистентської 
практики, розробка навчальних матеріалів тощо); 4) професійний розвиток 
(ознайомлення з новими досягненнями і науковими надбаннями в галузі 
методики навчання ІМіК, відвідування курсів підвищення кваліфікації, 
стажування, взаємовідвідування лекційних і практичних занять); 5) вико-
ристання засобів інформаційних технологій у професійній діяльності 
(користування ресурсами мережі Інтернет, комп’ютерними програмами, 
створення освітніх сайтів, веб-квестів тощо). 

Таким чином, в межах статті ми представили результати відбору 
змісту предмету навчання майбутніх викладачів ІМ професійно орієнто-
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ваного ПДП у комунікативному та тематичному мінімумах. Перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо у створенні комплексів 
вправ для навчання майбутніх викладачів ІМ професійно орієнтованого 
ПДП на основі визначеного змісту предмету відповідного навчання. 
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УДК 378.147 
 

Андрій Шерудило 
 

СТАН ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПРАКТИКИ 

В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ 
 
У статті подано визначення поняття готовності до роботи в 

літніх оздоровчих таборах, виокремлено й охарактеризовано її основні 
компоненти (мотиваційний, когнітивний, операційний, оцінний) та 
описано якісні характеристики рівнів сформованості (високого, достат-
нього, середнього, низького). Проаналізовано результати вивчення стану 
готовності до проходження навчально-виховної практики серед студен-
тів вищих навчальних закладів України. Виявлено напрями виховної 
роботи, що викликають найбільші труднощі в майбутніх учителів, серед 
яких – організація клубних форм роботи та профорієнтаційних заходів. 

Ключові слова: готовність до роботи в літніх оздоровчих таборах, 
рівні готовності, майбутні вчителі, навчально-виховна практика, літні 
оздоровчі табори. 

 
У системі професійної підготовки майбутніх учителів важливою 

складовою частиною навчально-виховного процесу є педагогічна прак-
тика. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки з практичною 
діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього спеціа-
ліста до педагогічної діяльності, визначає ступінь його професійної 
здатності й рівень педагогічної спрямованості. 

Складовою цього неперервного процесу є навчально-виховна 
практика, яку студенти проходять в літніх оздоровчих закладах (дитячих 
центрах, таборах, пансіонатах, центрах дитячої та юнацької творчості, 
пришкільних майданчиках). 

Головне завдання літньої педпрактики – ознайомлення студентів зі 
специфікою роботи літніх оздоровчих закладів; оволодіння уміннями 
вивчення особливостей дітей і тимчасового дитячого колективу, 
планування виховної роботи, самостійної практичної діяльності в ролі 
педагогів-організаторів, методистів, керівників гуртків; залучення до 
науково-дослідницької роботи. Для цього в студентів мають бути 
сформовані особистісні якості, активність, спроможність реалізовувати 
творчий потенціал, здатність застосовувати інноваційні технології та 
методи роботи з дітьми, вміння створювати умови для розвитку їхніх 
інтересів, здібностей та вподобань. 

Проте, як свідчить практика, у педагогічних вищих навчальних 
закладах більше уваги приділяють підготовці студентів до викладання 
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навчальних дисциплін, ніж до організації виховного процесу. Тому в літніх 
оздоровчих таборах трапляються приклади низького рівня організації 
дозвілля, відсутність використання різних видів діяльності. У зв’язку з цим 
особливої актуальності набуває підготовка студентів вищих навчальних 
закладів до роботи в дитячих оздоровчих таборах. 

Проблема підготовки фахівців, здатних на високому рівні 
організовувати й керувати дозвіллєвою діяльністю дітей, привертає увагу 
багатьох науковців. Питання змісту й організації педагогічної практики 
студентів у вищих педагогічних навчальних закладах висвітлено в 
дослідженнях О. О. Абдуліної, Н. В. Загрязкіної, М. К. Козія, Л. А. Машкі-
ної, Г. О. Шулдик та ін. Підготовку вожатих до роботи в літніх оздоровчих 
таборах досліджували Т. Гаміна, С. Гертнер, Л. Іванова, Н. Казакова, 
М. Калугіна, Б. Кіндратюк, Л. Пундик, Л. Скорова, М. Толмачев, Н. Чет-
вергова, О. Яковліва та ін. Безумовно, кожна з наукових праць вище 
зазначених авторів є самодостатньою, цінною для вдосконалення 
професійної підготовки майбутніх учителів. Водночас зазначимо, що 
змінилися умови літнього відпочинку дітей в оздоровчих таборах, які 
зумовлені характером змін у суспільстві. Це об’єктивно висуває особливі 
вимоги до рівня підготовки педагогів-організаторів до роботи. 

Мета статті: охарактеризувати стан сформованості готовності 
майбутніх учителів до проходження навчально-виховної практики в літніх 
оздоровчих таборах. 

Серед умов, які забезпечать ефективність розвитку літніх оздоровчих 
таборів, виконання ними соціальних функцій, найважливішою є готовність 
педагогів до реалізації виховного потенціалу, об’єктивно закладеного в 
діяльності літніх оздоровчих таборів. 

У науковій літературі охарактеризовані різні підходи до вивчення 
поняття «готовність» особистості до діяльності взагалі й до професійної 
діяльності, зокрема. 

Готовність до якого-небудь виду педагогічної діяльності різними 
дослідниками трактується по-різному: як «цілеспрямований комплекс 
якостей, знань, практичних навичок і умінь, відносин, станів»; як «рівень 
розвитку якостей (фізичних, інтелектуальних, психологічних), які 
необхідні при її виконанні» [5]. 

Критерієм якості підготовки майбутніх учителів виступає профе-
сійна готовність. Дослідники визначають, що «професійну готовність до 
педагогічної діяльності слід розглядати як цілісне вираження всіх 
підструктур особистості, зорієнтованих на повне і успішне виконання 
різноманітних ролей педагога». Ядро професійної готовності вчителя 
складають: позитивне ставлення до педагогічної професії; стійкі мотиви 
діяльності; професійно значущі якості особистості; визначена сукупність 
професійно-педагогічних знань, умінь, навичок [1]. 

У межах нашого дослідження ми зупинилися, насамперед, на 
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готовності педагога до роботи в літньому дитячому таборі. Її 
компонентами виступають: мотиваційний, когнітивний, операційний, 
оцінний [2]. 

Мотиваційний компонент готовності включає стійкий інтерес 
майбутніх учителів до роботи з дітьми в умовах літнього оздоровчого 
табору, бажання працювати педагогом-організатором і підвищувати 
власну педагогічну майстерність, переконаність у значущості творчого 
підходу до роботи з дітьми, прагнення передати свої знання і уміння 
майбутнім вихованцям. 

Когнітивний компонент готовності передбачає знання змісту, форм, 
методів, засобів і умов діяльності в літніх таборах; знання своїх посадових 
обов’язків; знання нормативних документів про діяльність літніх таборів і 
перспектив розвитку цієї сфери освіти; знання напрямів роботи дитячих 
закладів. 

Разом із мотиваційним когнітивний компонент створює умови для 
реалізації операційного компоненту готовності. 

Операційний компонент містить уміння, необхідні для роботи з 
дітьми в умовах літнього оздоровчого табору. Складовими цього 
компонента є вміння і навички, зокрема: практичного застосування 
загальних і спеціальних методів, прийомів, засобів і форм педагогічної 
діяльності в літніх таборах; організації діяльності дитячих колективів; 
вміннями вирішувати управлінські та організаційні завдання. До 
означеного компоненту належить і особистий досвід з організації 
тимчасових дитячих колективів в умовах табору. 

Оцінний (оцінно-рефлексивний) компонент передбачає наявність 
еталону з організації тимчасових дитячих колективів; самооцінку 
підготовленості до подібної діяльності та відповідності вирішення задач 
цієї діяльності еталонному зразку; визначення власних сильних та слабких 
сторін педагогічної діяльності. 

Під готовністю майбутнього педагога до роботи в літньому дитячому 
таборі ми розуміємо інтегровану якість особистості, що характеризується 
наявністю і певним рівнем сформованості мотиваційного, когнітивного, 
операційного та оцінного компонентів у їх єдності, яка виявляється в 
прагненні та здатності здійснювати всі види діяльності в умовах літнього 
оздоровчого табору. 

Для визначення рівнів готовності дослідники розробили відповідні 
критерії сформованості її ознак. 

Під критерієм розуміється «підстава для оцінки, визначення або 
класифікації чогось; мірило» [4, с. 349]. Критерії сформованості компо-
нентів готовності виступають як норми, еталони, щодо яких оцінюються 
ознаки компонентів, і відображаються в міру їх кількісного та якісного 
виявлення певного рівня. 

Під рівнем ми розуміємо міру кількісного та якісного прояву всіх 
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ознак готовності. Н. В. Кузьміна обґрунтовує п’ять рівнів сформованості 
різних педагогічних умінь. У цій класифікації найнижчим рівнем є 
репродуктивний, на якому педагогічна діяльність викладача полягає у 
передачі учням тих знань, які отримав він сам. На другому – адаптивному 
рівні – він починає передавати знання, перетворюючи їх з метою зробити 
доступними для інших. На наступних рівнях – локально-моделюючому і 
системно-моделюючому – знання і досвід передаються педагогом у більш-
менш широкій системі. На найвищому – п’ятому рівні – він здатний 
моделювати і формувати не тільки систему знань, але й на їх підставі 
керувати поведінкою учнів, тобто вирішувати не тільки дидактичні, але й 
виховні завдання [3]. 

У дослідженні ми виділяємо чотири рівні сформованості готовності: 
високий, достатній, середній, низький. В основу виділення рівнів 
готовності ми поклали структуру прояву творчих можливостей та 
здатність до виконання діяльності в стандартних і нестандартних умовах. 
Результати студіювання психолого-педагогічної літератури дали змогу 
встановити основні якісні характеристики рівнів сформованості готовності 
майбутнього вчителя до роботи в літніх оздоровчих таборах: 

Високий рівень характеризується: розумінням значення та функцій 
педагога-організатора, наявністю свідомої орієнтації студентів на 
оволодіння готовністю до роботи в літніх оздоровчих таборах, наявністю 
стійкого інтересу до роботи з дітьми в умовах літнього оздоровчого 
табору; володінням системними знаннями про засоби, форми, методи, 
прийоми виховної роботи в літніх оздоровчих таборах, постійним 
поповненням знань на основі емпіричних і теоретичних фактів та 
відомостей за допомогою уяви й творчого мислення; умінням 
безпомилково виконувати усі види діяльності в рамках табору, здатністю 
обрання творчого підходу в різних ситуаціях; критичного осмислення 
існуючих стилів педагогічної діяльності, здатності конструктивно 
аналізувати сильні та слабкі сторони власного стилю діяльності. 

Достатній рівень відрізняється переконаністю студентів у 
значимості й необхідності оволодіння готовністю до роботи в літніх 
оздоровчих таборах; характеризується глибокими теоретичними знаннями, 
їх включенням у власну практику, система педагогічних умінь носить 
цілісний, взаємопов’язаний характер і спрямована на використання 
інноваційних форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, але не 
підкріплюється творчим переосмисленням; рефлексивна позиція пов’язана 
з самоствердженням, самореалізацією через розробку індивідуального 
стилю діяльності й критичного її осмислення. 

Середній рівень характеризується розумінням необхідності оволодін-
ня готовністю до роботи в літніх оздоровчих таборах і позитивним 
ставленням до можливості її формування; проявляється орієнтація на 
розробку моделі особистості педагога, що володіє такою готовністю; 
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наявні взаємопов’язані уявлення про сутність готовності студентів до 
роботи в літніх оздоровчих таборах; теоретичні знання носять абстрактний 
характер, не достатнє їх практичне переосмислення; система умінь, 
характерних для готовності до роботи в літніх оздоровчих таборах, 
спрямована переважно на застосування традиційних форм, методів і 
прийомів педагогічної діяльності; рефлексивна позиція виражена слабо. 

Низький рівень характеризується нестійким усвідомленням і 
нейтральним ставленням до можливості формування готовності до роботи 
в літніх оздоровчих таборах; отримана система професійних знань про 
педагогічну діяльність в літніх оздоровчих таборах носить поверхневий і 
несистематизований характер; система умінь, найбільш характерна для 
формування готовності до взаємодії з дитячим тимчасовим колективом, 
відсутня; рефлексивна позиція відсутня. 

Досвід готовності до роботи в літніх оздоровчих таборах виявляється 
в процесі літньої навчально-залікової практики за наступними напрямами: 

– Діяльність у дитячих тимчасових колективах (методика психолого- 
педагогічної адаптації дітей до нових умов життя; навчання виходу з 
конфліктів; психолого-педагогічна допомога; спеціальне навчання; спільна 
творча робота; створення співтовариств різного типу; діагностика 
тимчасового дитячого колективу); 

– Діяльність, пов’язана з охороною прав дітей у взаємодії із 
закладами позашкільної освіти, пришкільними таборами з денним 
перебуванням (у період шкільних канікул); 

– Участь у діяльності літніх оздоровчих таборах різного профілю. 
Завдяки розширенню діапазону практичної діяльності майбутні педагоги зі 
спостерігачів перетворюються на активних учасників і організаторів 
діяльності дитячих тимчасових колективів у різних сферах. 

При цьому в майбутніх педагогів виробляються навички, які вони 
зможуть використовувати в роботі з дітьми, застосовуючи норми, зразки та 
форми проведення та діяльності, що склалися в студентських групах. У 
студентів формується здатність бачити реальні ситуації в усій сукупності 
причинно-наслідкових зв’язків і відносин, взаємовпливів, виробляються 
вміння проектувати й конструювати діяльність дитячого колективу, власну 
діяльність. 

З метою виявлення стану готовності майбутніх учителів до 
проходження навчально-залікової практики в літніх оздоровчих таборах 
нами розроблено спеціальний опитувальник, який містить питання, що 
стосуються мотиваційного та когнітивного компонентів готовності. 

До того ж у ньому перелічені види діяльності, що використовуються 
в літніх оздоровчих таборах, з метою визначення тих, які викликають 
складнощі, зокрема, організація і проведення спортивних, екологічних, 
профорієнтаційних, розважальних заходів, організація клубної та гурткової 
роботи, ігрових програм, творчих проектів. 
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Опитуванням охоплено 119 студентів Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка, Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківського 
національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 

Як свідчить опитування, лише 60 % студентів відпочивали в дитячих 
оздоровчих закладах, а відтак тільки вони мали можливість ознайомитися з 
роботою вожатого як вихованці. Інші 40 % не мають уявлення про 
організацію роботи в літніх таборах. На питання, чи є у вас бажання 
працювати педагогом організатором в літніх оздоровчих таборах 58 % 
респондентів дали ствердну відповідь, 20 % – скоріше так, ніж ні, 14 % –
скоріше ні, ніж так і лише 8 % не мають бажання працювати в таборі. 
Отже, більше третини студентів схиляються до думки, що вони хотіли б 
працювати з дитячим колективом у якості вожатого. 

Уявлення про сучасні виховні технології мають 22 % опитаних, 28 % 
дали відповідь скоріше так, ніж ні, 35 % – скоріше ні, ніж так і 14 % взагалі 
не розуміють про що йде мова. Це можна пояснити тим, що під час 
викладання педагогічних дисциплін основна увага звертається на вивчення 
традиційних виховних технологій, а новітні технології проектуються 
здебільшого на дидактику та методику. 

Аналіз відповідей на питання, чи має педагог-організатор бути 
творчою особистістю, дозволив констатувати, що 90 % студентів дали 
ствердну відповідь, 8 % – скоріше так, ніж ні і лише 2 % вважають, що це 
не важливо. Проте, погоджуючись з тим, що вожатий має бути творчим, 
більшість студентів мають труднощі в поясненні сутності творчого 
підходу до роботи в умовах літнього оздоровчого табору. 

Слід зауважити, що 71 % опитаних згодні з тим, що отримані знання 
з психолого-педагогічних дисциплін можна використати під час 
проходження практики, 24 % – дали відповідь скоріше так, ніж ні, 2 % – 
скоріше ні, ніж так і 2 відсотки стверджують, що отримані знання вони не 
використають під час роботи в таборі. Отже, більшість студентів 
погоджуються з тим, що вивчення психолого-педагогічних дисциплін є 
важливим компонентом у підготовці вожатого. 

У необхідності й користі систематизації знань, отримання 
додаткових умінь та навичок роботи з дітьми в літній період переконані 
70 % респондентів, а відтак, вони розглядають цей етап як практичну 
форму закріплення комплексу теоретичних знань. 

У ході дослідження з’ясовано, що майбутні вчителі знають 
різноманітні форми виховної роботи в літніх оздоровчих таборах. 
Матеріали дослідження дали можливість простежити, що у студентів не 
виникне особливих труднощів при підготовці спортивних (58 % опитаних), 
екологічних (47 %), розважальних (71 %), ігрових заходів (75 %). Лише 
20 % опитаних стверджують, що зможуть справитись з організацією 
клубних форм роботи, а також проведенням профорієнтаційних заходів. 
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Тому, вважаємо, що на ці аспекти в процесі підготовки студентів 
необхідно обґрунтовувати більш детально. 

Аналізуючи основні джерела, які студенти планують використати на 
етапі розробки виховних справ, нами виявлено, що 73 % студентів 
скористаються інтернет-ресурсами чи бібліотекою, 58 % вважають 
необхідним порадитись з колегами і дітьми власного загону і лише 24 % 
сподіваються на свої знання. Наведені дані свідчать, що профільні веб-
ресурси та літературна база бібліотек залишається важливим джерелом для 
більшості опитаних при наповнені змістом запланованих виховних справ. 

Аналіз стану розробки проблеми дозволив встановити, що поняття 
«готовність» знаходить своє пояснення в дослідженнях багатьох науковців. 
Студіювання наукових праць, присвячених вивченню особливостей 
професійної підготовки до роботи в літніх оздоровчих таборах свідчить 
про те, що рівень готовності визначають такі компоненти: мотиваційний, 
когнітивний, операційний, оцінний. Відповідно до теоретичної і 
практичної складових сформованості готовності майбутніх учителів до 
роботи в літніх оздоровчих таборах виокремлено рівні готовності: високий, 
достатній, середній, низький. Результати опитування студентів зумовлю-
ють необхідність ґрунтовної підготовки студентів до використання 
інноваційних виховних технологій, зокрема до організації клубних форм 
роботи в літніх оздоровчих таборах, а також до проведення профорієнта-
ційних заходів. Ці питанні будуть розглянуті в подальших дослідженнях. 
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У статті здійснено ретроспективний аналіз проблеми ліворукості. 

Встановлено, що за радянських часів ліворукість не схвалювалась, а 
викорінювалась перевчанням писати правою рукою. Зазначено про 
збільшення кількості ліворуких дітей, які вступають до першого класу. 
Розкрито зміст і сутність понять «правша», «ліворукість», «лівшість», 
«амбідекстр», «амбісіністр». Розглянуто історію поглядів на функціо-
нальну асиметрію головного мозку та розподіл психофізичних функцій 
між півкулями мозку. Проаналізовано гіпотези вчених, які пояснюють 
причини виникнення різних типів домінування руки. 

Ключові слова: правша, ліворукість, лівшість, амбідекстр, амбісіністр. 
 
Проведений аналіз психолого-педагогічних джерел засвідчив, що 

ліворукість є явищем рідкісним і розповсюдженим одночасно. Здійснюючи 
прийом дітей до першого класу, досвідчені вчителі зазначають, що з 
кожним роком кількість ліворуких учнів збільшується і коливається в 
межах від 10 % до 30 % від загальної кількості школярів. Така тенденція 
свідчить про відмову батьків та педагогів від перевчання ліворуких учнів 
писати правою рукою й про терпиме ставлення до проявів ліворукості, 
хоча це не розв’язує всіх проблем, як це здається на перший погляд, а 
породжує низку нових запитань: «Які особливості розвитку таких дітей 
необхідно знати й враховувати, щоб запобігти виникненню труднощів у 
процесі навчання?». Так, вчені акцентують увагу на наявності у педагогів 
знань про індивідуально-психологічні особливості ліворуких дітей, 
розуміння сутності та змісту таких понять, як: «правша», «ліворукість», 
«лівшість», «амбідекстр», «амбісіністр», уміння виокремлювати їх у певні 
категорії, визначати і враховувати їхні особливості у навчально-виховному 
процесі. 

Сучасні психологи Н. Брагіна, Р. Гнатюк, Т. Доброхотова, А. Чупри-
ков зазначають, що ліворукість дітей є не лише перевагою у них лівої руки, 
а результатом одного з варіантів структурно-функціональної асиметрії 
мозку [2; 5]. З урахуванням цього вчителям та батькам ліворуких дітей 
необхідно враховувати зазначену особливість, здійснювати до учнів 
індивідуальний підхід у навчанні та вихованні. 

Ґрунтовне вивчення наукових джерел засвідчило, що проблему 
навчання, виховання і розвитку ліворуких дітей висвітлено вітчизняними і 
зарубіжними науковцями в різних аспектах, а саме: врахування 
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індивідуально-психологічних особливостей дітей у навчанні – 
Т. Ахутіною, Ж. Заводною, Н. Корсаковою, Ю. Мікадзе, В. Москвіною, 
Н. Пилаєвою, А. Семенович, Е. Симеріцькою та ін. Питання, пов’язані з 
функціональною асиметрією мозку, розглядали Н. Брагіна, В. Біанкі, 
В. Деглін, Г. Дейч, В. Леутін, О. Лурія, Д. Льові, Р. Сперрі, С. Спрінгер, 
А. Чуприков та ін. Дослідженню розвитку емоційно-вольової і 
мотиваційної сфер ліворуких дітей присвячено наукові розвідки Н. Батова, 
Р. Девідсон, Т. Доброхотової, Д. Кимури, Е. Хомської, в яких висвітлю-
ються відомості про встановлення зв’язку показників асиметрії мозку 
людини з його індивідуально-психологічними особливостями. З ураху-
ванням дослідженої проблеми вважаємо за необхідне здійснити психолого-
педагогічний аналіз учених щодо проблеми ліворукості, розглянути 
гіпотези, які пояснюють причини виникнення різних типів домінування 
руки в учнів молодшого шкільного віку. 

Метою статті є розкриття сутності та змісту понять «правша», 
«ліворукість», «лівшість», «амбідекстр», «амбісіністр»; розгляд історії 
поглядів на функціональну асиметрію головного мозку, причини, що 
впливають на розвиток різних типів домінування руки. 

Як засвідчив ретроспективний аналіз, явище ліворукості відоме 
людству споконвіку. Найдавніші відомості про ліворукість можна знайти в 
Біблії. Науковці наводять велику бібліографію, що свідчить про негативне 
ставлення до ліворуких. Ліворукість у багатьох народів вважалася 
неабиякою фізичною вадою, каліцтвом, відображенням якихось таємних 
душевних дефектів. У деяких східних державах (наприклад, в Японії) 
ліворуких вважали брехливими і спритними людьми. У стародавньому 
світі лівшів завжди боялися, оскільки не розуміли, як і все непізнане, а 
також не довіряли їм. У Стародавньому Римі «вітатися лівою рукою було 
не лише непристойним, а й вказувало нібито на те, що ти щось приховуєш 
від свого візаві. На Русі дітям, які тягнулися до загальної миски лівою 
рукою, давали по лобі» [5, с. 2]. 

Опрацювання наукових джерел переконливо довело, що за 
радянських часів ліворукість також не схвалювалась. У родині, коли в 
дитини з’являлися ознаки ліворукості, батьки боролися з цією «вадою». 
Дітям прив’язували ліву руку до стільця, щоб вони навіть не намагалися 
взяти нею олівець або ложку. У дошкільному віці ліворукість насильно 
викорінювалась перевчанням. Такими ж методами боролися з шульгами й 
у школі. У 80-ті роки XX століття проблема психічного здоров’я ліворуких 
дітей та підлітків стала предметом дослідження українських учених-
ентузіастів. Вони звертали увагу громадськості на те, що перевчання 
ліворуких дітей веде до виникнення у них різноманітних нервово-
психічних розладів, зміни асиметрії півкуль головного мозку, а звідси – 
складна перебудова пізнавальних процесів і новоутворень. 

Нами встановлено, що у 1980 році розпочато науково-громадську 
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кампанію на захист ліворуких учнів від перевчання, виступи в засобах 
масової інформації: пресі, на радіо, телебаченні, звернення в союзні 
Міністерства охорони здоров’я і освіти спрацювали. В Україні та країнах 
СНД ліворуких дітей перестали перевчати, їх кількість збільшилася в  
2,5–3 рази [5, с. 140]. Так негативне ставлення до ліворуких людей у 
праворукому світі поступово зникає, а в 1992 році Британський клуб став 
ініціатором свята лівшів, яке відзначають 13 серпня. Якщо раніше у 
середньому кількість ліворуких школярів була в межах 3 %, то сьогодні ця 
кількість зросла до 9–15 %, і з кожним роком збільшується. Так, 
наприклад, під час проходження студентами педагогічної практики в ЗНЗ 
м. Києва, нами було проведено опитування вчителів початкових класів з 
метою виявлення кількості ліворуких учнів. У процесі опитування 
педагоги зазначали, що за останні роки кількість ліворуких учнів у 
першому класі збільшується, і якщо раніше їх було 1–2 учні, то сьогодні їх 
кількість нараховує 3–5 учнів. 

Як зазначають науковці І. Безрукова, І. Цепова, причини виникнення 
ліворукості і дотепер незрозумілі, але гіпотез щодо цього існує безліч [1; 4]. 
Одна з них стверджує, що причину прояву ліворукості провокує 
міжпівкульова асиметрія мозку. Асиметрія головного мозку (з гр. м.-а – 
заперечна частка, symmetria – пропорційність) – одна з фундаментальних 
закономірностей організації півкуль головного мозку, яка виявляється не 
лише в морфології, а й в асиметрії психічних процесів. Залежно від 
асиметрії головного мозку людей поділяють на лівшів (з переважаючою 
правою півкулею), правшів (з переважаючою лівою півкулею), амбідек-
стрів (з однаково розвиненими півкулями) та амбісіністрів (людей, в яких 
обидві півкулі слабко розвинені). 

Функціональна асиметрія мозкових півкуль людини була виявлена 
американським хірургом Р. Сперрі, який сформулював і довів концепцію 
часткового домінування півкуль у людини, тобто концепцію функціо-
нальної асиметрії мозку [5, с. 140]. Все почалося зі сміливої операції, у 
процесі якої американський дослідник розсік усі основні зв’язки, що 
з’єднують півкулі у хворого, який страждав на епілепсію. Передбачалося, 
що таке роз’єднання півкуль запобігатиме поширенню судорожної 
активності по всьому мозку і позбавить пацієнта сильних судорожних 
нападів, але виявлені після операції загальні закономірності мозку й 
проблеми, що виникли у зв’язку з цим відтіснили на задній план ті 
практичні завдання й прикладні результати, заради яких була зроблена 
операція. Згідно з концепцією, ліва півкуля спеціалізується на вербально-
символічних, а права – на просторово-синтетичних функціях. У 1981 році 
Роджеру Сперрі було присуджено Нобелівську премію за відкриття 
функціональної спеціалізації півкуль мозку. Це відкриття принесло йому 
всесвітнє визнання і звання Нобелівського лауреата [5, с. 140]. 

Отже, уже в 50-х роках XX ст. виникла теорія, відповідно до якої 
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вважалося, що в процесі розвитку головного мозку в людини відбувається 
поділ функцій між лівою й правою півкулями. Це означає, що 
функціонально обидві півкулі головного мозку не є рівнозначними. 
Відповідальність за різні види діяльності поділена між ними. 

Як зазначають наукові розвідки Н. Брагіної, Т. Доброхотової, 
А. Чуприкова, в історії фізіології тривалий час вважалося, що із двох 
півкуль мозку людини одна (ліва) є домінантною [2; 5]. Домінування (з 
лат. dominans – панівний) – це панування, переважання тієї чи іншої 
ознаки. Оскільки існує перехрест нервових шляхів, що ведуть від кінцівок 
до півкуль мозку, то при домінуванні лівої півкулі, ведучою, у більшості 
випадків, є права рука. Домінування лівої півкулі пояснювали тим, що в 
ній зосереджувалося керування важливими психічними функціями 
свідомості, контролю, мовою, абстрактним мисленням, а також ведучою 
правою рукою. Науковці називали ліву півкулю великою півкулею, а 
праву – малою, проте розвиток науки засвідчив, що права півкуля 
зумовлює підсвідомі, інтегрувальні психічні процеси, наочно-практичну 
діяльність, інтуїцію, музичну та художню творчість, образне мислення. 
Крім того, доведено, що мозок працює не за стереотипом, а динамічно, 
«керуючись ситуацією». У процесі оброблення інформації однією 
півкулею, інша на певний час зменшує свою активність, начебто 
пригальмовує. Взаємодоповнювальний й одночасно синхронний режим 
діяльності півкуль створює умови для повноцінної, гармонічної психічної 
діяльності [4, с. 128]. 

Таким чином, домінувальна рука – це ознака, що виникла через 
неоднаково розвинені моторні навички між лівою та правою руками, а 
також через функціональну асиметрію мозку. Кожна рука іннервується 
протилежною півкулею головного мозку. Наукові дослідження вітчиз-
няних і зарубіжних учених подають п’ять основних типів домінування або 
переваг. 

Перевага правої руки вважається найпоширенішим типом. Праворукі 
люди (правші) у більшій мірі володіють правою рукою та звичайно 
використовують її для виконання всіх необхідних дій. У праворуких людей 
ліва півкуля мозку є домінантною, вона відіграє основну роль у виконанні 
психічних функцій, пов’язаних із мовою. Правша – людина, яка правою 
рукою володіє краще, ніж лівою. 

Перевага лівої руки у дітей є менш поширеним типом. Ліворукі люди 
(лівші, шульги) вправно використовують ліву руку. У ліворуких людей 
домінантною є права півкуля мозку, яка відповідає за оперування 
образами, «завідує» орієнтацією в просторі. Лівша – стійке, закріплене з 
віком надання переваги людиною лівій руці в ігрових, побутових, 
навчальних, професійно-виробничих діях руку. 

Американські вчені К. Хардик та Л. Петринович з’ясували, що 
функціональна асиметрія головного мозку є причиною вибору рукості в 
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людини [6, с. 88]. Рукість – стійке, закріплене з віком надання переваги 
індивідуумом одній із рук в ігрових, побутових, навчальних і професійно-
виробничих діях. Домінування правої півкулі головного мозку людини 
призводить до ліворукості або лівшесті. Це терміни за своїм змістом не є 
синонімами. Людина може бути ліворукою, але не абсолютною лівшею. У 
лівші на відміну від ліворукої людини, провідними є не тільки ліва рука, а 
й ліва нога, ліве вухо та ліве око. Лівшість – це «комплексна 
характеристика, що відображає домінуючу активність правої півкулі 
головного мозку, яка визначається провідними лівою рукою, лівою ногою, 
лівим вухом та лівим оком» [5, с. 10]. 

Змішана перевага – стан, в якому різні задачі краще виконуються 
різними руками. Амбідекстрія – здібність однаково володіти лівою та 
правою рукою, вона може бути генетично зумовленою або виробленою в 
результаті тренування. Людина, яка є амбідекстром, у змозі будь-яке 
завдання виконати як правою, так і лівою рукою. Цей стан зустрічається 
дуже рідко, але важається, що йому можна навчити людину. Ще давні 
греки намагалися розвивати амбідекстрію, бо це здавалося природним – 
однаково володіти обома руками. Комбінуючи різні системи письма, греки 
виробили таку систему, в якій рядки йшли через одну – спочатку справа 
наліво, потім зліва направо і так далі. З почергованими напрямами читання 
назад та вперед, читання було набагато легшим та швидким. Як засвідчує 
аналіз психолого-педагогічних досліджень, амбідекстричні люди більш 
емоційно незалежні, рішучі, легше адаптуються до нових умов і легше 
переносять труднощі 

Амбісіністрія – це стан, за якого людині однаково важко 
користуватися обома руками, він може виникнути у результаті важкої 
фізичної праці або важких травм обох рук. 

На основі аналізу основних причин явища ліворукості зроблено 
висновки про те, що існує низка гіпотез, які пояснюють причини 
виникнення цих типів домінування руки. У межах генетичної моделі 
відома теорія «правого зсуву», запропонована М. Анкет [1, с. 304]. Згідно з 
цією теорією, більшість людей має ген, який називається фактором 
правостороннього зсуву. Якщо він є в людини, то вона має схильність 
стати праворукою з лівопівкульною локалізацією центрів мови. Якщо цей 
ген відсутній, то людина може стати як праворукою, так і ліворукою 
залежно від обставин (наприклад, від умов внутрішньоутробного 
розвитку). 

У наукових джерелах ліворукість, що не має генетичного підґрунтя, 
тобто не передається в спадщину, називається компенсаторною або 
патологічною. Таку назву цей різновид ліворукості одержав тому, що в її 
основу покладено «мінімальну мозкову дисфункцію», певне порушення в 
діяльності лівої півкулі, яке виникає або у процесі внутрішньоутробного 
розвитку, або під час народження. Наприклад, в екстремальному 
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середовищі будь-який екологічний і психологічний стрес матері створює 
гіпоксію, пригнічуючи ліву півкулю ембріона, що призводить до 
домінування правої півкулі та розвитку ліворукості. Таким чином, якщо 
ліва півкуля за певних причин не може взяти на себе керування правою 
рукою, то права може компенсувати це порушення, взявши на себе функції 
лівої півкулі, але в цьому випадку домінантною рукою стане ліва. 

Нами з’ясовано, що ліворукість може бути й змушеною. Вона 
виникає в результаті серйозної травми правої руки, що відбулася в період 
активного освоєння роботи руками. Унаслідок цього дитина починає 
берегти травмовану праву руку й активно використовувати ліву. Такі люди 
не є ліворукими за організацією роботи головного мозку, але більш 
активною в них буде ліва рука, оскільки в результаті травми, особливо 
тривалої, складається певна система зв’язків, що містить роботу руки й 
мозку [4, с. 128]. 

Як засвідчують наукові розвідки Н. Гешвінда, рівень гормону – 
тестостерону, що отримує дитина в утробі матері, впливає на будову його 
мозку. Великі дози передпологового тестостерону призводять до 
найчастішої появи лівшів. Доказом цього є те, що серед чоловіків кількість 
лівшів більша, ніж серед жінок. Так, на думку вченого, тестостерон 
впливає на «швидкість перинатального росту півкуль та відповідає за 
можливі відміни у будові мозку чоловіків та жінок» [2, с. 140]. Високий 
рівень тестостерону під час внутрішньоутробного розвитку сповільнює 
ріст лівої півкулі у чоловічого плоду порівняно з жіночим та сприяє 
відносно більшому розвитку правої півкулі у чоловіків. 

Причиною виникнення ліворукості може бути також і стрес під час 
народження. Головна ідея цієї гіпотези полягає в тому, що лівша 
«з’являється» через пошкодження головного мозку. Деякі статистичні дані 
підтверджують цю гіпотезу. Важкі пологи трапляються набагато частіше 
серед малюків, які потім виростають лівшами або амбідекстрами, проте у 
час високого рівня медицини та технологій, що використовуються під час 
пологів, кількість лівшів не зменшилась. Хоча ця гіпотеза й може 
відповідати дійсності, адже сучасний рівень медицини міг забезпечити 
виживання малюків, які народилися недоношеними або отримали травми 
під час пологів, що й могло привести до народження більшої кількості 
лівшів і амбідекстрів. 

Гіпотеза зарубіжних учених про вплив ультразвуку засвідчує, що під 
час обстеження вагітних жінок частота коливання ультразвуку може 
впливати на розвиток головного мозку ембріону, що, на їх думку, може 
спричинити розвиток ліворукості. 

Отже, на основі психолого-педагогічного аналізу наукових джерел 
було з’ясовано, що правша – це людина, яка правою рукою володіє краще, 
ніж лівою. Ліворукість – це психофізіологічне явище, зумовлене 
відмінностями в розподілі функцій між півкулями мозку. Під поняттям 
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«лівшість» розуміємо комплексну характеристику, що відображає 
домінувальну активність правої півкулі головного мозку, яка визначається 
провідними лівою рукою, лівою ногою, лівим вухом та лівим оком. 
Амбідекстр – це людина, яка може однаково володіти як правою так і 
лівою рукою, а амбісіністр – це людина, якій важко користуватися обома 
руками (як правою, так і лівою). 

Проведене опитування вчителів початкових класів засвідчило про 
збільшення за останні роки кількості ліворуких учнів у першому класі, 
тому потребує чіткого аналізу проблема підготовки вчителя початкової 
школи до роботи з ліворукими дітьми. 
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Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності використання 

технологій навчання для підготовки майбутніх учителів, аналізі складових 
елементів технологічного апарату, характеристиці домінантних техно-
логій навчання навчального процесу. Показано, що здійснення ефективної 
підготовки студентів можливе за умови впровадження інноваційних 
технологій навчання, які дають змогу підвищити інформаційну насиче-
ність навчального матеріалу, забезпечити наочність, розширити можли-
вості для самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів і 
активізувати їхнє мислення, надають змогу досягнути інтегрального 
результату педагогічної діяльності. 

Ключові слова: інновація, інноваційна технологія навчання, підго-
товка майбутнього вчителя. 

 
Професійна підготовка майбутнього вчителя на сьогодні забезпечу-

ється інноваційними технологіями навчання, які є стратегічною основою 
розвитку особистості. У «Національній стратегії розвитку освіти в Україні 
до 2021 року» зазначено, що пріоритетом розвитку освіти є її особистісна 
орієнтація, підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних 
працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-
виховного процесу, власного творчого безперервного професійного 
зростання [3, с. 2]. Це ставить перед сучасною освітою вимогу переглянути 
традиційні уявлення про розвиток особистості вчителя. Перед вищою 
школою постало завдання максимального розкриття і розвитку потенціалу 
кожної особистості, формування людини як суб’єкта соціального та 
професійного життя, підготовки її до самовдосконалення, самовизначення 
та самореалізації. 

Сучасні тенденції у розвитку освіти України, головний вектор яких 
спрямований на упровадження концептуальних ідей Болонського процесу, 
передбачають модернізацію традиційних, а також застосування новітніх 
підходів до підготовки майбутніх педагогів, зокрема й використання 
інноваційних технологій навчання. «Технологізація» навчального процесу 
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у вищих навчальних закладах сприяє цілісному системному розвитку 
особистості, формуванню її професійних якостей, становленню та закріп-
ленню знаннєвої бази, розвитку вмінь практично значущого характеру та 
доцільності їхнього застосування для подальшого саморозвитку і 
самовдосконалення особистості, передачі знань майбутнім поколінням. 

Технологічний підхід як концептуальна основа у професійній 
підготовці майбутнього вчителя набув актуальності досить нещодавно. 
Так, В. Безпалько, Г. Селевко, М. Кларін, В. Корнєєв, В. Монахов, О. Пє-
хота, І. Підласий, О. Ярошенко вбачають в основі цього феномену 
можливість застосування різноманітних освітніх технологій під час 
навчальної діяльності. Процес підготовки майбутнього педагога безпосе-
редньо акцентований на застосуванні технологічного підходу, що вимагає 
детального аналізу та пояснення змістової складової. В системі навчання 
студентів згідно цього підходу передбачається застосування різноманітних 
технологій навчання не лише традиційного, але й інноваційного змісту. 
Інтеграція освітніх технологій забезпечує досягнення високого результату 
у процесі вивчення дисциплін природничого та педагогічного циклу. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності використання 
технологій навчання для підготовки майбутнього вчителя, аналізі 
складових елементів технологічного апарату, характеристиці домінантних 
технологій навчання навчального процесу. 

Поняття технології навчання у педагогічній освіті, яка покликана 
вдосконалити підготовку майбутнього вчителя перебуває у стадії 
формування. У фахових літературних джерелах з означеної проблематики 
висвітлено її психолого-педагогічне обґрунтування та численні тлумачення 
(В. Безпалько, Г. Селевко, М. Кларін, В. Монахов, О. Пєхота, І. Підласий, 
О. Ярошенко та інші). 

Поняття «технологія» походить від грецьких значень – «мистецтво, 
майстерність» та «вчення». У сучасній педагогічній науці категорія 
«педагогічна технологія» трансформувалася від початкового уявлення про 
педагогічні технології як навчання за допомогою технічних засобів до 
поняття про педагогічну технологію як системне і послідовне втілення в 
практику будь-якого рангу заздалегідь спроектованого навчально-
виховного процесу [4, с. 6]. 

За визначенням представників ЮНЕСКО педагогічна технологія 
характеризується як системний метод утворення, застосування і 
визначення всього процесу викладання та засвоєння знань з урахуванням 
технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм 
завданням оптимізацію форм освіти. Педагогічна технологія, на думку 
Г. К. Селевко [5, с. 146], – це науково обґрунтований за допомогою 
діагнозу і прогнозування варіант дидактичної системи заходів, яка впливає 
на оптимальне проектування та конструювання навчального процесу і 
гарантує досягнення запланованих результатів навчання, виражених діями 
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студентів. 
Враховуючи сучасні підходи до підготовки майбутніх педагогів в 

Україні та за її межами, вважаємо за належне визначити технологію 
навчання як алгоритмізовану систему застосування дидактичних 
інструментів (методів, методичних прийомів, форм і засобів навчання), 
спрямовану на досягнення запрограмованого результату, яка може бути 
відтворена у навчальній діяльності. 

Специфіка технології навчання полягає в конструюванні такого 
навчального процесу підготовки майбутнього вчителя, який гарантує 
обов’язкове досягнення поставленої мети та запрограмованого навчаль-
ного результату. Вона характеризується: 

1) постановкою головної мети і підпорядкованих їй цілей 
дидактичних завдань; 

2) чіткою орієнтацією навчання на досягнення поставленої мети і на 
гарантоване досягнення результатів; 

3) діагностикою поточного стану навчання кожного студента з 
дисципліни, що вивчається; 

4) адекватною корекцією процесу навчання, налаштованою на 
поліпшення результатів; 

5) завершальним оцінюванням результатів навчання (контрольна 
робота, залік чи іспит, закріплення теоретичних знань на практиці); 

6) можливістю відтворення технології студентами. 
В основу технології навчання покладена діяльність студентів під 

керівництвом викладача, яка відбувається за чітко спланованими в певній 
послідовності діями, які фіксуються в так званих технологічних схемах. 
Вона має чітко окреслені структурні частини: 

1) концептуальну основу; 
2) конкретизований навчальний результат; 
3) модель навчання (визначений характер взаємодії суб’єктів 
навчальної діяльності); 

4) алгоритм навчальної діяльності; 
5) наскрізну діагностику на основі зворотного зв’язку між студентом 
та викладачем; 

6) контроль і корекцію поточних та підсумкових результатів. 
Кожна окрема технологія навчання, яка застосовується у процесі 

підготовки студентів у своїй результативності, проявляє ступінь 
ефективного впливу на рівень освіченості майбутніх педагогів. Порівняння 
ефективності технологій навчання, що використовуються на лекційних та 
практичних заняттях, спираються на такі критерії технологічності: 
актуальність, результативність, цілеспрямованість, системність, наявність 
інваріантного механізму реалізації методичної моделі навчання, можли-
вість відтворення у майбутній професійній діяльності. 

В системі професійної підготовки технології навчання поділяють на 
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три групи: ті, які спрямовані на організацію та управління пізнавальною 
діяльністю майбутніх вчителів; спрямовані на активізацію та інтенси-
фікацію їх навчально-пізнавальної діяльності; спрямовані на розвиток 
мислення студентів. 

Практика підготовки майбутнього вчителя дозволяє виокремити 
серед багатьох такі основні технології, що належать до першої групи: 
технологія використання прийомів навчальної діяльності студентів, 
технологія програмованого навчання та технологія диференційованого 
навчання. 

Наразі досить повно розроблено технологію використання прийомів 
навчальної діяльності студентів, яка спрямована на формування знань і 
вмінь за допомогою вирішення чітко визначених навчальних завдань з 
фіксованим алгоритмом виконання. У процесі виконання завдань різного 
рівня складності та спрямування за допомогою чітких інструкцій, правил, 
алгоритмів, планів навчальних дій, планів характеристик, вказівок до 
застосування різноманітних навчальних засобів формуються навчальні 
прийоми [6, с. 54]. 

Упровадження в навчальний процес окремих прийомів з метою 
одержання ефективного результату активно здійснюється у органічному 
поєднанні із запровадженням кредитно-трансферної системи. З цієї 
позиції, необхідно означити, що система модулів навчального плану 
підготовки педагога, як складова кредитно-трансферної системи, може 
включати наступні блоки: методологічний – повинен бути спрямований на 
формування здібностей об’єктивно аналізувати навколишню дійсність у її 
розвитку, формувати мету своєї діяльності та діяльності інших, розробляти 
шляхи вирішення навчальних проблем, прогнозувати наслідки розвитку 
окремих процесів. Гуманістичний блок у структурі модулів покликаний 
формувати особистісні та професійно важливі якості майбутнього вчителя, 
властивість цілісного бачення світу. Теоретичний блок звертає увагу на 
набуття теоретичних знань студентів, розвиток мислення, удосконалення 
знаннєвої бази з метою подальшої їх трансформації у вміння. Практичний 
блок, один із найголовніших, повинен бути спрямований на формування у 
випускників вищого навчального закладу цільових професійних вмінь, 
навиків, здібностей. 

У педагогічній науці модулем називають особливий функціональний 
вузол, у якому викладач поєднує зміст навчального матеріалу і технологію 
його засвоєння студентами. Викладач розробляє спеціальні інструкції для 
самостійної роботи майбутніх педагогів, де чітко зазначено мету засвоєння 
визначеного навчального матеріалу, даються точні вказівки до викорис-
тання джерел інформації і роз’яснюються способи оволодіння нею. 

Під час застосування технології диференційованого навчання на всіх 
етапах професійного становлення студента у вищих навчальних закладах 
майбутніх вчителів поділяють в ході заняття на умовні групи з 
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урахуванням їхніх типологічних особливостей. У формуванні груп 
враховуються: особистісне ставлення студентів до навчання, ступінь 
навченості, інтерес до вивчення предмета, навіть до особистості викладача. 
Створюється різнорівневий дидактичний матеріал, що відрізняється за 
змістом, обсягом, складністю, методами і прийомами виконання завдань, а 
також за діагностикою результатів навчання. У проведенні практичних 
робіт і контролю навчальних досягнень студентів застосовуються 
різнорівневі завдання та запитання. 

Отже, кредитно-трансферна система, як елемент технологічного 
підходу спрямована на впорядкування, полегшення переходу від 
дисциплінарно-орієнтованого до творчо-організованого освітньо-вихов-
ного процесу у вищій педагогічній школі в усіх його аспектах з усіма 
можливими позитивними наслідками, а це в першу чергу, формування 
висококваліфікованої особистості майбутнього вчителя. 

В останній час актуальності набула технологія програмованого 
навчання, яка є формою оптимального управління процесом освоєння 
студентами нових знань. В основі програмованого навчання лежать три 
позиції в ході здійснення освітнього процесу: 

1) керівництво навчально-пізнавальною діяльністю студентів; 
2) забезпечення високого ступеня інформаційної насиченості викла-
дання предметів; 

3) здійснення індивідуалізації навчання. 
В основі програмованого навчання лежить навчальна програма, де 

систематизуються: навчальний матеріал, дія студентів з його засвоєння, 
форми контролю рівня засвоєння. Навчальний матеріал розбивається на 
невеликі за обсягом, логічно завершені тематичні блоки. Після засвоєння 
кожного блоку майбутній педагог відповідає на контрольні питання. 

Змістова частина програмованого навчання передбачає перш за все 
наявність такого планування навчальної діяльності студентів, яке може 
забезпечити поступовий і безперервний рух до удосконалення практичних 
умінь та навичок, розвитку творчих здібностей та креативних ідей. 

До другої групи належать технології, спрямовані на активізацію та 
інтенсифікацію навчально-пізнавальної діяльності студентів. Зокрема, це: 
технологія ігрової діяльності, комунікативно-діалогової діяльності, пер-
спективно-випереджаючого навчання, сугестивного навчання, інтерактив-
ного навчання, проектної діяльності, комп’ютерного навчання та модульно- 
рейтингового навчання [1, с. 9]. 

В основу технології ігрової діяльності покладено створення ігрової 
ситуації. Навчальні ігри постають як засіб спонукання та стимулювання 
студентів до набуття нових знань, умінь та навичок. Крім того, вони є 
дієвим засобом формування інтелектуальних умінь. Інтерес до ігор 
навчального характеру (дидактичних ігор), що вимагають напруження 
мислення, проявляється не завжди і не в усіх студентів одразу. З огляду на 
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це, пропонувати такі ігри необхідно поступово, оскільки природа гри має 
такий характер, що за відсутності симпатії до неї вона перестає бути грою. 
Гра може захопити, але примусити студентів захопитися грою неможливо. 

Дидактична гра надає навчальній діяльності студентів пізнавального 
характеру і висуває перед її учасниками певні вимоги щодо рівня знань. 
Вона має свою стійку структуру, основними компонентами якої є: 
дидактична мета; правила гри; її матеріально-технічне забезпечення; 
пізнавальний зміст; ігрові дії; результати гри. Структурні компоненти 
дидактичних ігор взаємопов’язані та взаємозумовлені. 

Практика застосування технології ігрової діяльності показала, що та 
сприяє формуванню природничих компетенцій, підвищує інтерес студентів 
до вивчення педагогічних та фундаментальних і спеціальних природничих 
дисциплін. 

В процесі підготовки майбутнього вчителя та формування його 
професійної компетентності, фахівці все частіше звертаються до технології 
проектного навчання. Зміст цієї технології полягає у досягненні 
дидактичної мети за допомогою детальної розробки обраної проблеми, в 
організації дослідницької діяльності студентів, найчастіше на основі 
технологічних аспектів проведення краєзнавчої роботи під час навчальних 
практик. Головною метою застосування цієї технології є розвиток 
пізнавальної діяльності студентів, уміння самостійно здобувати знання та 
орієнтуватися в інформаційному просторі. 

Останнім часом значного розповсюдження набула технологія 
інтерактивного навчання. Застосування інтерактивного навчання на 
лекційних, практичних та семінарських заняттях допомагає викладачеві 
створювати творчу змагальну атмосферу у групі студентів та формувати 
вміння самостійної пізнавальної діяльності. Вільна форма спілкування 
запобігає перевтомі, підвищує працездатність майбутніх педагогів, виховує 
навички взаємоконтролю, самоконтролю, готує до практичної трудової 
діяльності. 

Третя група включає технології, спрямовані на розвиток мислення 
студентів, перш за все – це особистісно-діяльнісне навчання, проблемне 
навчання, формування критичного мислення [2, с. 125]. 

В основу технології особистісно-діяльнісного (розвивального) 
навчання покладено діяльнісний підхід. Умовно формула означеної 
технології наступна: «діяльність – особистість», тобто «яка діяльність, така 
й особистість, і поза діяльністю немає особистості». Для організації 
повноцінної самостійної навчальної діяльності студентів необхідно 
ставити перед ними насамперед узагальнювальні завдання. У системі 
розвивального навчання такі запитання постають як загальні способи 
вирішення завдань (загальні способи розумових дій). 

Засвоєння і застосування особистісно-діяльнісної технології навчан-
ня передує формуванню конкретно-практичних дій. Вирішення завдань 
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проблемно-пошукового характеру може супроводжуватися синхронним 
графічним моделюванням. 

В основі технології проблемного навчання лежить упровадження 
методу проблемного викладення навчального матеріалу, частково 
пошукового та дослідницького методів. Особливістю цієї технології є 
обов’язкове застосування пізнавальних завдань, пов’язаних зі здогадкою, 
дивом, непорозумінням, тобто порушенням відомих студентам причинно-
наслідкових зв’язків з метою формування нових знань. Висунення 
проблемних завдань та їх розв’язання націлено на формування не лише 
системи нових знань та вмінь, а й пізнавального інтересу; моделювання 
розумових процесів та пошуку шляхів розкриття сутності нових понять. 

Таким чином, в процесі підготовки майбутнього вчителя нами 
пропонується використання різноманітних технологій навчання не лише 
традиційного, але й інноваційного змісту (ті, які спрямовані на організацію 
та управління пізнавальною діяльністю майбутніх вчителів; спрямовані на 
активізацію та інтенсифікацію їх навчально-пізнавальної діяльності; 
спрямовані на розвиток мислення студентів), кожна з яких є фундаментом 
для творчої діяльності майбутнього педагога. Інтеграція технологій 
навчання забезпечує досягнення високого результату у процесі вивчення 
дисциплін природничого та педагогічного циклу. 
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Леся Дзюба 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ГОТОВНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 
 
У статті проаналізовано визначення поняття готовності у 

психолого-педагогічній літературі, визначено необхідність дослідження 
рівнів готовності майбутніх вчителів початкових класів до ознайомлення 
учнів з ІКТ, створено класифікації рівнів готовності за різними 
показниками, проаналізовано та визначено методичні рекомендації за 
результатами експерименту зі студентами педагогічного навчального 
закладу. 

Ключові слова: початкова освіта, майбутній вчитель початкової 
школи, ознайомлення з ІКТ, готовність, рівні готовності, молодші школярі. 

 
Сьогодні в усіх сферах людської діяльності і перш за все в освіті 

зростає роль інформаційних процесів, підвищується потреба в інформації 
та засобах для її обробки та використання, що призводить до необхідності 
якісного застосування різних технологій. Процеси інформатизації суспіль-
ства та освіти взаємопов’язані та взаємозумовлені. Підготовка фахівців, які 
володіють сучасними комп’ютерно-орієнтованими технологіями, вимагає 
підвищення загального рівня інформатизації суспільства в цілому. Якість 
початкової освіти прямо залежить від рівня професійної підготовки 
педагога. Функції вчителя початкової школи значно розширюються під 
впливом варіативного функціонування цієї ланки освіти та чітких вимог до 
її результатів. Тому одна з головних умов впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в освітній процес початкової школи – 
підготовка нового покоління вчителів, які мають знати технічні можли-
вості комп’ютера, добре орієнтуватися в комп’ютерних програмах, 
розроблених спеціально для школярів, володіти методикою використання 
нових технологій, чітко виконувати санітарні норми і правила викорис-
тання комп’ютерів. Виникає потреба у дослідженні рівнів готовності 
майбутніх вчителів початкових класів до ознайомлення учнів з ІКТ. 

Проблема підготовки вчителя початкових класів розкрита у доробках 
І. В. Гавриш, С. О. Гунько, О. П. Демченко, H. Д. Карапузової, Л. В. Ко-
вадь, М. В. Овчинникової, C. B. Ратовської та ін. [2]. 

Питання вдосконалення підготовки кваліфікованих вчителів інфор-
матики початкової школи розглядаються в роботах І. М. Антипова, 
Г. А. Бордовських, Г. Г. Брусніціной, О. Ф. Брискіна, Т. В. Добудько, 
А. П. Єршова, М. І. Жалдак, В. М. Заварйана, С. А. Зайцевої, С. М. Зіяуді-
новой, Г. А. Кручиніної, М. П. Лапчик, Т. А. Лавиною, С. В. Поморцева, 
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І. В. Ря’хіновой, І. Ю. Степанової, Т. А. Яковлевої та ін. [4; 5]. 
Метою статті є дослідження та аналіз рівнів готовності майбутніх 

вчителів початкової школи до ознайомлення учнів з інформаційно-
комунікаційними технологіями. 

В наукових працях поняття «готовність» розглядається в різних 
аспектах. За тлумачним словником В. Т. Бусела, «готовність» визначається 
як «бажання зробити що-небудь» [1]. У психологічному є визначення 
поняття «готовність до» – стан мобілізації всіх психофізіологічних систем 
людини, що забезпечує ефективне виконання певних дій. 

За визначенням С. Максименко та О. Пелех поняття готовності до 
того чи іншого виду діяльності розглядають як цілеспрямоване вираження 
особистості, що включає переконання, погляди, мотиви, почуття, вольові 
та інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, установки [6]. 

Дослідники М. Дьяченко, Л. Кандибович, А. Линенко розглядали 
дане поняття як показник саморегуляції й адаптації на різних етапах і 
рівнях протікання психічних процесів, які окреслюють поведінку 
особистості у площині фізіології, психіки, соціальної поведінки [3]. 

На основі аналізу вимог нормативної документації, стандартів вищої 
та початкової загальної освіти, навчальних планів початкової школи та 
вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку вчителів 
початкової школи, О. М. Снігур [7] розробила й обґрунтувала комплекс 
умінь, необхідних учителю для професійної діяльності з використанням 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій, що передбачає ознайом-
лення молодших школярів з ІКТ. Усі вміння поділено на п’ять груп: базові, 
технологічні, спеціальні, інтегративні, поліфункціональні. Процес 
формування вмінь підпорядкований ієрархії рівнів: не можна перейти на 
наступний рівень, не засвоївши вміння попереднього. Отже, найважли-
вішою характеристикою фахівця початкової ланки буде не статичний 
перелік умінь, а здатність до творчої діяльності, оптимального вибору 
засобів ознайомлення з ІКТ, мобільність у застосуванні знань, умінь і 
навичок для досягнення найвищих результатів в освітньому процесі школи 
І ступеня. 

Важливою характеристикою формування готовності майбутніх 
вчителів початкових класів є визначення рівня готовності до такої 
діяльності як необхідної складової вдосконалення підготовки майбутніх 
фахівців. 

Проаналізувавши науково-методичну літературу та роботи дослід-
ників з даної проблеми та узагальнивши напрацювання вчених, нами було 
виділено кілька класифікацій рівнів готовності до ознайомлення з ІКТ у 
початковій школі. 

Залежно від сформованості готовності вчителя початкової школи до 
ознайомлення учнів з ІКТ можна виділити такі рівні як адаптаційний, 
елементарний, частково-пошуковий, творчо-діяльнісний. 
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• Адаптаційний рівень властивий вчителям, які володіють низьким 
рівнем знань зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін; 
відсутністю самостійності у навчальній діяльності; незначною підготовкою 
в галузі інформатики та інформаційних технологій, слабким рівнем 
контролю, самоконтролю та корекції власної професійної діяльності, 
проявом незадоволеності вибором професії, слабким рівнем усвідомлення 
цілей сформованості професійної діяльності. 

• Елементарний рівень характеризується пасивним та епізодичним 
ставленням до професійної діяльності; фрагментарні та несистематичні 
знання зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін; недостатні 
уміння використовувати наявні знання для формування професійного 
становлення як педагога; часткове володіння основним матеріалом з 
інформатики та інформаційних технологій, потреба у самовдосконаленні 
лише при появі труднощів у професійній діяльності; зазнає труднощів при 
плануванні, контролі та самокорекції своєї педагогічної діяльності. 

• Частково-пошуковий рівень відрізняється переважно емоційно-
позитивним ставлення до професійної діяльності; яскраво проявляються 
знання зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін, активність у 
їх подальшому оволодінні; достатній рівень володіння інформативним 
матеріалом, вміння аналізувати, систематизувати, прогнозування в галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій, здатність оцінити та відкори-
гувати свою професійну діяльність; здатен до саморозвитку та самодіаг-
ностики; самооцінка власних можливостей не завжди є адекватною. 

• Творчо-дослідницький рівень характеризується чітким позитив-
ним ставленням до професійної діяльності; високий рівень володіння 
інформативним матеріалом та застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій у початкових класах, вміння систематизувати, виокремлювати 
та з високою якістю подати матеріал учням, творчо застосовувати завдання 
з ознайомлення учнів з ІКТ відповідно до віку та рівня учня, знаходити 
рішення у нестандартних ситуаціях; високим рівнем знань зі спеціальних 
та психолого-педагогічних дисциплін; потребою в педагогічному 
самовдосконаленні та розвитку особистості, поглибленні теоретичних та 
методичних знань; адекватній самооцінці та високим рівнем самостійності. 

З метою визначення та аналізу рівня готовності майбутніх вчителів 
початкової ланки освіти до ознайомлення молодших школярів з 
інформаційно-комунікаційними технологіями був проведений експеримент 
за допомогою методу анкетування. Експеримент проводився серед 
студентів випускного курсу Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка спеціальності «Початкова освіта». 
Анкета містила питання, що передбачали дослідження навичок роботи з 
програмним забезпеченням, мотивація професійної діяльності під час 
ознайомлення молодших школярів з ІКТ, вибір змісту, методів та засобів 
ознайомлення учнів з ІКТ, прагнення до розвитку творчого та 
професійного потенціалу (рис. 1). 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
98 

 

  
 

  
Рис. 1. Зразки заповнених студентами анкет 
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Всього в експерименті взяло участь 35 студентів. В результаті 
обробки та інтерпретації відповідно до запропонованої нами класифікації 
анкетних статистичних даних нами було виявлено різний рівень 
готовності: адаптаційний рівень – 8 % (3 студента), елементарний рівень – 
45,7 % (16 студентів), частково-пошуковий рівень – 37,1 % (13 студентів), 
творчо-діяльнісний – 8 % (3 студенти) (Рис. 2). 
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Рис. 2 Рівні готовності майбутніх учителів початкових класів  
до ознайомлення з ІКТ за результатами експерименту 

 
Експеримент виявив недостатній рівень мотивації до ознайомлення 

учнів з ІКТ серед майбутніх педагогів та недостатній рівень оволодіння 
теоретико-практичними навичками застосування ІКТ у навчально-
виховному процесі початкової школи. Це свідчить про необхідність 
ґрунтовного дослідження шляхів формування готовності майбутніх 
вчителів до ознайомлення з ІКТ та створення моделі формування такої 
готовності в умовах сучасних вищих педагогічних навчальних закладів. 

Досягнення певного рівня готовності передбачає формування впливу 
на особистість, створення умов, які відповідають її особливостям, причому 
поняття формування буде розглядатися, як створення сприятливих умов, в 
яких особистість буде здатна сама вільно вибрати зміст і можливі засоби 
подальшого розвитку. Отже, для підвищення рівня готовності майбутніх 
вчителів необхідно визначення психолого-педагогічних умов формування 
готовності вчителя початкових класів до ознайомлення учнів з ІКТ: 

1) орієнтація базової професійної підготовки вчителя початкових 
класів на формування спрямованості, спеціальної та методичної навченості 
майбутнього вчителя до використання інформаційних технологій у 
навчанні молодших школярів; 

2) проектування і конструювання змісту інформаційної освіти вчителя 
початкових класів з елементів змісту базової підготовки вчителя початкових 
класів і спеціально розроблених навчальних курсів, послідовність вивчення 
яких визначається відповідно до етапів розвитку його спрямованості і навченості; 

3) поетапне управління процесом формування готовності майбут-
нього вчителя до ознайомлення молодших школярів з ІКТ в рамках 
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цілісного процесу його базової професійної підготовки. 
На сучасному етапі в Україні відбувається реформування системи 

освіти, з метою її наближення до соціальних та економічних реалій сьогоден-
ня. Одним з ключових напрямів стає формування готовності до ознайом-
лення з ІКТ майбутніх вчителів початкових класів, оскільки вони мають 
закласти підвалини інформатичної підготовки молодших школярів і 
сформувати в них основні уявлення та навички в галузі ІКТ. Дослідження 
рівнів готовності майбутніх вчителів початкових класів до ознайомлення 
учнів з ІКТ сприяє пошуку шляхів оптимального формування такої готовності. 

В даній статті нами було окреслено погляди науковців на поняття 
готовності в психологічному та педагогічному аспектах, запропоновано 
класифікацію рівнів готовності майбутніх вчителів до ознайомлення з ІКТ, 
а також за допомогою експерименту було проведено порівняльний аналіз 
рівнів такої готовності серед студентів випускних курсів спеціальності 
«Початкова освіта» педагогічного вишу. Розроблене анкетування допомагає 
виявити та проаналізувати рівень готовності майбутніх учителів початкових 
класів до ознайомлення учнів з ІКТ, що дозволяє введення продуктивної 
технології підготовки майбутнього учителя до такого виду діяльності, яка 
сприятиме його загальній професійно-педагогічній підготовці, вдосконаленню 
оволодіння майбутніми вчителями новітніх програмних засобів в галузі 
ІКТ, розвитку педагогічної майстерності, самосвідомості, стимулюванню 
студентів до самостійної роботи та здійснення наукових досліджень, 
розвитку творчих здібностей і творчій самореалізації майбутнього педагога. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
ЗАСОБАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
У статті розглядаються особливості формування здоров’язбере-

жувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Проаналізовано різні 
підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей 
дошкільного віку. Представлено класифікацію існуючих здоров’язбере-
жувальних технологій. Визначено деякі шляхи та засоби формування 
здоров’язбережувальних технологій. Запропоновано реалізацію здоров’збе-
режувальних технологій у дошкільному навчальному закладі. 

Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, діти 
дошкільного віку, технологія. 

 
Сучасна система освіти має на меті виховання здорової особистості, 

яка дбає про своє здоров’я та здоров’я оточуючих, прагне вести здоровий 
спосіб життя і формувати його в молодого покоління. Водночас в останні 
роки спостерігається значне погіршення стану здоров’я дітей. Кількість 
абсолютно здорових дітей знизилась за останнє десятиріччя з 23 % до 
15 %, збільшилась кількість дітей з хронічними захворюваннями. Біля  
20–27 % дітей вважаються часто хворіючими. 

Основними причинами такого стану є погіршення екологічної 
ситуації, економічні проблеми в країні, падіння рівня життя населення, 
зниження рівня медичного обслуговування, прискорення темпу життя, 
збільшення навантаження на дітей тощо. Певне місце посідають фактори, 
пов’язані з недоліками навчально-виховного процесу, недостатньою 
обізнаністю дітей з особливостями дотримання здорового способу життя. 
Педагоги недостатньо володіють системою теоретичних знань та 
практичних умінь щодо організації здоров’язбереження в педагогічному 
процесі та формування у дітей здоров’язбережувальної компетентності. 
Тому так гостро постають питання створення здоров’язберігаючого 
простору в навчальному закладі, де дошкільник проводить більше часу, та 
сім’ї, а також формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей. 
Виокремлені завдання будуть вирішені завдяки впровадженню здоров’я-
збережувальних технологій в освітньо-виховний процес ДНЗ. 

Аналіз літератури (валеологічної, психолого-педагогічної спрямо-
ваності) свідчить про те, що проблемами впровадження здоров’язбере-
жувальних технологій, виховання здорового способу життя цікавилось 
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багато науковців. У роботах І. Брехман, М. Гончаренко. В. Горащук 
висвітлені питання формування культури здорового способу життя. 
Проблеми створення здоров’язберігаючого освітнього середовища та 
особливості реалізації здоров’язбережувальних технологій розглянуто в 
працях М. Безруких, Н. Захаревич, С. Лупаренко, О. Попов, П. Потейко. 
Проблемам виховання здорового способу життя у дошкільників, форму-
вання ціннісного ставлення до здоров’я присвячено праці Т. Андрющенко, 
О. Іванашко, Н. Левінець. 

Мета даної статті – проаналізувати наукові погляди на поняття 
«здоров’збережувальні технології», визначити технології, які варто 
використовувати для формування здоров’язбережувальної компетентності 
у дошкільників. 

Сьогодні медицина невзмозі вирішити проблему погіршення 
здоров’я, тому виникає питання проведення превентивної роботи, 
формування усвідомленого ставлення до здоров’я і здорового способу 
життя. Пропедевтична робота в даному напрямі лягає на плечі педагогів, і 
починати її потрібно вже в дошкільному віці. Виникають суперечливі 
питання: чи готові сучасні педагоги реалізовувати в освітньому процесі 
принципи здоров’язбережувальних технологій? Чи готові вони співпрацю-
вати з медиками? Чи готові проектувати спільні дії з батьками по 
збереженню і зміцненню здоров’я дітей? 

Проблема навчання збереженню і зміцненню здоров’я є надзвичайно 
актуальною з огляду на те, що: 

1. Існує низький рівень мотивації на збереження і зміцнення 
здоров’я. Людина не прагне взяти на себе відповідальність за своє 
здоров’я. Народжуючись здоровою, вона не усвідомлює цінність здоров’я 
до тих пір, доки не виникнуть якісь проблеми. Отримавши полегшення від 
лікаря, людина переконує себе у залежності свого здоров’я від медицини, 
знімає з себе відповідальність, перестає працювати над собою. 

2. Має місце «заговорювання» проблем здоров’я: обговорюючи 
якусь проблему, людина знімає внутрішню напругу. Реальна діяльність 
щодо вирішення складної проблеми підміняється розмовами, роздумами на 
цю тему. 

3. Звужується поняття «здоров’я». Існує біля 300 визначень даного 
поняття. В Уставі ВООЗ: «здоров’я – це стан повного фізичного, 
духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і 
фізичних вад» [1]. 

Більшість педагогів розглядають здоров’я з точки зору фізичної 
складової, не беручи до уваги соціально-психологічну і моральну. Важливо 
розглядати здоров’я як багатогранне поняття, що включає фізичний, 
соціально-психологічний і моральний аспект. 

Дошкільний вік вважається найбільш важливим періодом у процесі 
формування особистості дитини. У цьому віці найбільш інтенсивно 
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розвиваються різні здібності, формуються моральні якості, риси характеру. 
Саме в цьому віковому періоді закладається і зміцнюється фундамент 
здоров’я і розвитку фізичних якостей, необхідних для ефективної участі 
дитини в різних формах рухової активності, що у свою чергу створює 
умови для активного формування і розвитку психічних функцій та 
інтелектуальних здібностей дошкільника. Саме тому використання в 
роботі ДНЗ здоров’язбережувальних технологій може підвищити результа-
тивність навчально-виховного процесу, сформує у педагогів і батьків 
ціннісні орієнтації, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я дітей. 

Важливим аспектом діяльності педагогів ДНЗ є різнобічний і 
гармонійний розвиток дітей, створення умов для збереження, зміцнення і 
відновлення їхнього здоров’я, розвиток рухових та фізичних якостей, 
формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності, 
основою якої є життєві навички, що сприяють фізичному, психічному, 
соціальному та духовному здоров’ю. Всі види діяльності дітей у ДНЗ 
мають бути «валеологічно обґрунтованими, тобто побудованими з 
урахуванням базових потреб дошкільників: потреби у саморозвитку, грі, 
наслідуванні, набутті досвіду» [4, с. 9]. Одним із засобів вирішення даної 
проблеми є використання здоров’язбережувальних технологій. 

Єдиного визначення поняття «здоров’язбережувальна технологія» не 
існує, хоча останнім часом дане поняття широко використовується. Так, 
Л. Тіхомірова розглядає дане поняття «не як самостійну педагогічну 
технологію, а як якісну характеристику освітніх технологій» [2, с. 58], 
тобто поняття «здоров’язбережувальна» можна віднести до будь-якої 
педагогічної технології, яка у процесі реалізації створює умови для 
збереження здоров’я основних суб’єктів освітнього процесу – педагогів і 
дітей. 

А. Мітяєва також здоров’збережувальні технології розглядає як 
сукупність тих принципів, методів, прийомів педагогічної роботи, які, 
доповнюючи традиційні технології навчання і виховання, наділяють їх 
ознакою здоров’язбереження [5, с. 100]. 

І. Єрохіна розглядає здоров’збережувальні технології як «сукупність 
форм, методів і засобів, які спрямовані на досягнення оптимальних 
результатів у підтримці фізичного, психічного, етичного і соціального 
благополуччя людини, формуванні здорового способу життя» [3, с. 165]. 
Ми вважаємо, що здоров’язбережувальні технології – це сукупність 
педагогічних прийомів, форм, засобів та методів, спрямованих на побудову 
психологічно комфортного освітнього-виховного середовища в ДНЗ, що 
сприяє формуванню здоров’язбережувальної компетентності у дітей. 

Таким чином, здоров’язбережувальні технології у дошкільній 
освіті – технології, спрямовані на розв’язання пріоритетного завдання 
сучасної дошкільної освіти – завдання збереження, підтримки і зміцнення 
здоров’я суб’єктів педагогічного процесу в ДНЗ: дітей, вихователів і 
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батьків. 
Здоров’язбережувальне навчання і виховання передбачають послі-

довну систему активних дій усіх учасників навчально-виховного процесу, 
спрямовану на створення здорового середовища для формування таких 
життєвих навичок, які зумовлюють збереження і зміцнення здоров’я та 
орієнтують на утвердження цінності здоров’я, здорового способу життя, 
розвиток фізично й психічно здорової особистості. 

На сьогоднішній день провідними психологами, педагогами, меди-
ками створено багато різних здоров’язбережувальних методик, які можна 
класифікувати за деякими групами. Це медико-профілактичні, фізкультурно- 
оздоровчі технології, технології здоров’язбереження педагогів ДНЗ, 
технології, спрямовані на забезпечення соціально-психологічного благопо-
луччя дошкільників, валеологічної просвіти дітей і батьків. Всі ці 
технології спрямовані, в першу чергу, на виховання фізично і психічно 
здорових дітей. 

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язбережувальних технологій 
дає можливість виокремити такі типи (О. Ващенко): 

• здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови 
для перебування дитини в ДНЗ, ті, що вирішують завдання 
раціональної організації виховного процесу (врахування вікових, 
статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), 
відповідності розумового та фізичного навантаження можливос-
тям дитини; 

• оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань 
зміцнення фізичного здоров’я дітей (фізична підготовка, загарту-
вання, гімнастика, масаж, фітотерапія, аромотерапія, музична 
терапія); 

• технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування 
життєвих навичок, статеве виховання, профілактика травматизму; 

• виховання культури здоров’я – виховання особистісних якостей, 
які сприяють збереженню і зміцненню здоров’я, формуванню 
уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення 
здорового способу життя. 

Сучасні здоров’язбережувальні технології, які використовуються в 
системі дошкільної освіти, відображають дві лінії оздоровчо-розвивальної 
роботи: прилучення дітей до фізичної культури, використання 
розвиваючих форм оздоровчої роботи. 

Мета здоров’язбережувальних технологій у дошкільній освіті – 
забезпечення високого рівня здоров’я дошкільників і виховання культури 
здоров’я як сукупності усвідомленого ставлення дитини до здоров’я і 
життя людини, знань про здоров’я і вмінь оберігати, підтримувати і 
зміцнювати його, формування здоров’язбережувальної компетентності, що 
дозволяє дошкільнику вирішувати задачі здорового способу життя і 
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безпечної поведінки; задачі, пов’язані з наданням елементарної медичної, 
психологічної самодопомоги і допомоги. Стосовно дорослих, мета 
здоров’язбережувальних технологій – сприяння становленню культури 
здоров’я, в тому числі культури професійного здоров’я вихователів ДНЗ, і 
валеологічної просвіти батьків. 

Реалізація здоров’збережувальних технологій передбачає: 
1) організацію освітнього середовища в ДНЗ за вимогами 
особистісно-орієнтованого підходу; 

2) моніторинг рівня здоров’я дітей; 
3) реалізацію діагностичних, корекційних і реабілітаційних заходів з 
дітьми залежно від групи здоров’я; 

4) створення комфортних умов перебування в ДНЗ для всіх дітей, в 
тому числі і з особливими потребами; 

5) вибір оптимальних технологій виховання і навчання з урахуван-
ням віку, статі, індивідуальних особливостей розвитку дитини; 

6) оптимізацію соціально-гігієнічних умов життєдіяльності дітей і 
педагогів. 

У даній статті ми зупинимось лише на деяких здоров’яз-
бережувальних технологіях, які сприяють формуванню здоров’язбере-
жувальної компетентності у дошкільників. 

Технології збереження і зміцнення здоров’я: стретчинг, ритмоплас-
тика, динамічні паузи, рухливі і спортивні ігри, сезонні забавлянки, 
загартовування, релаксація, заняття естетичної спрямованості, пальчикова 
гімнастика, гімнастика для очей, дихальна гімнастика, гімнастика за 
Єфіменко, ортопедична гімнастика, фітбол-гімнастика, степ-аеробіка, 
використання елементів «хатхи-йоги», «бебі-йоги». 

Технології навчання здоровому способу життя: фізкультурні заняття, 
фізкультурні свята, фізкультурні розваги, ігротренінги, ігротерапія, 
комунікативні ігри, заняття «Здоров’я», самомасаж, точковий масаж, 
дитячий туризм, гендерне виховання, розвиток валеологічних умінь і 
навичок, виховання свідомого сприйняття правил безпечної поведінки. 

Корекційні технології: арттерапія, музикотерапія, казкотерапія, 
кольоротерапія, сміхотерапія, технології корекції поведінки, психогім-
настика, фонетична ритміка. 

Вибір здоров’язбережувальних педагогічних технологій залежить від 
програми, за якою працюють педагоги, конкретних умов ДНЗ, професійної 
компетентності педагогів, а також показників захворюваності дітей. 

Таким чином, дуже важливо, щоб кожна з технологій мала оздоровчу 
спрямованість, а використана в комплексі здоров’язбережувальна діяль-
ність формувала б у дитини стійку мотивацію на здоровий спосіб життя, 
повноцінний різнобічний розвиток. 

Збереження здоров’я в освітньому просторі ДНЗ спрямовується на 
підвищення ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я дітей; на 
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створення умов, які дають змогу не нашкодити, а покращити фізичне та 
психічне благополуччя дітей і педагогів; на реалізацію методів, форм і 
засобів навчання відповідно до фізіологічно-психологічних принципів 
збереження здоров’я; на впровадження системи заходів, що забезпечують 
гармонійний духовний і фізичний розвиток, запобігають розвитку 
захворювань, а також діяльність, спрямовану на збереження та підвищення 
рівня здоров’я дітей. 

Отже, використання в роботі ДНЗ здоров’язбережувальних техно-
логій підвищить результативність навчально-виховного процесу, сформує 
у педагогів і батьків ціннісні орієнтації, спрямовані на збереження і 
зміцнення здоров’я дітей, якщо: будуть створені умови для коректування 
технологій в залежності від конкретних умов і типу ДНЗ; спираючись на 
статистичний моніторинг здоров’я дітей, будуть зроблені необхідні зміни в 
інтенсивність технологічних впливів; буде забезпечено індивідуальний 
підхід до кожної дитини; будуть сформовані позитивні мотивації у 
педагогів і батьків. 

До подальших напрямів дослідження зазначеної проблематики маємо 
віднести питання, пов’язані з формуванням здорового способу життя дітей 
дошкільного віку. 
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ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
У статті розкривається питання принципів підготовки майбутніх 

учителів до застосування інтерактивної технології. Автор узагальнює 
загальнодидактичні принципи організації навчального процесу у ВНЗ. 
Виокремлює деякі з них, що необхідні у підготовці майбутніх учителів до 
застосування інтерактивної технології. Реалізація визначених принципів 
надає можливість свідомо і творчо вирішувати завдання підготовки 
майбутніх вчителів до застосування інтерактивної технології. 

Ключові слова: принципи, підготовка майбутніх учителів, інтерак-
тивна технологія. 

 
Сучасні світові стандарти в галузі освіти передбачають підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати теоретичні знання 
і практичні уміння в цілісну систему, володіти новими технологіями тощо. 

Для нас важливим є визначення того, як сформулювати принципи 
підготовки майбутніх учителів до застосування інтерактивної технології. 

Варто підкреслити, що «закони в природі існують об’єктивно. 
Принципів же в природі немає. Принципи є суто гносеологічним 
феноменом, і в силу цього вони не можуть мати самостійного значення. 
Частіше всього принцип – це закон у функції принципу. Будь-який закон 
може бути функцією принципу» [2, с. 67]. Виходячи з цього, педагогічні 
принципи вказують, як необхідно діяти найкращим чином у відповідних 
умовах. Педагогічний закон (закономірність) і педагогічний принцип 
співвідносяться як «існуюче» та «належне», при цьому друге є 
відображенням і базується на об’єктивно існуючій та пізнаній педагогічній 
закономірності. 

Поняття «принцип» має латинське походження. Латинське слово 
«рrіnсірum» означає початок, основу, підвалину. Відповідно принципи 
навчання є теоретичним узагальненням педагогічної практики, виникають 
із досвіду педагогічної діяльності, мають об’єктивний характер, 
безпосередньо випливають із закономірностей навчання. 

Принципи навчання – це, як уже зазначалося, провідні теоретичні 
положення педагогіки, основою яких є педагогічні закономірності, а 
реалізація – передбачає використання сучасних методів, форм і змісту 
дидактичного процесу. Вони мають характер загальних указівок, правил, 
норм, що регулюють дидактичний процес. Дидактичні принципи 
обґрунтовуються під час наукового аналізу навчання і випливають із 
закономірностей навчального процесу [7]. 

З історії педагогіки знаємо, що ще Я. Коменським було визначено 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
108 

шість принципів навчання: наочність, свідомість, систематичність, 
послідовність, доступність, міцність засвоєних знань [4]. 

Автори підручника «Педагогіка» на основі аналізу дидактичних 
робіт Ю. Бабанського, В. Загвязінського та Т. Скаткіна виділяють такі 
принципи навчання в сучасній школі: розвиваючого і виховного характеру 
навчання; науковості змісту та методів навчального процесу; систематич-
ності й послідовності в опануванні досягнень науки, культури, досвіду 
діяльності; свідомості, творчої активності та самостійності учнів; наоч-
ності; єдності конкретного й абстрактного, раціонального та емоційного, 
репродуктивного і продуктивного; доступності навчання; міцності 
результатів навчання та розвитку пізнавальних сил учнів; зв’язку навчання 
з життям; раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм і 
способів навчальної роботи [8, с. 180–185]. 

У підручнику з педагогіки В. Галузинського та М. Євтуха наводяться 
вісім принципів навчання: науковість; принцип практичної спрямованості 
підготовки; свідомість, активність і самостійність тих, хто навчається; 
наочність у навчанні; навчання на високому рівні труднощів; систематич-
ність, послідовність та комплексність навчання; міцність опанування знань, 
навичок і вмінь; колективізм та індивідуальний підхід у навчанні [1]. 

В узагальненому вигляді принципи організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі представлені у праці Д. В. Радула (рис. 1) [6]. 

 

 
 
Рис. 1. Головні принципи організації навчально-виховного процесу вищого 

педагогічного навчального закладу 
 
Проте, у сучасних умовах загальне визначення принципів навчання і 

виховання не набуло свого остаточного вигляду. Це виявляється в тому, 
що до цього часу не визначено вихідні засади для обґрунтування 
принципів навчання та виховання, не опрацьовано наукові основи системи 
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принципів навчання і виховання, їх підпорядкованості, ієрархії. Власне, це 
є причиною того, що в різних підручниках з педагогіки та відповідних 
фундаментальних працях з дидактики, у тому числі й з дидактики вищої 
школи, кількість принципів навчання, їх ієрархія та формулювання значно 
відрізняються. Це пояснюється тим, що автори дотримуються різних 
концепцій і джерел під час їх виведення та по-різному розуміють 
дидактичне поняття «принципи навчання». 

На думку В. Ягупова, в основі принципів навчання лежать закони та 
закономірності дидактичного процесу. Хоча між ними не існує 
безпосередньої жорсткої залежності, вони служать методологічною і 
теоретичною підвалиною для опрацювання й обґрунтування принципів 
навчання та виховання студентів. Безумовно, ці залежності є настільки 
різноманітними, що, наприклад, з однієї закономірності виводиться не 
один, а кілька принципів навчання. А іноді навпаки – з кількох 
закономірностей процесу навчання формулюється один принцип навчання. 
Це свідчить про те, що на обґрунтування принципів навчання значно 
впливають не лише власне педагогічні закономірності, але й соціальні, 
філософські, психологічні, гносеологічні та низка інших груп 
закономірностей. Тому при обґрунтуванні принципів навчання фахівців 
тієї чи іншої спеціальності необхідно брати до уваги також досвід їх 
навчання за різних дидактичних систем, логічні основи теорії пізнання, 
закономірності функціонування психіки людини, рівень розвитку 
психолого-педагогічної науки, досвід професійної діяльності у цій сфері 
тощо [9]. 

Таким чином, незнання принципів робить процес навчання і 
виховання ненауковим, суперечливим, непослідовним, несистемним та, 
відповідно, малоефективним. Власне цим і пояснюється наявність багатьох 
недоліків в організації та проведенні цього процесу в деяких ВНЗ. Отже, 
знання методологічних, методичних і психолого-педагогічних вимог 
системи сучасних принципів навчання та виховання студентів вищого 
навчального закладу є ознакою високої педагогічної культури суб’єкта 
навчання. 

Проте, підготовка майбутніх вчителів до організації інтерактивного 
навчання школярів повинна мати власні принципи, в яких відображаються 
специфічні педагогічні закономірності зазначеного процесу підготовки. 

Під принципами підготовки майбутніх вчителів до застосування 
інтеракції розуміємо конкретні рекомендації щодо досягнення цілей 
підготовки майбутніх педагогів на основі пізнаних закономірностей. Ці 
рекомендації стосуються регулювання різноманітних і змістовних 
стосунків учасників зазначеного процесу, оскільки за характером власного 
існування вони мають суб’єктивний характер (визначають діяльність 
педагога та навчально-пізнавальну діяльність учнів як об’єктів і суб’єктів 
навчання; відображають внутрішню сутність і сенс діяльності суб’єктів та 
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об’єктів підготовки; визначають прикладну спрямованість діяльності 
педагога; зумовлюють характер й особливості навчально-пізнавальної 
діяльності учнів; визначають взаємозалежність і взаємозумовленість усіх 
компонентів дидактичного процесу взагалі та між суб’єктами цього 
процесу зокрема тощо); з’ясування провідних тенденцій навчання 
майбутніх вчителів; розв’язання суперечностей процесу навчання, умов 
досягнення успіхів у навчально-виховному процесі; визначення основних 
положень, на які опираються при викладанні навчальних дисциплін у ВНЗ; 
визначення змісту, методів і форм навчальної діяльності тощо. 

Таким чином, ми визначили, що принципи підготовки майбутніх 
вчителів до застосування інтеракції – це найбільш загальні провідні 
положення, що визначають зміст, методику та проведення процесу 
відповідної підготовки студентів. 

Узагальнення підходів до обґрунтування сучасної системи принципів 
навчання та виховання, які існують на сьогоднішній день у педагогіці, 
урахування особливостей виховного процесу у вищому педагогічному 
навчальному закладі України, вивчення практики підготовки майбутніх 
вчителів до застосування інтеракції, а також узагальнення передового 
досвіду підготовки майбутніх вчителів у різних ВНЗ дали можливість 
визначити такі принципи підготовки майбутніх вчителів до застосування 
інтерактивної технології: 

– принцип педагогізації підготовки студентів 
– формування творчої особистості майбутнього педагога; 
– розвиток умінь і навичок організації навчання; 
– організація самоосвіти. 
Слід розглянути більш детально визначені принципи. 
Принцип педагогізації підготовки майбутніх вчителів. 

Безпосередньо цей принцип випливає з єдності навчання, виховання, 
підготовки студентів та є відображенням однієї з основних внутрішніх 
закономірностей навчально-виховного процесу у педагогічному ВНЗ. Цей 
принцип спрямовано на всебічний розвиток особистості студента, який 
ґрунтується на визначенні його індивідуальності й неповторності. При 
цьому особлива увага приділяється не лише опануванню певного обсягу 
теоретичних знань, формуванню професійних навичок та вмінь, але й 
вихованню студентів на засадах загальнолюдських цінностей та, 
відповідно, формуванню в них високих моральних рис, що служать 
основою життєвих орієнтирів і соціальної поведінки вчителя. 

Багаторічні педагогічні спостереження у вищих педагогічних 
навчальних закладах показали, що кожний з визначених принципів 
трансформується і реалізується через сукупність вимог. Так, принцип 
педагогізації підготовки студентів – майбутніх вчителів – реалізується за 
допомогою таких вимог: 

– єдине розуміння всіма учасниками навчально-виховного процесу 
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у ВНЗ, цілей, завдань, принципів, змісту, організації та технології 
підготовки майбутніх вчителів; 

– постановка і досягнення викладачами в процесі навчання не лише 
навчальних, а й виховних цілей та завдань; 

– включення студентів у практичне здійснення педагогічних дій, 
вирішення різних педагогічних ситуацій, пов’язаних з інтерак-
тивним навчанням; 

– широке застосування логіки навчального процесу та структу-
рування змісту навчання і під час викладання; 

– моделювання педагогічних ситуацій практики в процесі навчання 
і виховання студентів на заняттях з усіх дисциплін; 

– комплексний підхід до визначення завдань навчання студентів; 
– конкретизація завдань навчання з урахуванням індивідуально-
психічних особливостей об’єктів навчання; 

– чітке визначення варіанта змісту навчання шляхом виділення 
головного, міждисциплінарної координації і побудови раціональ-
ної структури навчального матеріалу; 

– добір таких методів, дидактичних засобів, організаційних форм 
навчання, які дозволяють найбільш успішно вирішувати постав-
лені завдання за визначений час; 

– раціональне поєднання управління навчально-пізнавальною діяль-
ністю студентів; 

– аналіз отриманих результатів навчання і витрат часу за 
критеріями оптимальності. 

Принцип формування творчого потенціалу. В сучасних умовах 
несприятливого впливу економічних і соціальних факторів саме 
педагогічна наука та освітньо-управлінська практика постають базовою 
основою перспективних соціальних змін. У зв’язку з цим формується 
новітня світоглядна концепція, згідно якої особистість постає пріори-
тетною, з її унікальними інтересами, цінностями, здатністю до 
самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації, самоосвіти, творчої 
діяльності. У постіндустріальну епоху з її стрімким науково-технологічним 
піднесенням, бурхливим приростом знань і технологічними проривами, з 
прискореною глобалізацією всіх процесів освіченість, інтелект, творчий 
потенціал особистості стають провідною продуктивною силою, визначаль-
ною передумовою і наріжним каменем процесу цивілізації. Вища школа 
стає не просто засобом підготовки фахівців для різних сфер діяльності, а й 
обов’язковим етапом розвитку особистості. Соціально-економічна ситуація 
в суспільстві, демократичні процеси, гуманізація і духовне відродження 
України потребують реалізації саме творчих здібностей кожного члена 
суспільства. 

Слід відмітити, що творчість розуміється багатьма вченими як 
діяльність, що складається зі створення істотно нового; процес з 
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постановки і рішення проблем, нестандартних задач; форма пізнання 
дійсності. Творчість – це вища форма активності й самостійної діяльності 
людини; розглядається як «історична активність людей, що безперестанно 
розширює кордони можливостей їх особистісного розвитку – процес 
створення суспільних умов, які сприяють усе більш багатому й глибокому 
розвитку людської індивідуальності, «сукупна діяльність, яка протікає в 
історично визначених формах, здійснюється у відповідності з об’єктивною 
необхідністю і протікає як процес утвердження суб’єкта, зростання його 
свободи» [5,с. 29]. 

Характерною ознакою творчості є її вплив безпосередньо на суб’єкти 
діяльності. Творчість – це не ізольований акт. Людина створює щось нове, 
соціально значуще і паралельно відбувається її саморозвиток. Новий стан 
особистості відрізняється від попереднього підвищеним ступенем свободи. 
Виходячи з діалектико-матеріалістичної концепції побудови світу, 
творчість – це соціально-історичний процес самовиробництва, самороз-
витку людини в процесі матеріального і духовного освоєння світу; її слід 
розглядати як діяльність по перетворенню зовнішнього світу і одночасно 
як форму саморозвитку людини [3]. 

Для формування творчої особистості суттєве значення має спрямо-
ваність навчання на творчу діяльність і характерологічні особливості 
особистості. Реалізація принципу формування творчої особистості у 
навчально-виховному процесі ВНЗ дозволить розвинути здатність 
виконувати творчі завдання у кожного студента. 

Сутність визначеного принципу виражається в його правилах. 
Основні положення цього принципу вимагають від студента: 

– засвоєння багатьох методик навчання і самонавчання; 
– засвоєння сучасних інформаційних технологій з метою надбання 
досвіду вирішення задач на якісно новому рівні. 

Від викладача вимагається засвоєння і використання: 
– необхідного і достатнього набору освітніх методик і технологій, 

спрямованих на розвиток творчого потенціалу студентів, а також методик 
структурування, систематизації і алгоритмізації навчального матеріалу з 
метою забезпечення якісного засвоєння студентами освітніх програм; 

– методів психолого-педагогічної діагностики і корекції з метою 
максимально ефективного визначення індивідуальних психофізіологічних 
особливостей кожного студента, рівня його підготовки, направлення 
розвитку сильних якостей особистості при одночасній корекції негативних 
рис характеру, слаборозвинутих здатностей і негативних тенденцій 
розвитку особистості; 

– методів формування і розвитку у студентів комплексу якостей 
знань і умінь, які властиві творчій особистості; 

Від керівника вищого навчального закладу потребується: 
– визначення мети навчального процесу як розвитку творчого 
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потенціалу студентів; 
– формування у викладачів мотивів і потреб у творчій діяльності; 
– створення необхідних умов професійної діяльності викладачів, 
спрямованих на розвиток творчого потенціалу студентів; 

– оцінювання роботи викладачів з позиції позитивної динаміки 
зміни творчого потенціалу студентів. 

Ще одним принципом підготовки майбутніх вчителів до засто-
сування інтеракції є принцип розвитку умінь і навичок студентів з 
організації навчання. Зазначений принцип можна розглядати з ураху-
ванням того, що кожна наука передбачає певну послідовність подання 
навчального матеріалу в процесі вивчення. Цей принцип стосується як 
змістовного, так і процесуально-операційного компонента процесу 
підготовки майбутніх вчителів до застосування інтерактивної технології. 

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури можна 
зробити висновок, що в теорії цієї підготовки розвиток умінь і навичок 
студентів – це процес вироблення у них різноманітних педагогічних дій як 
складової частини їх майбутньої вчительської діяльності, заснованих на 
психолого-педагогічних знаннях. Формування педагогічних умінь і 
навичок у науковій психолого-педагогічній літературі узгоджується, як 
правило, ще з одним поняттям, яке безпосередньо стосується теорії 
підготовки майбутніх вчителів до застосування інтерактивної технології – 
«формування педагогічних якостей». 

Дослідники відзначають, що формування та розвиток педагогічних 
якостей у студентів є тривалим, складним, внутрішньо суперечливим 
процесом, обумовленим впливом численних чинників (у тому числі 
біологічних і соціальних). Особливе значення в цьому процесі має період 
навчання у вищому навчальному закладі – початкова професійна 
педагогічна підготовка майбутніх вчителів. Водночас, саме поняття 
«формування педагогічних якостей» найчастіше не визначається. 
Ураховуючи складність та неоднозначність даного терміна, у теорії 
підготовки майбутніх вчителів до застосування інтерактивної технології як 
робоче визначення пропонується вважати, що формування педагогічних 
якостей – це процес розвитку в студентів, біологічно і соціально 
обумовлених особистісних утворень, які сприяють їх підготовці до 
застосування інтерактивної технології. 

Зміст навчання студентів педагогічних ВНЗ України піддається 
певній систематизації за роками, періодами навчання і за кожним окремим 
заняттям, виходячи із напрямів підготовки та професіограми конкретного 
спеціаліста. Тому для авторів навчальних програм, підручників цей 
принцип став нормою – їх завданням є так подати матеріал, щоб у ньому 
відчувалася певна обґрунтована система професійних знань, умінь та 
навичок. Головне тут полягає в тому, щоб хід навчання забезпечував 
студентам опанування певного необхідного обсягу знань, формування 
практичних та професійних умінь і навичок в оптимальних для цього 
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умовах. Порушення правил системності та послідовності в навчанні 
спричиняє набуття студентами уривчастих знань, які важко викорис-
товувати у практичній діяльності в екстремальних умовах. 

Таким чином, послідовність, систематичність і безперервність 
вивчення студентами психолого-педагогічних і методичних знань, 
опанування педагогічними вміннями та навичками, формування педаго-
гічних якостей особистості вимагає дотримання таких правил: 

– планування вивчення навчальних предметів з урахуванням 
можливостей студентів, послідовно переходячи від викладання 
основ знань до більш високого рівня опанування; 

– створення умов для формування і розвитку у студентів педагогіч-
них навичок та вмінь, якостей особистості педагога тощо; 

– послідовний і внутрішньо узгоджений розподіл навчального 
матеріалу з різних предметів за семестрами та роками навчання, з 
урахуванням усіх знань, навичок і вмінь змістового компонента, 
кінцевого результату й особливостей попередньої підготовки; 

– перехід до вивчення наступного навчального матеріалу лише 
після міцного опанування попереднього; 

– чітке виділення головного, суттєвого в матеріалі, що вивчається, 
намагання його систематизації, узагальнення для викладання 
студентам; 

– уміле врахування особливостей майбутньої педагогічної діяльно-
сті вчителів для вдосконалення їх професійних знань, навичок і вмінь; 

– широке впровадження в навчально-виховний процес педагогічних 
ВНЗ України сучасних технологій навчання; 

– суворе дотримання як наукової, так і методичної основи виховних 
заходів, дисципліни навчального процесу, недопущення спрощень 
та послаблень під час проведення занять з особовим складом; 

– постійна систематизація матеріалу, що вивчається; виокремлення 
основних ідей, смислових логічних структур; 

– постійне поповнення знань, удосконалення практичних навичок і 
вмінь. 

Принцип організації самоосвіти та самовиховання студентів. 
Самовиховання сприяє підвищенню ефективності діяльності та раціо-
нальному використанню вільного часу. З ним пов’язана оптимізація 
процесів формування високих професійних і морально-психологічних 
якостей, вироблення позитивного ставлення до педагогічного процесу. 
Воно викликає потребу до перманентного всебічного розвитку особистості 
вчителя, надає цілеспрямованості, активності, усталеності всій його 
діяльності, дає можливість найбільш раціонально долати труднощі праці та 
побуту. Результати дослідно-експериментальної роботи показали, що 
професійні якості студента вдосконалюються в процесі самовиховання в 
два-три рази швидше, ніж у процесі звичайної (неакцентованої на 
самоосвіті і самовихованні) системи навчання і виховання. 
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Недооцінка ролі самоосвіти і самовиховання послаблює дієвість 
навчально-виховної роботи, призводить до розриву між впливом 
викладачів і результатами цього впливу. При відсутності самоосвіти і 
самовиховання може скластися лише пасивна особистість без стійких 
переконань і чітких поглядів, яка не здатна до інноваційної педагогічної 
діяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу. 

Сутність цього принципу виражається в його правилах. Основні 
положення цього принципу: 

– спонукання студентів до педагогічного самовдосконалення; 
– систематичне управління самостійною роботою об’єктів навчання; 
– створення умов для ефективного вирішення поставлених дидак-
тичних та інших задач за встановлений час самостійної роботи; 

– використання науково обґрунтованих і методично конкретних 
критеріїв оцінки ефективності самоосвіти і самовиховання; 

– пропаганда кращих результатів наукової педагогічної думки, 
досягнень педагогів у процесі самовиховання. 

Визначені принципи створюють цілісну єдність, яка виявляється в їх 
тісному взаємозв’язку, взаємозалежності та різноманітності їх взаємин. Їх 
творче використання, виходячи з конкретних завдань підготовки 
майбутніх студентів-педагогів до використання інтерактивної технології, 
забезпечує ефективність усього навчально-виховного процесу. 

Сукупність названих принципів визначає спрямованість, зміст, 
організацію та методику навчально-виховного процесу у вищому педаго-
гічному навчальному закладі. Розуміння сутності принципів дозволяє 
свідомо і творчо вирішувати завдання навчання, упорядковувати педаго-
гічну діяльність, обґрунтовано здійснювати її та впевнено досягати мети 
навчання. Дотримання принципів дозволяє проводити навчально-виховну 
діяльність комплексно, злагоджено та вміло. Як початкові педагогічні 
положення, вони регулюють процес використання засобів, методів, 
прийомів і форм роботи та сприяють виконанню завдань навчання. 

Варто підкреслити, що перелік і формулювання принципів 
підготовки майбутніх підготовки студентів – майбутніх педагогів – до 
використання інтерактивної технології не є вичерпними та завершеними, 
оскільки емпіричний базис підготовки є мінливим і рухомим, безперервно 
збагачується новими науковими фактами, закономірними зв’язками та 
залежностями, а теоретичне їх описання на даний момент часу являє собою 
суб’єктивний погляд дослідника на об’єктивні явища. 

Таким чином, здійснення підготовки майбутніх студентів-педагогів 
до використання інтерактивної технології на певних принципах на 
практиці передбачає певне вдосконалення навчально-виховного процесу у 
ВНЗ, надання йому цілеспрямованості, чіткості і наукової обґрунтованості. 
Реалізація визначених принципів надає можливість тим, хто навчається, та 
тим, хто навчає, свідомо і творчо вирішувати завдання підготовки 
майбутніх вчителів до застосування інтерактивної технології. 
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Вікторія Олійник 
 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ 
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
 
Стаття присвячена дослідженню зв’язку критичного мислення з 

інформаційно-аналітичними уміннями та ролі креативних технологій 
навчання у формуванні інформаційно-аналітичних умінь майбутніх 
інженерів-педагогів. Автором проведена значна робота з визначення 
підходів щодо визначення поняття «критичне мислення» науковцями у 
педагогічній галузі знань. Зазначено, що розвитку критичного та творчого 
мислення сприяють креативні техніки та методи розв’язання творчих 
задач, серед яких більшої уваги автор статті приділяє дискурсивним 
методам пошуку рішень творчих задач. 

Ключові слова: інформатизація, інформаційно-аналітичні уміння, 
критичне мислення, креативні техніки, креативні технології навчання. 

 
Процес інформатизації призводить до зростання значення орієнту-

вання молодого фахівця у світі інформації, що має глобальний характер. 
Важливим завданням у сучасній вищій освіті стає навчання майбутніх 
фахівців оптимальному оволодінню інформацією та користуванню нею 
для особистісного розвитку. 

Трансформація способу життя сучасної людини як у повсякденній, 
так і у професійній сфері обумовлює зростаючу значущість володіння 
комплексними навичками з інформаційно-аналітичної діяльності, критич-
ним та творчим мисленням. 

У сучасних умовах життя розвиток творчих та інтелектуальних 
здібностей є нагальною потребою культурної людини, враховуючи 
складність задач, що постають перед нею не тільки в професійній 
діяльності [11, с. 172]. 

Суб’єктом – творцем та носієм – цінності критичного мислення стає 
уся університетська спільнота: і викладачі як професійно-експертна та 
навчаюча корпорація, і студенти як «інтерактивна» суспільність, що 
навчається [1]. Критичне мислення стає атрибутом дослідницької 
діяльності взагалі та науково-педагогічної зокрема. Оцінюючи значення 
критичного мислення, дослідники підкреслюють, що воно необхідне для 
викладача, адже саме за допомогою критичного мислення викладач має 
аналізувати зміст, тенденції розвитку освіти, управлінські моделі, стан 
викладацького потенціалу та контингенту абітурієнтів, потреби та 
можливості всіх суб’єктів освітнього процесу, конструювання ринку 
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освітніх послуг, проблеми співвідношення глобалізації та національних 
освітніх традицій. 

Проблемі формування умінь пошуку, аналізу та обробки інформації 
присвячена значна кількість наукових праць вчених сьогодення. Основи 
формування інформаційно-аналітичних умінь розкриті в наукових працях 
Е. де Боно, Т. Олійник, Є. Полат та ін. Особливості формування та 
застосування інформаційно-аналітичних умінь у різних сферах діяльності 
розглядаються в роботах Е. де Боно, Є. Карпенко, Д. Халперн та ін. 
Питанню розвитку критичного мислення присвячені роботи Н. Андрєйчук, 
Д. Клустер, О. Крюзе, Ж. Кюрфісс, В. Нищета, К. Пилипюк, Л. Ткаченко, 
Д. Халперн, Н. Юліна та ін. 

Мета даної статті – дослідити зв’язок критичного мислення з 
інформаційно-аналітичними уміннями та роль креативних технологій 
навчання у формуванні інформаційно-аналітичних умінь майбутніх 
інженерів-педагогів. 

Інтернаціоналізація та глобалізація суспільства призвели до того, що 
зміни в одній галузі дуже швидко переносяться на інші, підсилюючи 
взаємовплив та взаємозв’язок цих сфер [4]. 

Ці твердження підтверджуються В. І. Мудрак [5], який наголошує, 
що вища освіта на сучасному етапі має: 

– гуманізувати інформаціологічні якісні і кількісні характеристики 
знання в системі вищої освіти; 

– індивідуалізувати вплив освітньо-наукової інформації на особис-
тість як науково обґрунтованої оптимізації вибору особистісного пізнава-
льного та професійно спрямованого шляху; 

– оптимально індивідуалізовано технологізувати освітньо-пізна-
вальний простір щодо застосування медіа-засобів, систем, прийомів, форм 
трансформації, модернізації науково-освітньої інформації; 

– організувати підтримку особистісно-розвивальних пізнавально-
цілісних знанієвих підходів: контекстуальних, діалогічних, ігрових, 
комунікативно-рольових, імітаційно-моделюючих та ін.; 

– стимулювати науково обґрунтоване програмування інтелекту-
ального, емоційного, нейропсихофізіологічного розвитку особистості через 
розробку новітніх шляхів наукового, ціннісного пізнання світу в цілому, 
світу людини; 

– оптимізувати організаційно-ціннісний простір пізнання молодою 
людиною світу в системі вищої освіти стосовно інформаційних взаємо-
впливів через навчання життя в умовах прогресуючого інформаційного 
середовища та його впливу на індивідуальне буття. 

В умовах інтенсивної інформатизації життєдіяльності та професійної 
діяльності людини задача формування умінь аналізувати знання, 
навчальну та професійну інформацію має бути приоритетною. Проте 
процес інформаційно-аналітичної діяльності, основою якого є наведені 
уміння обробки інформації, являється більш складним явищем, ніж інші 
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складові професійної діяльності фахівця, оскільки цей вид діяльності 
залежить від рівня розвитку критичного та творчого мислення. 

На основі результатів проведених раніше теоретичних досліджень 
зазначимо, що процес інформаційно-аналітичної діяльності складається з 
таких розумових операцій: пошук, аналіз, синтез, порівняння, переробка, 
структуризація, створення, оцінка, накопичення та передача інформації. 

На сьогоднішній день існує безліч підходів до визначення поняття 
«критичне мислення». В межах означеної проблеми формування 
інформаційно-аналітичного мислення варто звернути увагу на деякі з них. 

Л. Ткаченко [10] визначає критичне мислення як прояв самостійності 
міркування, вміння визначати проблему та виробляти оптимальну 
стратегію її розв’язання, уміння сумніватись у загальноприйнятих істинах; 
виступає як засіб успішної адаптації в умовах змін; характеризується 
допитливістю, наполегливістю, неупередженістю, справедливістю в 
оцінюванні явищ та подій; воно сприяє прояву гнучкості, мобільності 
особистості; є засобом протиманіпулятивних впливів. 

Д. Клустер визначає критичне мислення як мислення соціальне й 
самостійне. Інформація є початковим, а не кінцевим пунктом критичного 
мислення. Воно починається з постановки запитань і проблем, які потрібно 
розв’язати; 

«Критичне мислення – це використання когнітивних технік або 
стратегій, які підвищують вірогідність отримання бажаного кінцевого 
результату. Це визначення характеризує мислення як дещо, що 
відрізняється контрольованістю, обґрунтованістю та цілеспрямованістю…» 
(Д. Халперн). 

Німецькі науковці (О. Kрюзе, Ж. Kюрфісс) вважають, що критичне 
мислення передбачає рефлексію, розуміння того, як знання створюються, 
та є частиною практичного навчання. Критичне мислення у сфері вищої 
освіти актуалізує здатність пристосовуватися до нового змісту й робити 
його доступним для раціонального переусвідомлення [14]. 

Розглядаючи поняття «критичне мислення» як методологічно 
свідоме мислення, яке пов’язане з актуалізацією інформаційного пошуку, 
міркування про прийняте рішення й власної оцінки знань, ми 
погоджуємося з думкою К. Пилипюк [9], що лише розуміння того, як 
методично правильно координувати процес, яке рішення необхідно 
прийняти, як воно може бути адаптоване до потреб ситуації, робить 
людину здатною мислити критично. 

Критичне мислення вимагає використання допоміжних засобів 
таких, як математичне моделювання, комп’ютерна техніка, засоби масової 
інформації, евристика, емпіричні тестування, управління проектами тощо 
залежно від дисципліни, яка викладається [14]. 

Успішність та результативність процесу аналізу та обробки інфор-
мації залежить від набутих навичок інформаційно-аналітичної діяльності 
та від складності задачі для певного фахівця. Якщо інформація характери-
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зується суб’єктивною новизною чи складністю для окремо взятого 
фахівця, або у фахівця невідомі формальні способи вирішення задачі на 
основі цієї інформації, процес інформаційно-аналітичної діяльності у 
такому випадку залежатиме від рівня розвитку творчого мислення. 

Знання, які відповідають рішенню аналогічних або у чомусь схожих 
задач (якщо подібні задачі вирішувались), можуть бути досяжні для їх 
осмисленого аналізу [11]. У такому випадку задача аналізу інформації не є 
складною, шляхи її вирішення можуть бути знайдені у відповідній 
літературі та залежать від набутих навичок інформаційно-аналітичної 
діяльності. Проте, при низькому рівні розвитку критичного та творчого 
мислення, рішення задачі аналізу інформації може бути звичним, проте 
стереотипним, а іноді й неефективним. 

Отже, для формування інформаційно-аналітичних умінь необхідна 
наявність певного рівня розвитку критичного та творчого мислення. 

Н. Юліна [13], порівнюючи характерологічні ознаки критичного й 
творчого мислення, виявляє відмінності, проте зазначає, що обидва види 
мислення в цілісному спонтанному розумовому процесі взаємодіють, між 
ними існує зворотний зв’язок, їх єдність – це комплексне мислення вищого 
порядку. 

У сучасних умовах професійної діяльності фахівець все частіше має 
справу з творчими інтелектуальними задачами, які, як правило, відріз-
няються не тільки відсутністю відомих методів їх рішення, але й 
неможливістю вирішити ці задачі за певний час шляхом перебирання 
комбінацій відомих способів чи методів. Пошук шляхів рішення такої 
задачі базується на складних процесах мозкового аналізу та синтезу 
інформації. 

В. Нищета [6] зазначає, що критичність мислення вищого поряду 
дозволяє особистості вдосконалювати свої аналітичні здібності, навички 
застосування знань, сприяє виробленню прагнення до нових знань. Таким 
чином формується суб’єктний досвід і використовується в продуктивній 
діяльності, що є необхідністю для творчої самореалізації особистості. 

Розвитку критичного та творчого мислення сприяють так звані 
креативні техніки та методи розв’язання творчих задач. Креативні техніки 
(від лат. «creatio» – творіння) – це спосіб організації творчої діяльності з 
метою пошуку розв’язання творчої задачі. 

Креативні техніки та методи розв’язання творчих задач лежать в 
основі креативних технологій навчання, які передбачають розвиток 
творчого мислення, уяви, інтуїції та оволодіння тими, що навчаються, 
знаннями та уміннями пошуку рішень творчих задач. 

Розрізняють три види креативних технік: інтуїтивна, дискурсивна та 
комбінований метод, який об’єднує інтуїтивні та дискурсивні елементи [2]. 
Інтуїтивні методи базуються на понятті «інтуїція»: спонтанне розуміння, а 
також впізнавання ситуації або проблеми без попереднього аналітичного 
розумового процесу. Дискурсивний підхід означає, що нові знання 
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добуваються логічно прогресивним мисленням від поняття до поняття [2]. 
Для формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх інженерів- 

педагогів більш доцільно застосовувати у навчанні дискурсивні креативні 
техніки, оскільки ці техніки характеризуються системним підходом, 
досліджувані проблеми підлягають точному аналізу та розкладаються на 
найдрібніші деталі, що дозволяє охопити постановку проблеми повністю, 
перш ніж крок за кроком розроблятиметься рішення. Серед дискурсивних 
креативних технік особливої уваги в руслі проблеми формування 
інформаційно-аналітичних умінь потребують метод морфологічного 
аналізу, метод ментальних карт (інтелект-карт), метод контрольних питань. 

Метод морфологічного аналізу дозволяє системно досліджувати всі 
можливі варіанти рішення задач та знаходити оригінальні комбінації 
варіантів рішення. Морфологічний аналіз базується на класифікації та 
закономірностях будови (морфології) об’єкту. Метод морфологічного 
аналізу дозволяє організувати простір (обшир) змін об’єкту (морфо-
логічний ящик) і систематично його аналізувати [3, с. 121]. 

Застосування ментальних або інтелект-карт у навчальному процесу 
допомагає студентові структурувати навчальний матеріал у зрозумілій для 
самого студента формі, запам’ятовування такого матеріалу є більш 
ефективним та зручним для опрацювання, сприяє творчості, допомагає 
обробляти великі потоки навчальної інформації. 

Метод контрольних питань передбачає використання для рішення 
творчої задачі списку заздалегідь підготовлених питань, відповідаючи на 
які дослідник крок за кроком аналізує задачу. Простота та чітка 
алгоритмічність методу стають підставою для його застосування в 
інженерно-педагогічній освіті у тих випадках, коли той, хто навчається, 
потребує особливої уваги до керування навчально-пізнавальною діяль-
ністю [12, с. 110]. 

Зважаючи на суб’єктивний характер формування інформаційно-
аналітичних умінь, вважаємо доцільним розглядати означену проблему в 
контексті розвитку критичного та творчого мислення. Критичне мислення 
є однією з найважливіших якостей особистості, що не компенсується 
поєднанням інших якостей та являється необхідною умовою її 
ефективного соціального та специфічно професійного функціонування [1]. 

Розвитку критичного та творчого мислення сприяють так звані 
креативні техніки та методи розв’язання творчих задач, серед яких більшої 
уваги приділяємо дискурсивним методам пошуку рішень творчих задач. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ  
ДО ПРОЕКТУВАННЯ Й СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ  

ЗАСОБАМИ OPENOFFICE. ORG BASE 
 
У статті розглядається проблема підготовки майбутніх психологів 

до використання системи управління базами даних. Схарактеризовано 
лабораторне заняття як основну форму навчання студентів викорис-
товувати бази даних у роботі психолога на прикладі додатку офісного 
пакету OpenOffice. Org Base у рамках навчальної дисципліни «Нові 
інформаційні технології та технічні засоби навчання». 

Ключові слова: лекційне заняття, лабораторне заняття, самос-
тійна робота, бази даних, система управління базами даних, офісний 
пакет OpenOffice. 

 
На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства й 

комп’ютеризації виробничих та освітніх процесів, а також в умовах 
переходу від роботи з паперовими носіями інформації до електронних 
постає проблема формування ІКТ-компетентності майбутнього фахівця. 
Для оптимізації процесу прийняття рішень сучасний фахівець має вміти 
отримувати, накопичувати, зберігати й опрацьовувати інформаційні дані, 
за допомогою комп’ютерів і засобів зв’язку, представляти результат у 
вигляді наочних документів. 

Сфера діяльності психолога досить широка, зокрема соціально-
психологічні служби, медичні установи, школи, дитячі садки та ін. Нині в 
роботі цих закладів широко впроваджуються та використовуються 
електронні бази даних, за допомогою яких можна частково, а в 
майбутньому повністю відмовитися від записів на папері, автоматизувати 
деякі процеси з ведення обліку колективу, пацієнтів, учнів класу чи школи, 
групи дітей (наприклад, зберігати в базі даних певні повторювані записи, 
які за ручного ведення обліку доводилося б багато разів переписувати 
знову). Тому проблема формування в майбутніх психологів уміння 
проектувати та створювати бази даних, працювати з системою управління 
базою даних (СУДБ) є актуальною. 

У результаті еволюції інформаційних технологій на сьогодні існує 
достатня кількість різних СУБД, найбільш відомі: Paradox, Microsoft 
FoxPro, Visual FoxPro, Microsoft Assess, OpenOffice. Org Base та ін. 
Проблемою їх вибору та використання займаються зарубіжні та вітчизняні 
учені: К. Дж. Дейт, Дж. Дрейк, Поль Дюбуа, И. Задворьєв, Т. Павлова, 
Є. Пьяних, С. Смирнов, Ю. Тихомиров, Дж. Уорсли, Бен Форту, Енді 
Харіс, А. Юдін та ін. Для навчання студентів працювати в СУБД ми 
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обрали офісний пакет OpenOffice, оскільки він доступний у придбанні (не 
ліцензований) і майже не поступається своїм аналогам у користуванні. 

Метою статті є висвітлення досвіду формування в майбутніх 
психологів навичок роботи в СУБД у рамках викладання навчальної 
дисципліни «Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання» 
(«НІТ та ТЗН»). 

Під час планування навчальної діяльності та розробки методичного 
забезпечення до лекційних та лабораторних занять з дисципліни «НІТ та 
ТЗН» для студентів напряму підготовки «Психологія» у Полтавському 
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка ми 
ставили за мету формування в студентів: знань про бази даних та СУБД, 
умови та обмеження на їх використання; практичних навичок бази даних у 
формі звітів на електронних та паперових носіях. 

Зміст курсу «НІТ та ТЗН» передбачає вивчення таких тем: Тема 1. 
Основи роботи з базами даних. Тема 2. Обробка інформації програмними 
засобами аналізу статистичних даних. Тема 3. Сучасні технічні засоби 
навчання. Загальна кількість годин вивчення дисципліни складає 72 год. 
(2 кредити), з них 10 – лекційні, 20 – лабораторні, 42 – самостійна робота [3]. 

Для успішного сприйняття й запам’ятовування студентами навчаль-
ного матеріалу провідною формою їхньої навчально-пізнавальної діяль-
ності ми обрали лекцію-візуалізацію, з використанням мультимедійного 
комплексу та інтерактивної дошки. Читання візуалізованої лекції полягає, 
насамперед, у демонстрації можливостей програмного продукту в 
реальному часі та розгорнутому коментуванні основних принципів роботи 
в середовищі, що вивчається (OpenOffice). Така лекція забезпечить 
систематизацію знань, ефективне засвоєння нової інформації, створення й 
розв’язання проблемних ситуацій тощо [2]. 

Інтеграція теоретико-методологічних знань та безпосереднє форму-
вання умінь і навичок студентів проектувати та створювати бази даних 
здійснюється на лабораторних заняттях. Для їх проведення ми розробили 
лабораторні роботи, особливість яких полягає в комплексному підході до 
вивчення тем змістового модуля. Комплексність полягає в тому, що 
поставлена проблема має бути розв’язана декількома можливими 
способами, зокрема створення таблиць, запитів, форм та звітів баз даних. 
Обов’язковими складовими лабораторної роботи є тема, мета і завдання, 
теоретичні основи теми, хід роботи – детальний, покроковий з поясненням 
та важливими примітками, за рахунок чого уможливлюється краще 
розуміння студентами їхньої практичної діяльності та полегшується робота 
викладача. У кінці лабораторної роботи обов’язковими є завдання для 
самостійного та індивідуального виконання, які аналогічні до тих, що 
виконували на занятті в комп’ютерній аудиторії. Це сприяє систематизації 
та узагальненню набутих умінь та навичок. Для прикладу наведемо одну з 
лабораторних робіт, що ми пропонуємо студентам, під час розробки яких 
ми використовували методичні посібники щодо створення баз даних [1; 4]. 
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Лабораторна робота 
Тема: Створення, редагування і сортування таблиці засобами бази 

даних. 
Мета: навчитися створювати структуру бази даних, модифікувати її, 

вводити та редагувати дані в таблицях. 
Загальні положення 

База даних (БД) – єдине, централізоване сховище даних певної 
предметної області, до якої мають доступ багато програм. Система 
управління базою даних (СУБД) – спеціальний пакет програм, що 
забезпечує створення, супроводження і використання баз даних багатьма 
користувачами. Базу даних створюють у вигляді однієї чи декількох 
таблиць, які є місцем зберігання інформації. Таблиця бази даних 
складається з рядків (записів) і стовпців (полів). 

Запис містить інформацію про один конкретний елемент бази даних і 
складається з полів, які формують структуру запису. 

Поле – це мінімальна порція інформації в записі, над якою визначені 
операції введення, виведення, редагування тощо. Імена полів таблиць та 
інших об’єктів повинні містити не більше 64 символів і можуть включати 
будь-які комбінації букв, цифр, пробілів і спеціальних символів, за 
винятком крапки, знаку оклику !, лапок « » і квадратних дужок [ ]. Для 
кожного з полів окремо задається тип даних. За замовчуванням він 
визначається як текстовий з максимальною кількістю знаків 50. Цей тип 
даних допускає введення будь-яких літер, цифр та символів. При виборі 
типу даних поля необхідно враховувати характер значень інформації. 
Наприклад, не можна зберігати текст в полі, що має числовий тип даних. 
Потрібно передбачити, які операції мають виконуватись з даними поля. 
Так, обчислювання можна проводити в числових полях і в полях, що 
мають грошовий формат. Неможливо сортувати, індексувати та використо-
вувати для групування записи поля MЕМО, гіперпосилання й об’єкти OLE. 

Система управління базами даних дозволяє розв’язувати широке 
коло завдань користувачів баз даних: отримувати необхідну інформацію, 
вносити зміни до таблиць бази даних, додавати нові і вилучати старі 
записи тощо. 

Хід роботи 
Частина 1: Створення таблиці та введення до неї даних 
Завантажте програму за допомогою команди Пуск → Программы → 

OpenOffice → Базы данных. 
Встановіть перемикач Создать новую базу данных та натисніть 

Далее → Сохранить и выполнить → встановіть перемикач Открыть базу 
для редактирования → Готово. 

Ознайомтеся з головним вікном OpenOffice.org Base та вікном бази 
даних. 

У вікні, що з’явилося, знайдіть та оберіть вашу папку. У поле Ім’я 
файлу як ім’я бази даних уведіть назву Академічна_Прізвище (Прізвище 
вводите власне) → Сохранить. 
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Рис. 1 
 
У новому вікні оберіть Создать таблицу в режиме дизайна. Задайте 

назви та типи полів відповідно до зразка. Кожне введення завершуємо 
натисканням клавіші Enter (Рис. 1). 

Для поля Дата народження необхідно змінити його тип. Для цього 
поставити курсор в рядочку Дата народження у стовпчику Тип данных. 
З’явиться розкриваючий трикутник. Натисніть на ньому і оберіть у меню 
пункт Дата. У полі Пример формата (внизу робочого вікна) клацніть по 
кнопці . У вікні, що з’явилося, Формат поля оберіть формат для 
категорії Дата (Рис. 2.) → ОК. 

 

 
 

Рис. 2 
 
Для поля Телефон встановіть тип даних, який забезпечить контроль 

уведення мобільного телефонного номера. Для цього встановлюємо тип 
даних Целое (за допомогою розкриваючого трикутника). У вікні Формат 
поля оберіть категорію Особый у полі Код формата уведіть 000-000-00-00 
натисніть зелену галочку у цьому ж полі → ОК. 

Збережіть таблицю натисканням кнопки Сохранить на панелі 
інструментів. У вікні, що з’явилося, введіть назву таблиці Студенти і 
натисніть ОК. З’явиться запит на створення ключового поля – унікального 
поля лічильника, в якому будуть самостійно з’являтися числа – номера 
записів. Натисніть Да. Перейдіть у режим таблиці, вибравши щойно 
створену таблицю Студенти. Уведіть дані відповідно до зразка (Рис. 3.) 
Значення поля ID не буде мінятися автоматично, тому нумерацію 
проставте самостійно. Якщо закінчити введення даних в комірку 
натисканням клавіші Enter, то маркер перейде в наступну клітинку. 
Доповніть базу даних значеннями до 20 записів. 
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Рис. 3 
 
Примітка: Ширину стовпців можна регулювати аналогічно 

електронним таблицям. Для цього потрібно навести вказівник миші на 
границю стовпців між їх назвами, натиснути ліву кнопку миші і здійснити 
перетягування. 

Збережіть введені дані, натиснувши на кнопку Сохранить панелі 
інструментів. 

Частина 2. Редагування комірок 
У полі По батькові замініть значення Олександрівна на Олегівна. 

Для цього поставте курсор у відповідну комірку, виділіть її вміст і введіть 
нове значення. Змініть дату народження Яковлева з 1995 на 1996. Для 
цього слід клацнути по відповідній комірці, і вона відкриється для 
редагування. Видалити цифру 5 і ввести 6. Змініть назву стовпчика 
Прізвище, прописавши її великими літерами. Для цього виконайте таку 
послідовність дій: закрийте вікно Студенти → натисніть на кнопку Правка  
панелі інструментів; видаліть назву відповідного поля; введіть назву 
великими літерами; виконайте збереження і закрийте вікно; перейдіть в 
режим таблиці, для цього двічі клацніть по таблиці Студенти. 

Заховайте стовпець Телефон. Для цього виконайте таку 
послідовність дій: в режимі таблиці виділіть стовпець за допомогою миші 
(клацніть на назві стовпця); викличте контекстне меню стовпця, а в ньому 
оберіть команду Скрыть столбец. Поверніть для відображення стовпець 
Телефон. Для цього в режимі таблиці викличте контекстне меню будь-
якого стовпця та виконайте команду → Показать столбцы → телефон. 

Видаліть останній рядок таблиці. Для цього: виділіть останній запис, 
виконавши клацання на імені рядка; у меню Правка оберіть команду 
Удалить запись, що підтвердить його знищення. 

Доповніть таблицю ще двома записами. Для цього: в режимі таблиці 
виконайте команду меню Вставка → Запись; введіть власні дані; закрийте 
таблицю; збережіть базу даних. 

Запитання для перевірки 
1. Що таке база даних? Наведіть приклади баз даних. 
2. Яке призначення програми OpenOffice Base? 
3. З чого складається база даних? Що таке запис? Що таке поле? Які 
типи полів вам відомі? 

4. Як створити структуру бази даних? 
5. Що означає модифікувати структури бази даних? 
6. Як сховати чи показати стовпці в таблиці? Як вставити нове поле 
в структуру таблиці? Як вилучити запис з таблиці? Як вилучити 
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поле зі структури таблиці? Як ввести в таблицю новий запис? 
7. Яким способом задають тип поля? 

Завдання для індивідуальноїроботи 
Створіть базу даних (Рис. 4). Збережіть файл у Вашій папці з іменем 

«Спеціальність». 
 

 
 

Рис. 4 
 
Заповніть таблицю 20 записами. У таблиці має бути 7 факультетів 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, у полі Освітньо-кваліфікаційний рівень 
дані – спеціаліст – тільки на психолого-педагогічному факультеті, решта – 
бакалавр. 

Виконайте у створеній таблиці такі дії: назви стовпців Факультет та 
Група повинні бути написані великими літерами; заховайте стовпець 
Освітньо-кваліфікаційний рівень; відновіть стовпець Освітньо-кваліфіка-
ційний рівень; доповніть поле Форма навчання, заповніть його даними 
(стаціонар/заочна) у режимі таблиця; виконайте збереження одержаної 
таблиці та завершіть роботу з програмою OpenOffice Base. 

Таким чином, представлена одна з лабораторних робіт курсу «НІТ та 
ТЗН» показала, що засвоєння майбутніми практичними псих студентами 
теоретичного та практичного матеріалу з проектування та створення бази 
даних, відпрацювання навиків роботи в СУБД за рахунок завдань 
самостійного виконання сприятиме формуванню ІКТ-компетентності 
майбутніх практичних психологів у подальшій професійній діяльності. 
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УДК 378.13:821.61.2 
 

Віталіна Рейдало 
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ 
Я. А. КОМЕНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
У статті аналізуються проблеми сучасної методики викладання 

української літератури у вищій школі, зокрема ефективність засто-
сування технології модерації у навчанні студентів магістратури при 
викладанні курсу «Методика викладання української літератури у вищій 
школі», звертається увага на одне з головних завдань ВНЗ – підготовки 
майбутніх викладачів з української літератури, формування їх професійно- 
методичної компетентності шляхом використання у навчальному процесі 
сучасних технологій навчання. Представлено концептуальні основи техно-
логії розвивального навчання, зокрема модерації. Водночас, висвітлю-
ються погляди видатного чеського педагога Я. А. Коменського на систему 
навчання та проаналізовано можливість застосування його дидактичних 
принципів на практиці у процесі викладаннямодеративної лекції у вищій 
школі. 

Ключові слова: педагогічна технологія, технологія навчання, 
технологія розвивального навчання, методика модерації, лекція-модерація, 
дидактичні принципи Я. А. Коменського, принцип наочності, принцип 
систематичності, майбутній викладач української літератури, методика 
викладання української літератури у вищій школі. 

 
Сучасний розвиток інформаційного суспільства, інтеграція у 

європейський освітній простір та модернізація національної системи освіти 
висувають нові вимоги до кваліфікації майбутніх викладачів. Основним 
завданням сучасної вищої школи є підготовка всебічно розвинутих 
молодих викладачів, здатних постійно поповнювати та поглиблювати свої 
знання, підвищувати теоретичний та практичний рівні, формувати вміння 
оперувати новими технологіями та знаннями, бути готовим змінюватися та 
пристосовуватися до нових потреб ринку праці, навчатися впродовж 
життя. Для цього потрібно інтенсифікувати навчальний процес, посилити 
його привабливість та результативність у всіх формах і методах навчання 
[7, с. 143]. Відтак, актуальною є проблема оптимізації навчально-
виховного процесу, необхідність розроблення та впровадження сучасних 
педагогічних технологій у практику підготовки майбутніх викладачів та 
вивчення їхньої ролі у розвитку освітньої галузі. 

Перебудова всіх напрямів діяльності сучасного освітнього простору 
та створення відповідних умов формування молодої компетентної 
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особистості викладача потребує повернення до вже набутого людством 
прогресивного досвіду в царині педагогіки з погляду сьогодення, його 
переосмислення та висвітлення у контексті сучасних культурно-освітніх 
змін, адже саме педагогічний досвід є тим невичерпним життєдайним 
джерелом і одночасно способом перевтілення наукового знання у 
практичні вміння, критерієм його істинності. Українські вчені знаходять 
відповіді на актуальні питання педагогічної науки та практики у багатій 
різноплановій спадщині видатного чеського педагога-реформатора 
Я. А. Коменського. Його педагогічні ідеї, винятково актуальні для свого 
часу, і сьогодні не втратили великого значення. Критикуючи вади 
тогочасного суспільства, Я. А. Коменський усіма силами намагався 
розвинути освіту, бо вбачав у цьому основний шлях поліпшення життя 
трудового люду. Не потрібно, він заявляв, ховати науку в книжках для 
вчених, оскільки лише завдяки навчанню і вихованню людина стає 
людиною, тому знання мають бути доступні для всіх [3, с. 78]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що педагогічна 
спадщина Я. А. Коменського була предметом особливого наукового 
зацікавлення багатьох вітчизняних педагогів. На сьогодні маємо велику 
кількість праць, де науковці реконструювали просвітницьку й суспільну 
діяльність чеського педагога (В. Григорович, Б. Мітюров, Ф. Науменко); 
проаналізували його педагогічні, філософсько-релігійні погляди (Н. Гон-
чаров, М. Демков, Е. Івахненко); визначили вплив ідей чеського педагога 
на розвиток шкільництва в Україні у різні історичні періоди (М. Євтух, 
В. Любащенко, Є. Мединський). Окремим історіографічним аспектам 
рецепції науково-педагогічного доробку Я. А. Коменського в Україні 
присвячено розвідки сучасних вітчизняних дослідників А. Бондара, 
А. Вихруща, Л. Лаптєвої, Т. Пантюк, В. Струманського, М. Ярмаченка та 
інших [4, с. 3]. 

Проте, у науковій літературі відсутні дослідження щодо 
застосування дидактичних поглядів Я. А. Коменського у методиці вищої 
школи, зокрема під час підготовки магістрів з української літератури на 
заняттях з методики викладання у ВНЗ, а також можливостей побудови 
нових технологій навчання на дидактичних засадах чеського педагога. 
Адже на сучасному етапі розвитку педагогічної та методичної науки 
розвідки з проблем виникнення і використання інноваційних педагогічних 
технологій набули широкої популярності. Ці питання розроблялися такими 
вченими, як В. Беспалько, І. Дичківська, О. Кучерук, М. Пентилюк, 
О. Савченко, Г. Селевко, Л. Столяренко, Г. Токмань, М. Фіцула та ін. 

Метою статті є обґрунтування ефективності застосування інновацій-
них технологій навчання, зокрема модеративної, із можливим використан-
ням дидактичних принципів Я. А. Коменськогопід час підготовки майбут-
ніх викладачів української літератури у магістратурі вищого навчального 
закладу. 
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Сучасна українська освіта відкрита різноманіттю навчальних 
освітніх технологій. Не є винятком і процес викладання у вищій школі. 
Технології, що активно використовуються у педагогічній практиці, 
поділяють на традиційні та інноваційні. Сучасний викладач, прагнучи 
уникнути дидактичної одноманітності, базуючись на традиційних методах, 
формах, прийомах навчання та виховання, вдається до використання 
педагогічних інновацій, вдало коригуючи та застосовуючи їх залежно від 
педагогічної ситуації. 

Будь-яка сучасна педагогічна технологія являє собою синтез 
досягнень педагогічної науки і практики, поєднання традиційних елементів 
минулого досвіду і того, що породжено суспільним і технічним прогресом, 
і насамперед, гуманізацією, демократизацією суспільства і технологічною 
революцією. Джерелами і складовими частинами нових педагогічних 
технологій є: соціальні перетворення і нове педагогічне мислення; 
суспільні, педагогічні, психологічні науки; сучасний передовий педагогіч-
ний досвід; історичний вітчизняний і зарубіжний досвід (надбання 
попередніх поколінь); народна педагогіка [2, с. 46]. Так, розроблення нової 
дидактики, системи й методів навчання, що у майбутньому кардинально 
вплинуло на розвиток освітньої галузі, є результатом діяльності великого 
чеського педагога Я. А. Коменського, який сміливо висунув у свій час ідею 
загального навчання – «освіта потрібна всім». Він вважав, що людина – це 
«найдосконаліше, найпрекрасніше створіння», а школа – це «майстерня 
гуманності» [3, с. 78]. 

Я. А. Коменський у «Великій дидактиці» так висвітлював важливе 
питання про зміст і завдання освіти: «А наукова освіта нехай служить 
людині для удосконалення одночасно її розуму, мови і рук, щоб вона могла 
все потрібне розумно споглядати, висловлювати словами і здійснювати в 
дії… Знати, діяти і говорити – ось у чому сіль мудрості» [6]. Його слова 
суголосні із сучасними завданнями вищої школи: підготувати компетент-
ного фахівця, який досконало володіє власними знаннями, готовий 
змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, вміє 
оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати 
рішення, навчатись упродовж життя. Серед пріоритетів освіти сьогодні, а 
також завдань, поставлених перед вчителем у школі та викладачем 
університету, уміння оперувати такими технологіями та знаннями, які 
задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до 
нових ролей у цьому суспільстві [6]. 

У сучасній педагогічній літературі функціонують взаємопов’язані, 
але не тотожні поняття: «педагогічна технологія», «освітня технологія» та 
«технологія навчання». Ми розглядаємо освітню технологію як таку, що 
відображає загальну стратегію розвитку освіти, єдиного освітнього 
простору, а педагогічні технології втілюють тактику реалізації освітніх 
технологій у навчально-виховному процесі шляхом упровадження моделей 
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навчання і тотожних йому моделей управління цим процесом. Педагогічну 
технологію визначаємо як родове поняття, до якого входять технології 
навчання, виховання і спілкування [5, с. 172–173]. 

Відтак, інноваційна технологія навчання – система новаторських 
способів педагогічних дій, форм і засобів навчання, спрямована на 
оптимізацію процесу навчання. Викладач української літератури повинен 
не тільки досконало знати новітні технології навчання літератури, а й 
творчо застосовувати їх у процесі навчання, доповнюючи традиційні 
методичні складники інноваційними, з метою ефективного викладання 
дисциплін з української літератури у вищій школі. Проте, «успіх у 
викладанні літератури забезпечить поетапна діяльність, технологія, яка 
ґрунтується на взаєморозумінні, взаємодопомозі, довірі між учасниками 
навчального процесу» [8, с. 246–247]. Я. А. Коменський неодноразово 
підкреслював ту обставину, що навчання передбачає спільну діяльність 
учителя і учнів, при цьому він відрізняє навчання як форму діяльності 
учителя від учіння як форми діяльності учня [6]. 

«Поняття «технологія» щодо викладання літератури використовують 
із застереженням: предмет «література» тісно пов’язаний із художньою 
творчістю і передбачає духовний розвиток особистості, тому і містить 
складники, які неможливо технологізувати, а саме: імпровізацію, креатив-
ність, непередбачуваність індивідуального сприйняття твору, аксіологіч-
ність переживань, образність мислення» [8, с. 247].Сучасні педагогічні 
технології навчання літератури різноманітні за своїми філософськими та 
психологічними засадами, але їх поєднує спрямованість на активізацію 
інтелектуальної та емоційної діяльності студента. 

Одним із напрямів удосконалення професійної підготовки викладача 
української літератури, підвищення його творчих і методичних здібностей 
є проблемне навчання, що тлумачиться як технологія розвивального 
навчання, яка сприяє підвищенню рівня інтелектуалізації та індивідуалі-
зації навчального процесу. Проблемне навчання насамперед передбачає 
системне застосування широкого кола завдань проблемного типу, 
спрямованих на формування у студентів таких умінь: формувати 
проблему, будувати гіпотезу, планувати систему дій, спрямованих на 
вирішення завдання, актуалізувати наявну інформацію, здійснювати 
реконструкцію відомої інформації, контролювати хід розв’язання завдання, 
аналізувати й обговорювати результати, виправляти помилки, допущені 
під час розв’язання завдання, здійснювати пізнавальний процес в умовах 
нової ситуації, застосовувати загальнонаукові та конкретні методи 
дослідження [8, с. 207]. На нашу думку, в основі проблемного навчання 
закладений принцип наочності, який Я. А. Коменський першим теоретично 
обґрунтував і детально розкрив, протиставляючи його відірваному від 
життя словесному, пасивному навчанню. Він зазначав, що «початок 
пізнання завжди випливає з відчуттів, тому навчання слід починати не із 
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словесного тлумачення про речі, а з реального спостереження за ними» [6]. 
Тобто відбувається зміщення освітнього акценту з наративного у бік 
проблемно-орієнтованого навчання. 

Однією з методик, що ґрунтується на проблемно-орієнтованому 
навчанні, є методика модерації. Термін «модерація» походить від італій-
ського «moderare», що означає «пом’якшувати», «послаблювати», «стри-
мувати». У сучасному значенні під модерацією розуміють спеціальну 
технологію розвивального інтерактивного навчання, завдяки якій групова 
робота студентської аудиторії стає більш цілеспрямованою і структуро-
ваною, підвищується результативність і якість освітнього процесу [1, с. 91]. 

Модерація – це метод, який у вільній колегіальній атмосфері і за 
самостійної участі кожного учасника дозволяє цілеспрямовано, ефективно 
і конструктивно розглядати теми, проблеми і завдання, зосередившись на 
їхньому змісті [1, с. 91]. Я. А. Коменський зазначав, що «учні за 
допомогою вчителя повинні чітко усвідомити, яку користь приносить 
досліджуване в повсякденному житті…», навчання повинно бути 
активним, «тому, що слід виконувати, потрібно вчитися на ділі» [6]. 

Технологія модерації є доволі оригінальною і дещо незвичною у 
тому розумінні, що у своїй основі опирається практично на більшість 
загальних і спеціальних навчальних закономірностей та принципів 
дидактики. Модерація дозволяє повною мірою реалізувати усі функції 
навчального процесу: освітню, виховну, розвивальну. До того ж техніка 
модерації органічно поєднує найважливіші навчальні методи і прийоми, 
які активізують студентську аудиторію: аналізу і синтезу, систематизації 
та класифікації, роботи у малих групах та індивідуальної роботи, 
унаочнення і «мозкового штурму», узагальнення і презентації, орієнтації 
на результат і зворотного зв’язку тощо [1, с. 91]. На нашу думку, 
технологію модерації можна використовувати і на лекції, якщо 
практичного заняття за тією ж темою не передбачено. У такому випадку 
лекція-модерація буде цікавою та результативнішою, спрямованою на 
активну зацікавлену участь всіх учасників навчального процесу. Студент 
під час такогозаняття перестає бути об’єктом навчання, займає активну 
позицію у навчальному процесі, а викладач є наставником, консультантом, 
модератором, який виконує роль досвідченого товариша, що допомагає, 
скеровує діяльність студентів. 

Так, наприклад, у ході вивчення курсу «Методика викладання 
української літератури у вищій школі»за допомогою технології модерації 
можна побудувати лекційне заняття, запропонувавши студентам 
твердження»Компетентний викладач – належна підготовка майбутніх 
фахівців» (Традиційна тема лекції «Викладач літературознавчих дисциплін 
у вищому навчальному закладі, його професійні якості»). Модеративне 
заняття повинно розпочинатися із настановчого питання: «Професійно 
компетентним викладач вищої школи може бути завдяки…». При цьому 
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студентам потрібно запропонувати варіанти відповідей: «таланту, умінням, 
знанням, навичкам, досвіду». Правильна постановка такого запитання 
надзвичайно важлива, оскільки від результатів студентських відповідей на 
нього залежить подальша діяльність, якою йтиме модерація. Своє бачення 
відповіді на настановче питання кожен учасник виявляє за допомогою 
клейкої маркувальної цятки, яку приклеює у відповідному полі таблиці. 
Після цього кожному студентові пропонується обґрунтувати свою 
відповідь. За результатами обговорення викладач-модератор скеровує 
роботу групи в обраному напрямі. У результаті роботи на модеративному 
занятті шляхом вирішення проблемних запитань студенти повинні 
сформулювати визначення «Професійна компетентність викладача україн-
ської літератури ВНЗ», визначити та обґрунтувати його професійні якості, 
скласти перелік компетентностей, якими повинен володіти педагог, дати 
означення кожної компетентності, а також визначити та обговорити 
недоліки у роботі сучасних викладачів. Завершенням такого заняття може 
бути презентація чи написання творчої роботи, підготовлені студентами 
вдома. 

Ми вважаємо, що описаний хід лекційного заняття підпорядкований 
принципу наочності та систематичності за Я. А. Коменським, який вважав, 
що «у навчанні треба йти від фактів до висновків, від прикладів до правил, 
які систематизують, узагальнюють ці факти і приклади…» [6]. 

Отже, заняття, побудовані за допомогою модеративної технології, 
характеризуються низкою переваг порівняно із традиційними формами. 
Вона дозволяє усім учасникам навчального процесу зосередитися на осно-
вних проблемах та завданнях, критично втручатися в реальність, а отри-
мані результати є зрозумілими і доступними для всіх учасників. Модерація 
підвищує рівень культури спілкування і дискусій, мотивації студентської 
аудиторії, а також ефективність спільної роботи у команді [1, с. 92]. 

Осучаснення навчальної діяльності у вищій школі сьогодні здійсню-
ється шляхом розроблення та застосування інноваційних технологій 
навчання для активізації навчальної діяльності студентів, розвитку їх 
творчого потенціалу, формування власної мотивації до педагогічної 
діяльності. Потреби сьогодення вимагають від майбутнього викладача 
української літератури не лише ґрунтовних теоретичних знань і 
механістичних умінь, але й здатності критично осмислювати проблеми, 
творчо підходити до розв’язання практичних завдань і з усією 
відповідальністю брати участь у житті суспільства, постійно розвивати 
свої знання про інноваційні технології та оволодівати новими з метою не 
лише підвищення власного потенціалу, а й для підвищення рівня 
підготовленості і професіоналізму своїх майбутніх студентів. Цінний 
педагогічний матеріал ми знаходимо у доробку чеського педагога 
Я. А. Коменського, який здійснив реформу у дидактиці та системі 
навчання і своєю діяльністю вплинув на розвиток освіти в подальшому. 
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Його дидактичні принципи, які сьогодні є основою педагогіки, можна 
застосовувати і в методиці викладання окремих дисциплін. У своїй роботі 
ми спробували побудувати лекцію на засадах наочності та система-
тичності, використовуючи технологію модеративного навчання. Резуль-
татом дослідження стала лекція-модерація як вид активної навчальної 
діяльності студентів, спрямований на максимально ефективну участь усіх 
студентів у освітньому процесі. 
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ 
ІНФОРМАТИКИ У ХМАРО ОРІЄНТОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 
У статті окреслено шляхи педагогічного використання систем 

комп’ютерної математики (CKM) при вивченні інформатичних дисциплін. 
Наведено загальну характеристику СКМ та розглянуто умови доцільного 
використання системи Maxima як засобу навчання бакалаврів 
інформатики у педагогічному університеті. Виявлено педагогічні умови 
розвитку інформаційно-освітнього середовища педагогічного універси-
тету із застосуванням СКМ. Розглянуто особливості хмаро орієнтова-
ного рішення надання доступу до освітнього сервісу. Подано результати 
педагогічного експерименту. 

Ключові слова: бакалаври інформатики, інформатичні дисципліни, 
системи комп’ютерної математики, Maxima, хмарні технології. 

 
Завдання забезпечення високого рівня знань студентів завжди 

залишалося актуальним. Важливим воно є і зараз, коли українська освіта 
взяла курс на європейські стандарти навчання. Від цього залежить 
майбутнє молодих фахівців, престижність навчального закладу, визнання 
роботи викладацького колективу. Кількісна оцінка цієї якості формується 
із цілої сукупності показників навчання студентів – результатів виконання 
лабораторних, контрольних і курсових робіт, індивідуальних завдань, 
модульних контролів, заліків, екзаменів. Навчальні заклади мають певну 
свободу в самостійному забезпеченні належної якості і успішності 
навчання. Це нелегка справа, оскільки кінцева мета завжди залишається 
незмінною – високий рівень освіти, а базові умови – рівень шкільної 
підготовки студентів, обсяги і вид матеріалу до вивчення дисциплін, 
матеріальне забезпечення навчального закладу є змінними величинами. 
Тому викладач, готуючись до циклу викладання дисципліни, має 
враховувати усі фактори впливу на успішність і організувати динамічний 
процес навчання, щоб забезпечити найкращий рівень здобування знань 
студентами. 

Ключовим моментом у процесі вдосконалення інформатичної освіти 
є здатність педагога організовувати навчальний процес на основі 
компетентнісних підходів. Для цього викладач інформатики має бути ІКТ-
компетентним, уміло обираючи і застосовуючи у своїй роботі 
комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання. 

Аналізуючи вітчизняне й міжнародне використання інформаційних 
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технологій у процесі навчання інформатичних дисциплін, варто звернути 
увагу на такий клас програмних засобів навчального призначення, який 
інтенсивно розвивається, як системи комп’ютерної математики (СКМ) [4–6]. 
Ці системи все більшою мірою привертають увагу педагогів як комплексні, 
багатофункціональні, досить потужні і в той же час прості у використанні, 
які стають незамінними у підтримуванні різноманітних процесів 
чисельних обрахунків, візуалізації закономірностей, реалізації символьних 
операцій, алгоритмів і процедур. 

У педагогічному університеті системи комп’ютерної математики 
постають середовищем для проектування та використання програмних 
засобів підтримування навчання фундаментальних дисциплін. Застосуван-
ня СКМ дозволяє практично усі складові компетентнісного підходу 
реалізовувати більш ефективно. У середовищах СКМ можна створювати 
моделі різноманітних об’єктів і співвідношень, які відіграють роль 
технологічного підтримування всіх етапів математичних досліджень: 
формування нових понять, висування гіпотез, побудови контрприкладів 
або пошуку доведень, наближеного розв’язування задач і т.п. 

Через це визначення педагогічних умов доцільного використання 
систем даного типу, способів і методів їх вбудовування у навчальне сере-
довище, кращих шляхів організації роботи із ними має значний інтерес. 

Метою дослідження є визначення педагогічних умов розвитку 
інформаційно освітнього середовища педагогічного університету із 
застосуванням (СКМ) і аналіз особливостей хмаро орієнтованого рішення 
надання доступу до освітнього сервісу. 

Для того, щоб найбільш повною мірою використати педагогічний 
потенціал систем даного типу, необхідне розроблення методик 
(методичних систем навчання), орієнтованих на використання створених 
СКМ у навчальному процесі, навчального та методичного забезпечення з 
питань їх використання та відповідна підготовка вчителів, формування у 
них інформаційної культури. 

У педагогічному університеті використання СКМ при підготовці 
бакалаврів інформатики має інтегративну значущість, оскільки базується 
на знаннях, здобутих студентами при вивченні інших дисциплін 
математичного циклу та програмування, актуалізує ці знання, стимулює 
утворення стійких зв’язків між знаннями, отриманими з різних предметів. 
Основна увага у використанні СКМ при навчанні інформатичних 
дисциплін звертається на прийоми виконання базових математичних 
перетворень та програмування. 

Використання СКМ на інформатичних спеціальностях у педагогіч-
ному університеті доцільно починати не раніше, ніж на другому курсі 
навчання, коли студенти вже вивчили елементи дискретної математики, 
математичного аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії, а також 
прослухали курс «Алгоритми та структури даних» і знайомі хоча б з 
однією мовою програмування (С, Pascal чи BASIC). Проте викорис-
товувати деякі СКМ (наприклад, Gran1, Maxima), які надзвичайно легкі для 
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опанування, можна і на першому курсі навчання. Зокрема, посібник [1], 
присвячений можливостям використанням Gran1 при навчанні курсу 
«Математичний аналіз». Особливої уваги заслуговує підручник «Теорія 
ймовірностей та математична статистика» [3], у якому для обчислень 
значень функцій, інтегралів, побудови графіків функцій, гістограм, 
перевірки гіпотез за критеріями Пірсона чи Колмогорова тощо викорис-
товується програма Gran1. У посібнику [2] охарактеризовано можливості 
використання СКМ Mathcad, Matlab, Mathematica для розв’язування деяких 
класів оптимізаційних задач. 

Застосування математичних пакетів до розв’язування практичних 
задач передбачає розуміння проблематики дисципліни для правильного 
використання СКМ; розуміння методології розробки алгоритму від 
математичної ідеї до формулювання алгоритму та вміння застосувати цю 
методологію; вміння здійснювати обґрунтування та оцінку складності 
алгоритму за часом виконання і необхідної пам’яті. 

При виборі математичного пакету серед усієї різноманітності СКМ 
слід враховувати кілька факторів. По-перше, для яких потреб необхідна 
СКМ (для наукових досліджень чи для супроводу навчального процесу). 
По-друге, вартість, якщо система є комерційною. По-третє, вибір СКМ 
залежить від задач, які необхідно розв’язувати (наприклад, чисельно чи 
аналітично, які можливості використання СКМ тощо). 

Для наукових цілей вибір СКМ залежить від вхідних даних та 
результату, що необхідно отримати. Наприклад, фізику-теоретику більш 
цікава аналітична модель досліджуваного явища чи об’єкта, тому 
доцільніше використовувати пакети, такі як Mathematica, Maple, Maxima. 
Фізикам-експериментаторам для опрацювання великих масивів даних 
зручно використовувати систему Matlab. 

Особливу увагу звернемо на систему Maxima, оскільки вона є легка в 
опануванні, не поступається у розв’язуванні задач з дослідження операцій 
таким системам як Maple та Mahtematika та є вільно поширюваною. Вона 
оснащена системою меню, що дає змогу виконувати символьні 
перетворення, розв’язувати рівняння, обчислювати границі, похідні, 
інтеграли тощо, не знаючи мови для опису команд щодо виконання цих 
дій. Тому систему Maxima можна використовувати для вивчення 
математичних дисциплін навіть на першому курсі педагогічного 
університету. Застосування системи Maxima не викличе ніяких труднощів 
у студентів при розв’язуванні задач математичного аналізу та лінійної 
алгебри – від студентів вимагається тільки правильно вибрати пункт меню 
та ввести вираз. Проте для програмування у системі Maxima потрібні 
знання мови та синтаксису, а також і певних команд. 

Використання засобів даного типу «у хмарі» є перспективним 
напрямом їх розвитку, коли виникає більше можливостей адаптації 
середовища навчання до рівня навчальних досягнень, індивідуальних 
потреб та цілей того, хто вчиться [7]. Звернення до програмного забез-
печення, що вже знаходиться на віртуальному робочому місці студента, не 
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потребує витрачання навчального часу на інсталяцію і оновлення, створює 
умови для більш диференційованого підходу до організації навчання, дає 
можливість зосередитися на вивченні основного матеріалу. 

Зокрема у Дрогобицькому державному педагогічному університеті 
імені Івана Франка була реалізована хмарна версія системи Maxima, вста-
новлена на віртуальному сервері з операційною системою Ubuntu 10.04 
(Lucid Lynks). В репозитарії цієї операційної системи є версія системи 
Maxima на основі редактора Emacs, що і була встановлена на віртуальний 
робочий стіл студента. 

Завдяки цьому високотехнологічна інфраструктура інформаційно-
комунікаційного середовища має потенціал для створення умов рівного 
доступу до кращих зразків електронних ресурсів та засобів навчального 
призначення для значно ширшого (практично необмеженого) кола корис-
тувачів. Виникає можливість зосередити увагу студентів на засадничих 
поняттях, принципах, підходах за рахунок вивільнення часу і зусиль, які 
йдуть на встановлення, підтримування, обслуговування програмного 
забезпечення, та навіть значною мірою знівелювати реальні просторові та 
часові межі реалізації доступу до необхідних електронних ресурсів. Даний 
підхід розвиває міжпредметні зв’язки, сприяє поглибленому вивченню 
матеріалу, розширює можливості самостійного дослідження, поєднання 
теорії і практики, інтеграції знань стосовно різних підрозділів та рівнів 
інформатичної освіти. Всі ці риси також притаманні процесу фундамен-
талізації навчання [7]. 

 
Таблиця 1 

Шляхи розвитку інформаційно-освітнього середовища вищого 
навчального закладу із застосуванням СКМ 

 
Можливі проблеми і обмеження Шляхи їх вирішення 

Різноманітність спеціалізованих 
програмних засобів  Уніфікація навчальних матеріалів у СКМ  

Відсутність вільного доступу до Інтернету 
в університеті Введення в університеті Wi-Fi зони 

Обмежені можливості консультування 
студентів при виконанні завдань самостійної 
роботи; недостатня підтримка навчання 
студентів з вільним відвідуванням 

Створення хмаро орієнтованого 
середовища і розміщення в ньому 
навчальних матеріалів і сервісів 

Недостатність часу на відпрацювання 
студентами алгоритмів розв’язання задач 

Впровадження СКМ у процес навчання 
інформатичних дисциплін  

Недостатня кількість друкованих 
навчальних посібників, короткотривалий 
індекс актуальності видань з інформатики 

Розміщення електронної бібліотеки у 
«хмарі» 

 
Характеристика системи комп’ютерної математики Maxima 
Система Maxima серед математичних пакетів володіє досить 

широкими можливостями при виконанні символьних обчислень. Це, по 
суті, єдина з вільно поширюваних відкритих систем, яка не поступається 
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комерційним СКМ Mathematica та Maple. Система Maxima розповсюд-
жується під ліцензією GPL і є доступною як користувачам операційних 
систем Linux, так і користувачам Windows. 

Основні математичні функції та константи, синтаксис 
Мінімум, що потрібно для того, щоб почати роботу із системою 

Maxima в будь-якому розповсюджуваному Linux-дистрибутиві, це пакет 
maxima. Цей пакет містить насправді мінімум: консольну версію програми 
з необхідними бібліотеками та кілька демо-файлів. Консольна версія 
забезпечує доволі бідні візуальні можливості: всі математичні формули 
будуються звичайними текстовими символами в кілька рядків дисплею, а 
зображення графіків відображаються в окремому вікні (причому 
продовження роботи можливе тільки після його закривання). Проте за 
рахунок цього різко зменшуються вимоги до технічних характеристик 
комп’ютера – система Maxima в консольному варіанті здатна працювати 
навіть на таких комп’ютерах, які сьогодні й за комп’ютери ніхто не вважає. 
Для системи Maxima розроблено кілька графічних інтерфейсів: xmaxima, 
emaxima, imaxima та інші. Робота в будь-якому з цих інтерфейсів ситеми 
Maxima відбувається в діалоговому режимі [5]. 

Робота з системою Maxima під управлінням ОС Windows 
Система Maxima працює на всіх сучасних варіантах операційних 

Linux та UNIX, Windows 9x/2000/XP. Розглянемо роботу з системою 
Maxima з графічним інтерфейсом wxMaxima, який базується на wxWidgets, 
під управлінням операційної системи Windows. 

Основні команди та функції системи Maxima містяться у ядрі. 
Система Maxima, як і більшість СКМ, має також пакети розширень, які 
збільшують можливості її використання при розв’язуванні спеціальних задач. 

Після запуску системи вікно програми буде мати приблизно вигляд, 
поданий на рис. 1, і буде очікуватися введення команди. Зазначимо, що 
додаткової панелі може і не бути, або набір кнопок на ній може бути 
змінений. 

 

 
 

Рис. 1. Інтерфейс системи Maxima 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
141 

Як видно на рис. 1, на початку кожного рядка є деяке позначення 
комірки цього рядка. Кожен рядок введення в системі Maxima 
позначається символом (%i) з номером, рядок виведення – (%o) з 
відповідним номером. У деяких версіях системи Maxima, рядок введення 
позначається (С), рядок виведення – (D) з відповідними номерами. Для 
повторення раніше введеної команди, наприклад (%i2), досить ввести два 
апострофи і потім мітку потрібної команди, наприклад (‘‘%i2). Звернутися 
до останнього обчислення можна за допомогою символу %, до будь-якого 
попереднього – % on, де n – порядковий номер обчислення. Введення 
виразу закінчується крапкою з комою (;) або символом $. 

У системі Maxima розрізняються регістри введених символів в 
іменах вбудованих констант та функцій. Запис sin(x) нееквівалентний 
запису SIN(X). Імена вбудованих функцій задаються малими літерами. 
Регістр букв також важливий при використанні змінних, наприклад  
X та x – різні змінні. 

Довідку про ту чи іншу команду можна отримати за функцією 
describe (ім’я_команди). За функцією example (ім’я_команди) отримуються 
приклади використання команди. Система Maxima оснащена системою 
меню (пункти головного меню) [4]. 

Наведемо кілька прикладів. Побудувати графік функції xxy /)sin(= . 
Скористаємось послугою Графік 2D… пункту Графіки головного меню, у 
полі Вираз(и) введемо вираз xx /)sin(  та задамо проміжок зміни аргументу 
[ ]15;15−  (рис. 2). У полі Опції задамо умову, що на графіку будуть 
зображені осі координат, які перетинаються в точці (0;0) (опція set 
zeroaxis;) та «натиснемо» кнопку ОK або клавішу Enter. 

 

 
 

Рис. 2. Завдання графіку функції 
 
Результат побудови графіків отримуємо у вікні gnuplot graph (рис. 3). 
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Рис. 3. Результат побудови графіку функції 
 
Такий ж результат можна отримати, виконавши команду: 

 
Для побудови тривимірних графіків залежностей виду ),( yxfz =  

використовується послуга Графік 3D…. Побудувати графік функції двох 
змінних також можна за допомогою команди plot3d. Наприклад, 
побудуємо поверхню yxyxxyz 3223 53 ++= . Скористаємось послугою 
Графік 3Dd… пункту Графіки головного меню (можна використати кнопку 
График3D… на додатковій панелі інструментів), у полі Вираз введемо 
вираз yxyxyx *3^*52^*2^*33^* ++  та задамо проміжки зміни аргументів 
(рис. 4). та «натиснемо» кнопку ОK або клавішу Enter. 

 

 
 

Рис. 4. Задання тривимірної поверхні 
 
Результат побудови графіків отримуємо у вікні gnuplot graph (рис. 5). 
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Рис. 5. Результат побудови тривимірної поверхні 
 
Такий же результат можна отримати, виконавши команду: 

 
Детальніші відомості про команду plot3d можна отримати, 

скориставшись довідкою системи Maxima. 
Слід зазначити, що коли графічне зображення деякої функції 

виведене в іншому вікні (gnuplot graph або Openmath:Plot2d), то для 
подальшої роботи з системою Maxima слід закрити це вікно. 

Робота з системою Maxima під управлінням ОС LINUX 
Робота з системою Maxima в ОС Linux може відбуватися в різний 

спосіб. Використовуючи віддалений робочий стіл на базі ОС Ulteo 
(дистрибутив Linux, створений на основі ОС Ubuntu), зручно 
використовувати середовище texmacs, який встановлюється як статичний 
додаток на ОС. Texmacs передбачає роботу з декількома системами, 
однією з яких є система Maxima. Для створення сесії (тобто вставити 
об’єкт) Maxima вибираємо послідовно опції меню Insert->Session->Maxima. 
З’являється активний рядок для введення команд системи Maxima. 

Результат цих дій показано на рис. 6: 
 

 
 

Рис. 6. Вставка об’єкту Maxima в документ 
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Результат роботи системи у даному середовищі для побудови 
графіків зображено на рис. 7 та рис. 8: 

 

 
 

Рис. 7. Побудова графіку функції 
 

 
 

Рис. 8. Побудова тривимірної поверхні 
 

Результати педагогічного експерименту 
Протягом 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 та 2013–2014 н.р. за 

розробленою методикою навчалися студенти Інституту фізики, матема-
тики та інформатики Дрогобицького державного педагогічного універси-
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тету імені Івана Франка (ДДПУ) ОКР «Бакалавр» галузі знань 0403 
«Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інфор-
матика». Враховуючи спрямованість методичної системи на формування 
фахових компетентностей студентів педагогічних університетів, резуль-
тати її впровадження в інших ВНЗ враховувались, проте статистично не 
опрацьовувались. В експерименті взяли участь 240 студентів: контрольна 
група – 112 студенти та експериментальна група – 128 студентів. Для 
перевірки ефективності розробленої методики було виконано порівняння 
розподілів студентів за рівнями підготовки за традиційної методикою та 
розробленою. 

Результати формувального етапу експерименту в контрольній та 
експериментальній групах, а також гістограма порівняльного розподілу 
студентів за результатами екзамену з дисципліни «Дослідження операцій 
та теорія ігор» наведено на рис. 9. 
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Рис. 9. Результати експерименту 
 
Опрацювання результатів експерименту та оцінка ефективності 

розробленої методики здійснювалась методами математичної статистики. 
Задачею експерименту було виявлення відмінностей в розподілі певної 
ознаки (сформованості рівня знань) при порівнянні двох емпіричних 
розподілів згідно скориставшись χ 2 – критерієм Пірсона, λ-критерієм 
Колмогорова-Смірнова та φ*-критерієм (кутовим перетворенням Фішера). 

Підводячи підсумок, приходимо до висновку, що педагогічний 
експеримент підтвердив гіпотезу нашого дослідження. Аналіз його 
результатів свідчить про підвищення рівня сформованості фахових 
компетентностей при використанні розробленої методичної системи, а, 
отже, і про її ефективність. 

Як свідчать результати педагогічного експерименту, застосування 
системи Maxima у процесі навчання інформатичних дисциплін бакалаврів 
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інформатики педагогічного університету має педагогічну значущість, 
позитивно впливає на формування фахових компетентностей студентів, є 
інструментом підтримування процесів навчально-пізнавальної діяльності, 
засобом активізації дослідницької роботи студентів. Розглянувши різні 
варіанти інтеграції даного засобу в навчальне середовище університету, і 
провівши їх порівняльний аналіз, можемо зробити висновок, що існують 
різні шляхи продуктивного залучення даного засобу в навчальний процес, 
що створює умови для розвитку інформаційно освітнього середовища 
університету, покращення доступу до інформаційно-комунікаційних 
технологій, поліпшення результатів навчання. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
У статті показана етапність формування інформатичних компе-

тентностей студентів педагогічних спеціальностей (на базі вивчення 
інформатичних дисциплін) у складі інформатичної підготовки, що 
відбувається в загальному потоці навчання. В зв’язку з цим розглянуті 
основні труднощі при формуванні інформатичних компетентностей 
спільного потоку навчання і запроваджений можливий варіант їх 
вирішення в рамках диференційованого навчання. 

Ключові слова: інформатична дисципліна, інформатичні компе-
тнтності, загальний потік студентів, диференційоване навчання. 

 
В умовах інформатизації освіти увага дослідників щодо інформа-

тичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей набирає все 
нових обертів. В першу чергу це зумовлено змінами, що відбулися у 
початковій школі, яка, розпочинаючи з 2012 року, працює за навчальними 
планами відповідно нового Державного стандарту початкової загальної 
освіти, який було прийнято Постановою КМУ від 20.04.11 р. № 462 «Про 
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». У 
зв’язку з цим у 2013–2014 навчальному році інформатика внесена до 
інваріантної частини навчальних планів початкової школи. 

Відповідно до цього зміни відбулися і у вищих педагогічних 
закладах, а саме на педагогічних спеціальностях СумДПУ ім. А. С. Ма-
каренка, де готують студентів початкових класів за новими навчальними 
планами, стосовно яких кожен випускник спеціальності «Початкова 
освіта» повинен мати можливість викладати інформатику в початковій 
школі. Зокрема, зміни торкнулися переліку інформатичних дисциплін. 
Позитивним стало відокремлення інформатичної підготовки студентів 
напрямів «Початкова освіта» і «Дошкільна освіта». 

В той же час деякі введені інформатичні дисципліни залишаються 
спільними для студентів різних спеціальностей напряму «Початкова 
освіта», а саме «Початкова освіта. Інформатика» і «Початкова освіта. 
Англійська мова». Їх вивчення відбувається у спільному потоці, за 
однаковою кількістю годин в навчальних планах і відповідно єдиними 
робочими програмами. Тому викладання буде мати узагальнене 
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спрямування щодо напряму навчання. Але парадокс у тому, що для деяких 
груп студентів ця дисципліна матиме фахове спрямування, бо їм після 
закінчення буде присвоєна кваліфікація вчителя інформатики в початкових 
класах, а для інших це може бути загальна дисципліна, бо в них інша 
спеціалізація, наприклад, вчителя англійської мови у початкових класах (в 
залежності від закладу і відповідної сертифікації спеціальностей). При 
цьому в обох випадках основним завданням інформатичних дисциплін 
залишається формування інформатичних компетентностей майбутніх 
професіоналів різних спеціальностей. Тому, на нашу думку, підхід до 
формування інформатичних компетентностей різних спеціальностей 
навчання повинен бути різним вже на початковому етапі навчання при 
вивченні базових інформатичних дисциплін. 

В нашому дослідженні мова буде йти про формування різно 
спеціалізованих інформативних компетентностей студентів спільного 
потоку на базі вивчення загальної інформатичної дисципліни як складової 
всього спектру інформатичних дисциплін. Тому метою нашої статті є 
встановлення різниці під час формування інформатичних компетентностей 
у студентів різних педагогічних спеціальностей відповідно профілю їх 
навчання на базі загальних інформативних дисциплін. В цьому допоможе 
(буде сприяти) встановлення зв’язку змісту цих дисциплін із фаховими 
дисциплінами і професійною діяльністю майбутніх фахівців різних 
спеціальностей, що і є актуальним на сьогодні для вищої школи. 

У освітніх документах останнього часу, пов’язаних із основними 
напрямами модернізації освіти, зазначено, що вивчення інформатики 
повинно сприяти процесам соціалізації особистості (умінню безпере-
шкодно вписатися в сучасні суспільно-економічні відносини) та допомогти 
підвищити якість підготовки висококваліфікованого фахівця відповідного 
напряму. При цьому різні автори підготовку висококваліфікованого 
фахівця розглядають під різним кутом зору: одні займаються питаннями 
формування у майбутніх учителів початкових класів вміння викорис-
товувати засоби інформаційних технологій у їх майбутній професійній 
діяльності [4] чи умінь застосовувати технічні засоби навчання в 
навчально-виховному процесі [5], інші розглядають професійну готовність 
вчителів до використання НІТ у навчальному процесі [2], але більшість 
авторів присвячують свої дослідження питанням компетентнісного підходу 
щодо вивчення інформатичних дисциплін. 

Незважаючи на широкий спектр досліджень щодо формування 
інформатичних компетентностей, питанню, яке пов’язане з формуванням 
інформатичних компетентностей в умовах навчання різно спеціалізованих 
груп студентів педагогічних спеціальностей, в роботах дослідників не 
приділено достатньої уваги. 

Проаналізувавши розглянуті роботи, ми дійшли висновку, що в 
межах нашого дослідження інформатичними компетентностями будемо 
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вважати як загальні (універсальні для різних груп студентів спільного 
потоку навчання), так і суто спеціалізовані (професійно зорієнтовані) 
знання і уміння, та готовність використовувати їх у навчальному процесі 
та під час розв’язування професійних завдань у різноманітних областях 
майбутньої професійної діяльності різних спеціальностей. 

Інформатизація суспільства, впровадження в сферу освіти технічних 
засобів навчання і засобів сучасних інформаційно-комунікативних 
технологій відкривають нові перспективи для підвищення рівня освіти, 
зокрема завдяки вивчення циклу дисциплін природничо-наукової (фунда-
ментальної) підготовки, до яких і відносяться загальні інформатичні 
дисципліни, що вивчаються студентами різних педагогічних спеціаль-
ностей, а саме студентами 1 курсу спеціальностей «Початкова освіта. 
Інформатика», «Початкова освіта. Англійська мова» СумДПУ імені 
А. С. Макаренка. Для них буде реалізуватися початковий етап інформа-
тичної підготовки, на якому формуються інформатичні компетентності, що 
стосуються основ інформатики, елементів програмування, ефективного 
використання обчислювальної техніки і технічних засобів навчання як у 
повсякденному житті та навчально-пізнавальній діяльності, так і в 
майбутній професійній діяльності (якщо в них такі компетентності не 
сформовані). 

На цьому етапі студенти повинні отримати не тільки знання 
загального спрямування – з основ інформатики, елементів програмування, 
але й відповідні уміння застосовувати спеціальні знання щодо профілю їх 
навчання, а саме: одні повинні опанувати поглиблений інформатичний 
матеріал щодо курсу, а інші – розширити знання в бік профілю навчання та 
бути готовими реалізувати набуте під час навчального процесу та у 
майбутній професійній діяльності. Згідно цього у них повинні 
сформуватися загальні і спеціалізовані інформатичні компетентності. 

Проаналізувавши перелік знань, умінь та навичок, якими має 
оволодіти випускник педагогічного закладу для ефективного проведення 
на основі вивчених дисциплін навчально-виховного процесу в школі та 
конкретних уроків і заходів за фахом обраної спеціальності та 
кваліфікаційні характеристики педагогічних спеціальностей ми дійшли 
висновку, що рівень загальноосвітньої та психолого-педагогічної 
підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі повинен бути 
однаковим для всіх майбутніх фахівців. Проте, як свідчить практика, 
потреби психолого-педагогічної, методичної та технічно спрямованої 
підготовки студентів кожної спеціальності повинні бути неоднаковими: 
по-перше, рівень інформатичної підготовки студентів у процесі навчання 
на спеціальностях з поглибленим вивчення інформатики і з загальним її 
вивченням повинен бути різний; по-друге, єдині програми з курсу не 
повною мірою враховують специфіку роботи майбутніх учителів різних 
спеціальностей за обраним фахом. На сучасному етапі варіативність 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
150 

викладання курсу «Основи інформатики з елементами програмування» для 
різних спеціальностей спільного потоку навчання не відбувається, а 
зводиться тільки до узагальненого його вивчення для всіх спеціальностей, 
що є очевидним в умовах неузгодженості змісту й методики викладання 
відповідного курсу з потребами сучасного навчально-виховного процесу. 

У процесі оволодіння інформатичними компетентностями студен-
тами педагогічних вищих закладів освіти найбільші труднощі виникають в 
майбутніх учителів молодших класів у зв’язку з багатогранністю 
предметної спеціалізації дисциплін початкової школи та з необхідністю 
врахування орієнтації навчального-виховного процесу на учнів молодшого 
шкільного віку. Проте розбіжність у спеціальностях єдиного потоку тільки 
доповнює ці труднощі. Адже майбутні фахівці педагогічних спеціаль-
ностей повинні бути підготовлені до викладання цілого комплексу 
розрізнених навчальних дисциплін на основі застосування інформатичних 
компетеннтостей та їх реалізації. Згідно кваліфікаційних характеристик 
студенти педагогічних спеціальностей повинні знати: особливості 
сприймання аудіовізуальної інформації молодшими школярами, вимоги до 
використання статичної проекції в початковій школі, педагогічні 
можливості звукових засобів навчання і телебачення для розвитку та 
виховання дітей молодшого шкільного віку, дидактичні можливості та 
особливості застосування відеозапису в початкових класах бути 
ознайомлені з елементами програмування тощо. Окрім цих загальних 
вимог курс має містити поглиблений зміст для спеціальності з 
поглибленим вивченням інформатики і повинен бути доповнений 
спеціалізованим матеріалом для вчителів англійської мови в початковій 
школі, завдяки чому буде можливість посилити професійну спрямованість 
у процесі підготовки майбутніх фахівців до практичного використання 
дидактичних засобів і навчальної техніки. 

Це дасть змогу студентам завдяки розмежування у формуванні 
загальних (спільних для обох спеціальностей) і спеціалізованих (різних по 
мірі їх значущості для кожної спеціальності) не тільки отримати базову 
обізнаність з інформатики, а й передпрофільні знання перед наступним 
етапом, а по-друге – отримати відповідний досвід, який змусить їх бути 
готовими застосувати вміння різно спеціалізованого характеру у майбутній 
професійній діяльності, наприклад, дасть можливість для одних – 
сформувати вміння підготувати комп’ютерний клас для занять, а для 
інших – переобладнати його під лінгафонний кабінет. 

Наступним етапом, який проходять студенти на середніх курсах 
вищого педагогічного навчального закладу, наприклад, при вивченні курсу 
«Інформаційні технології навчання» (спільна дисципліна для всього 
потоку студентів) буде предметний етап. 

На цьому етапі студенти повинні отримати не тільки знання і вміння 
загально-інформатичного спрямування, адже завдяки їм формуються 
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вміння роботи з основними доданками офісного пакету, вміння пошуку у 
глобальній мережі Інтернет необхідних актуальних навчальних відомостей 
і методичних матеріалів; студенти вчаться використовувати інформаційно-
комунікативні технології при розв’язанні різноманітних задач, що 
стосуються дисциплін, які вони вивчають під час навчання, та предметів, 
яким вони у майбутньому будуть навчати. Але й знання спеціалізованого 
програмного забезпечення для студентів спеціальності «Початкова освіта. 
Англійська мова» (зміст повинен бути доповнений спеціалізованим 
матеріалом), а для спеціальності «Початкова освіта. Інформатика» виклад 
матеріалу повинен відбуватися з поглибленням його змісту (зміст повинен 
бути поглибленим спеціалізованим матеріалом). Для останніх також в цей 
період вводяться профільні інформатичні курси з опанування програмним 
забезпеченням професійної діяльності та з методикою викладання 
інформатики у початковій школі. 

Наступний етап – передпрофесійний, на якому спільним для обох 
спеціальностей стає викладання курсу з методики інформатики в 
початковій школі, який для спеціальності «Початкова освіта. Інформатика» 
був розпочатий на попередньому етапі навчання. В цей період студенти 
спеціальності «Початкова освіта. Інформатика» вивчають широкий спектр 
фахових інформатичних дисциплін із циклу дисциплін професійної та 
практичної підготовки. Тому для них буде реалізовуватися цей етап 
інформатичної підготовки, на якому вони вчаться використовувати 
навчальні електронні ресурси та вивчають вибрані питання інформаційних 
систем і технологій у початковій школі. Що ж стосується студентів 
суміжної спеціальності, то на цьому етапі формування їх інформатичних 
компетентностей вичерпується вивченням попередніх дисциплін. Тому 
цілком ймовірно, що рівні сформованості інформатичних компетентностей 
студентів різних педагогічних спеціальностей будуть різними. 

Запроваджена етапність формування інформатичних компетентностей 
(а саме, загальних і спеціалізованих складників) на інформатичних 
дисциплінах спонукає здійснити різно спеціалізоване навчання щодо 
спільного потоку студентів. Так поглиблення навчального матеріалу 
будемо вважати складністю, а доповнення – значущістю навчального 
матеріалу. 

Якщо під час планування завдань лекційних і практичних занять та 
самостійної роботи студентів для цих дисциплін буде закладена можли-
вість урахування значущості і складності контрольованого матеріалу, то 
подальша перевірка якості знань може носити спеціалізований характер. 
Таким чином, різно спеціалізована підготовка можлива завдяки диферен-
ціації інформатичних дисциплін, що буде здійснюватися у 2 підходи: 
1) профільна диференціація на рівні ВНЗ (із зазначенням у навчальних 
планах); 2) змістова диференціація щодо профілю навчання на рівні 
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вивчення спільних інформатичних дисциплін. 
Останнє передбачає полегшення або посилення програм за рахунок 

звуження або розширення їх змісту. Задля цього нами запроваджений 
критерій значущість навчального матеріалу, що дозволить не тільки 
звузити чи розширити рамки застосування інформатики в бік профільного 
спрямування, але й подати в межах теми різно значущий матеріал (різної 
значущості для різних спеціальностей студентів, але не змінюючи 
основного подрібнення на тематики). А вже різно значущий матеріал 
можна подавати з різною складністю в середині кожної спеціальності 
студентів. 

Це може бути виконано завдяки використання технології диферен-
ційованого навчання і методики контролю [3], що базується на імітаційній 
моделі тестування [1]. Лише завдяки цьому стане можливим досягнення 
формування різно спеціалізованих інформатичних компетентностей 
студентів спільного потоку навчання. 

Саме завдяки диференційованому підходу студенти спеціальності 
«Початкова освіта. Англійська мова» будуть мати можливість не тільки 
викладати інформатику в початкових класах на достатньому рівні, але й 
матимуть додаткову можливість застосовувати отримані знання при 
викладанні англійської мови із використанням комп’ютерної техніки і для 
підвищення самоосвіти. В свою чергу студенти спеціальності «Початкова 
освіта. Інформатика» матимуть можливість поглибити свої знання і 
розширити спектр інформатичних компетентностей в рамках основних 
тематик. 

В залежності від встановлених зв’язків інформатичними компетент-
ностями будемо вважати загальні (універсальні для різних груп студентів 
спільного потоку навчання), суто спеціалізовані (професійно зорієнтовані 
знання і уміння) і готовність використовувати їх у навчальному процесі та 
під час розв’язування професійних завдань у різноманітних областях 
майбутньої професійної діяльності. Так на початковому і предметному 
етапах будуть формуватися як загальні, так і спеціалізовані інформатичні 
компетентності щодо різних спеціальностей спільного потоку навчання в 
межах спільних інформатичних дисциплін, а вже на етапі передпрофесійної 
підготовки – суто спеціалізовані і тільки для однієї спеціальності – 
«Початкова освіта. Інформатика» в межах профільних інформатичних 
дисциплін. 

Проведене дослідження не вичерпує вивчення даної проблематики, 
тому перспективи подальшої роботи у вивченні даної проблематики ми 
вбачаємо у здійсненні діагностичного зрізу рівнів сформованості інформа-
тичних компетентностей, а також у розробці напрямів пошуку опти-
мальних способів підготовки студентів до формування інформативних 
компетентностей з урахуванням профілю майбутньої професії. 
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Сергій Куценко 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ  
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ХОРЕОГРАФІЇ ЗАСОБАМИ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 
 
У статті досліджується проблемавизначенняпсихолого-педагогіч-

них умов, сприятливих для удосконалення навчально-виховного процесу 
студента-хореографа, з метою результативного формування його 
творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю. Автором 
виділено ряд умов, серед яких визначне місце посідають:орієнтація 
педагогічного процесу на певні освітні принципи, щобазуються на основі 
взаємодії навчання, виховання й розвитку на всіх етапах підготовки 
майбутнього вчителя хореографії; віра в себе та свої творчі сили; 
цілеспрямованістьяк уміння керуватись у своїх діях не випадковими 
прагненнями, а стійкими переконаннями; свобода в педагогічному 
творчому процесі як рушій творчого розвитку. 

Ключові слова: психолого-педагогічні умови, творчий потенціал, 
майбутній вчитель хореографії, народно-сценічний танець, принципи 
навчання і виховання, віра, цілеспрямованість, свобода. 

 
Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя танцю є чи не 

найважливішим завданням кожного педагога-хореографа. Однак без чітко 
спланованої навчально-виховної діяльності вирішити дану проблему 
неможливо, так як рівень і якість творчої діяльності студентів-хореографів 
залежать не тільки від змісту освіти, а й від умов, в яких відбувається 
навчання і виховання. 

Проблемі підготовки майбутніх учителів, розвитку їх творчих 
здібностей, формуванню творчого потенціалу присвячено багато психолого- 
педагогічних наукових досліджень. Вивченню творчої особистості, її 
потенційних можливостей та здібностей присвячені праці Б. Ананьєва, В. 
Андрєєва, Д. Богоявленської, Н. Кузьміної, М. Лазарєва, В. Моляко, 
М. Поташника, Е. Яковлєвої; розвитку творчих здібностей майбутнього 
педагога роботи О. Євдокімової, Є. Калугіної, Г. Панченко, А. Рузаєва та 
ін.; психолого-педагогічним аспектам формування творчого потенціалу 
майбутнього фахівця приурочені дослідження В. Вербеця, І. Драча, 
О. Жури, С. Олійника, О. Чаплигіна, Р. Серьожнікової, Н. Устинової, 
С. Хмельковської, та ін.; формуванню творчого потенціалу майбутнього 
педагога в процесі вивчення мистецьких дисциплін присвячена низка 
наукових праць В. Воєводіна, Г. Гладишева, В. Орлова, В. Лихваря, 
О. Музики та ін. 
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Аналіз наукових праць дозволяє зробити висновки, що результат 
формування творчої особистості майбутнього вчителя танцю можна 
значно вдосконалити шляхом визначення та впровадження певних 
психолого-педагогічних умов у навчально-виховний процес. 

Тому метою нашої статті є визначення основних психолого-
педагогічних умов для результативного формування творчого потенціалу 
майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю. 

Під психолого-педагогічними умовами розуміється така організація 
навчально-виховного процесу, що позитивно сприятиме гармонійному 
розвитку студента-хореографа та формуванню його творчого потенціалу 
засобами народно-сценічного танцю. 

Однією з умов виступає орієнтація на певні освітні принципи. 
Класифікація принципів навчання і виховання повинна базуватися на 

концепції взаємодії навчання, виховання і розвитку в процесі підготовки 
майбутнього вчителя хореографії: 

− принцип постійної мотивації (передбачає неперервну мотивацію 
студента, зорієнтовану на пробудження певної потреби); 

− принцип доступності та послідовності (передбачає побудову 
навчального процесу від простого до складного); 

− принцип наочності (передбачає обширне використання посіб-
ників, технічних засобів навчання, ілюстративних матеріалів, що роблять 
навчально-виховний процес більш ефективним і цікавим); 

− принцип зв’язку теорії з практикою (передбачає органічне 
поєднання необхідних теоретичних знань і практичних умінь та навичок у 
роботі зі студентами); 

− принцип проблемності (являє собою послідовну і ціленаправлену 
постановку завдань перед студентами, вирішуючи які, вони під керів-
ництвом педагога активно засвоюють нові знання, уміння та навички); 

− принцип індивідуалізації (вимагає максимального врахування 
характерологічних (фізичних, психологічних, інтелектуальних, творчих) 
особливостей кожного студента); 

− принцип самовираження (передбачає вільний прояв власних 
думок, дій, спроб творчого вираження, самостійності тощо); 

− принцип виховання (сприяє становленню світогляду і впливає на 
поведінку студента, виробленню схильності до співпраці, наполегливості, 
працьовитості, ретельності, відповідальності тощо); 

− принцип гуманізації виховання (передбачає створення умов для 
формування кращих якостей та розвитку здібностей студента, розкриття 
потенційних джерел її життєвих сил; повагу до особистості, її гідності, 
розуміння її запитів, інтересів); 

− принцип результативності (передбачає постановку цілей навчан-
ня, прогнозування кінцевого результату); 
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− принцип міжпредметності (передбачає зв’язок навчальної програ-
ми з іншими видами мистецтва (музика, театр, образотворче мистецтво 
тощо)). 

Цілком можливо, що дотримання запропонованих принципів, 
впроваджених у хід навчально-виховного процесу, сприятиме активному 
становленню майбутнього вчителя хореографії як професіонала з високим 
рівнем творчого потенціалу. 

Невід’ємною частиною і дуже важливим завданням навчально-
виховної діяльності, спрямованої на всебічний розвиток людини, за 
словами В. Сухомлинського, є віра у свої творчі сили, розум, волю, 
наполегливість. Адже відчуття своєї могутності – це крила вільнодумства 
людини [6, с. 105]. Тому черговою умовою процесу формування творчого 
потенціалу майбутнього вчителя танцю засобами народно-сценічного 
танцю є віра в себе, в свої творчі сили. 

Віра завжди виступає результатом попередньої роботи свідомості, 
що спирається на здатність передбачати результати дій до того, як вони 
здійсняться, що виявляється в підвищеному радісному, веселому настрої, в 
стані благодушності, безтурботності, у вищому щасті. 

Вище щастя людини саме й полягає в тому, що вона усвідомлює в 
собі творчі сили, бачить себе як творця [6, с. 472]. 

Вкрай важливим завданням педагога-хореографа на даному етапі 
формування творчого потенціалу студента на заняттях народно-сценічного 
танцю є його, по можливості, позитивна оцінка, а також відзначення 
успіхів як результату творчої діяльності майбутнього вчителя. Така 
тактика педагога позитивно впливатиме на посилення віри студента в себе, 
в свої творчі сили. 

Силу віри у власні творчі можливості характеризує наявність: 
– рішучості у виборі певних дій; 
– впевненості у здійсненні конкретного вчинку; 
– наполегливості в процесі реалізації творчого задуму; 
– відсутності психологічних бар’єрів (низька самооцінка, надмірна 
самокритика, страх перед помилкою чи невдачею тощо); 

– домінування власних переконань при нав’язуванні чужих 
припущень з метою впливу на кінцевий результат; 

– орієнтації на досягнення поставленої мети за будь-яких умов. 
Вагомою умовою, ідеальним і бажаним образом майбутнього 

результату діяльності від якого певною мірою залежить процес форму-
вання творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії, виступає 
бажана ціль. 

Усвідомлення та формування цілі відкриває можливості при 
досягненні жаданих результатів, а також професійного та інтелектуального 
вдосконалення. Адже, для того, щоб домогтися чогось в певній діяльності, 
потрібно поставити перед собою певну ціль і поступово але цілеспря-
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мовано наближатися до неї. 
Цілеспрямованість – це конкретний стан особистості, який має за 

мету досягти кінцевого результату протягом певного терміну. Вона 
відкриває доступні шляхи реалізації особистості, через засоби, умови та 
методи діяльності. Визначається вона принциповістю та переконанням 
людини і відрізняється глибоким усвідомленням своїх завдань та 
необхідністю їх здійснювати. Спрямованість на ціль виявляється в умінні 
людини керуватись у своїх діях не випадковими прагненнями, а стійкими 
переконаннями. 

Люди без чіткої цілі, без твердих переконань, принципів, якими б 
вони керувалися у своїй діяльності, часто перебувають під впливом 
випадкових бажань, йдуть під вплив інших. 

Постановка цілей, певною мірою, звільняє приховані резерви 
особистості та спонукає до активної роботи над їх досягненням. Ставлячи 
перед собою ціль, людина усвідомлює передбачуваний результат дій, але 
відчуває боротьбу мотивів у виборі вирішення поставленого завдання. 

Постановка нових завдань і цілей, зазначає Л. Єрмолаєва-Томіна, 
сприяє підтримці творчого потенціалу, оволодіння більш складними вида-
ми творчої діяльності, оскільки функціонування у відпрацьованому вигляді 
діяльності знижує енергетичний тонус і творчий потенціал [2, с. 215]. 

Отже, ціль – це усвідомлений образ передбачення результату, на 
досягнення якого спрямована дія, розуміння якої необхідне тоді, коли 
потрібно вибрати один з багатьох шляхів. Ціль передбачає оволодіння 
пізнавальними, моральними, естетичними діями та активності в них. 

Тому, важливим завданням педагога, формуючи творчий потенціал 
студента-хореографа, постає дотримання умови націлювання студентів на 
бажаний, високий результат. 

Не менш важливою умовою навчально-виховного процесу на шляху 
формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії 
засобами народно-сценічного танцю є свобода. 

Свобода в педагогічному процесі – це співтворчість педагога і 
студента у вирішенні нових освітніх і виховних завдань. 

Мистецтво танцю – внутрішня, творча свобода особистості 
танцівника, яка спрямована на прояв бажаного результату через рух, пози, 
художній образ, емоції. Тому важливим завданням перед педагогом-
хореографом постає раціональне співвідношення свободи та необхідності в 
навчально-виховному процесі студента-хореографа. 

Свобода є певною мірою творчою активністю людини, яка надає 
можливості формулювати принципово нові цілі діяльності і вибирати 
оптимальні засоби їх реалізації. Свобода творчості забезпечує політ думки, 
знімаючи всі обмеження. 

Розкутість творця – основна умова початку творчого процесу, а 
зосередженість і увага – основна умова, щоб не пропустити важливу, 
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потрібну і несподівану думку в ході творчого процесу. І так просівається 
думка за думкою, поки одна з них виявиться прийнятною для подальшого 
її розвитку або розгортання в подробицях і варіантах. Як тільки одна з 
основних умов не дотримується або зникає – процес творчості загасає і 
повернутися в початковий стан неможливо [3, с. 54]. 

Отже, свобода – сила, притаманна життю; свобода творчості – це 
стан душі, коли руйнуються всі стереотипи і відбувається вільний перебіг 
творчого процесу. 

Важливою є думка Л. Андрощук, що для процесу творчості велике 
значення відіграють людська воля та свобода, як внутрішня (особиста 
свобода), так і зовнішня (свобода в суспільстві) [1]. 

Педагогу-хореографу, організовуючи навчальний процес, необхідно 
створювати умови «зовнішньої» і «внутрішньої» свободи студента для 
більш продуктивної діяльності з орієнтацією на формування його творчого 
потенціалу. Це передбачає: 

– гуманний характер стосунків між учасниками педагогічного 
процесу (Центральною ланкою такого типу стосунків має бути 
гомоцентризм (орієнтація на саму людину, її запити і потреби). Таке 
ставлення повинне характеризуватись повагою до гідності студента, 
людяністю тощо); 

– відсутність «нездорової» критики (Постійні зауваження, погрози і 
покарання гальмують як педагогічний, так і творчий процес. Отже, на 
заняттях і репетиціях повинні переважати заохочення і похвала. Це аж ніяк 
не означає, що педагог-хореограф повинен проявляти панібратство. Це 
ставило б під питання його щирість та професіоналізм); 

– можливість вибору (Як відомо, вибір завжди обмежує і, 
обмежуючи, спрямовує. Спрямовуючи творчу активність особистості 
майбутнього педагога-хореографа, вибір її мотивує, тобто енергетично 
забезпечує подальші вчинки. Вибір – шлях до творчої свободи, 
особистісного розвитку, індивідуальної неповторності, оригінальності 
процесу та результату творчої самореалізації); 

– надання права на помилку без негативних наслідків (В умовах 
психологічної та творчої свободи з’являється можливість пропонувати 
різні, можливо навіть помилкові варіанти вирішення проблеми і не боятися 
бути осміяним. За таких умов активізується уява, фантазія і творче 
мислення, що дозволяє розглядати дану умову як необхідне для системи 
роботи педагога в процесі формування творчого потенціалу студентів); 

– залагодження моментів зовнішньої тривожності, напруженості, 
внутрішньої самокритичності (Іноді при вивченні певного матеріалу не 
завжди все виходить з першого разу. Певну категорію студентів це 
призводить до вищезазначених результатів. В такому випадку в студентів-
хореографів виникає почуття незадоволеності, невдачі, яке тисне на 
психіку і може затягнутися, а на наступних репетиціях негативно 
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позначатися. Завданням педагога виступає створення, можливо і нав-
мисної, ситуації успіху. Таке відчуття вдалого застосування своїх сил дуже 
важливе, тому що студент відчуватиме межу свого вміння, – на що він вже 
здатний, а де ще треба попрацювати); 

– формування психологічного клімату на заняттях (Під час занять 
або репетицій іноді виникає складне переплітання взаємин між 
студентами. Тому, для танцівників дуже важливо утримуватися від прояву 
особистих почуттів і думок, підпорядковуючи їх одній великій спільній 
меті – досягнути високого результату. Найважливіше завдання педагога – 
скерувати прояв емоцій в потрібне русло). 

Наявність свободи в педагогічному процесі студента-хореографа з 
метою максимальної реалізації всіх його потенційних можливостей 
спрямовується на формування творчого типу особистості із заздалегідь 
наміченими рисами та якостями. Але слід пам’ятати, при цьому свобода не 
ототожнюється із вседозволеністю. Вона означає можливість іти своїм 
власним шляхом, наскільки дозволяють конкретні обставини навчального 
процесу. Свобода нерозривно пов’язується із відповідальністю особистості 
за власний вибір. Вона може виражатися у виборі цілей діяльності, засобів 
досягнення мети. 

Особливістю прояву свободи в контексті педагогіки хореографічного 
мистецтва виступає формування внутрішньо вільної, готової до життєвого 
самовизначення особистості, яка характеризуватиметься високим рівнем 
розвитку потреби в самоактуалізації, здатністю до саморегуляції діяльності 
та норм поведінки, прагненням до професійного росту, відкритістю новому 
досвіду й спрямованістю на творчий розвиток. 

Розглядаючи умову свободи в педагогічному творчому процесі як 
рушій його творчого розвитку, визначаємо її вплив, як сприятливий для 
подальшого процесу формування творчого потенціалу майбутнього 
вчителя хореографії. 

Отже, висока результативність процесу формування творчого 
потенціалу майбутнього вчителя хореографії певною мірою залежить від 
психолого-педагогічних умов, створених для учасників навчально-
виховного процесу на заняттях теорії і методики народно-сценічного 
танцю. Психолого-педагогічними умовами успішного формування 
творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії є: орієнтація на 
певні принципи, що базуються на основі взаємодії навчання, виховання і 
розвитку; віра в себе та свої творчі сили; цілеспрямованість та особистісна 
свобода. 

Широкоаспектна проблема формування творчого потенціалу 
майбутнього вчителя хореографії на заняттях народно-сценічного танцю 
не вичерпується проведеним дослідженням. Подальшого опрацювання 
потребує проблема визначення конкретних форм та методів діяльності в 
процесі вивчення народно-сценічного танцю як провідного засобу 
формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії. 
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Олег Лазарєв 
 
СФОРМОВАНІСТЬ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ ВНЗ 

ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
В статті аналізується один із домінуючих напрямів удосконалення 

підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю – запровадження у 
вищих аграрних навчальних закладах системи розвитку професійної 
комунікативної компетентності викладачів. Важливу роль у дослідженні 
поставленої проблеми відіграє особистість викладача. Робота викладачів 
вищих аграрних закладів освіти спрямована на організацію цілеспря-
мованої роботи зі студентами в напрямі збагачення їхнього словникового 
запасу з майбутнього фаху й удосконалення професійної комунікативної 
компетентності. 

Ключові слова: майбутні фахівці аграрного профілю, професійна ко-
мунікативна компетентність, викладачі-аграрники, компетентнісний підхід. 

 
Важливу роль у дослідженні поставленої проблеми відіграють не 

тільки окремі методичні прийоми чи заходи, навіть не знання самі по собі, 
а, насамперед, особистість викладача. Аналіз організаційної структури 
занять зі спеціальних та фахових дисциплін показав, що викладачі, 
розпочинаючи заняття, добре усвідомлюють значення мовленнєвої 
підготовки майбутніх фахівців, але не завжди враховують психологічні 
особливості та умови активізації комунікативних процесів студентів у 
навчально-пізнавальній діяльності. 

Рівень педагогічної майстерності викладачів переважно із аграрною 
освітою, які не мають достатньої психолого-педагогічної підготовки з 
методики викладання, не завжди дає змогу врахувати структурно-логічні 
міждисциплінарні взаємозв’язки, правильно вибрати систему методів 
навчання та контролю за теоретичною та практичною підготовкою 
студентів. Серед форм контролю переважають усне індивідуальне або 
фронтальне опитування, що є досить поверховими. При цьому рівень 
зворотного зв’язку між викладачем і студентами залишається вкрай 
низьким. Також наявна методична одноманітність, монотонність занять, 
що призводить до зниження активності студентів, появи мотивів уникання, 
а не досягнення успіху. З огляду на існування інтерактивних та 
інноваційних технологій, їх застосування в навчальному процесі 
відбувається стихійно і незорганізовано. 

Частина науково-педагогічних працівників не підготовлена до 
формування професійної комунікативної компетентності студентів, що 
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проявляється у відсутності психолого-педагогічних знань стосовно цієї 
професійно важливої якості особистості; недостатній сформованості 
власної професійної комунікативної компетентності окремих педагогів та 
їх готовності до формування такої компетентності майбутніх фахівців. 

Слід звернути увагу і на методичні питання, пов’язані з 
формуванням професійної комунікативної компетентності у студентів. 
Було встановлено, що дана проблема на методичних семінарах спеціально 
не обговорювалась. Одночасно всі викладачі, які брали участь в 
експерименті, наголошують на необхідності підвищення рівня професійної 
комунікативної компетентності випускників та визначення об’єктивних 
показників оцінювання досліджуваної компетентності, а також власної 
готовності до формування професійної комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного 
підходу. 

Проблема професійної компетентності, педагогічної діяльності 
викладачів-аграрників є об’єктом наукових інтересів таких вчених, як 
Л. Барановської, А. Дьоміна, С. Заскалєти, Т. Іщенко, П. Лузана, В. Мань-
ка, О. Полозенко, В. Свистун та ін. У своїх роботах вони досліджують 
проблеми, особливості педагогічної компетентності викладачів вищого 
аграрного навчального закладу, фактори удосконалення її якості. 
Узагальнюючи результати наукових пошуків дослідників, можна зробити 
висновок, що одним із домінуючих напрямів удосконалення підготовки 
фахівців аграрного профілю є запровадження у вищих аграрних 
навчальних закладах системи розвитку професійної компетентності викла-
дачів. Можна погодитися з думкою вчених [1, с. 245], що для забезпечення 
ефективного формування у майбутніх фахівців аграрного профілю 
професійної комунікативної компетентності на засадах компетентнісного 
підходу необхідно реалізувати систему підготовки та підвищення 
педагогічної майстерності викладачів закладів вищої аграрної освіти. 

З огляду на це метою статті є дослідження важливої умови 
формування професійної комунікативної компетентності майбутніх 
фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу – 
сформованості готовності викладачів аграрних ВНЗ до формування 
професійної комунікативної компетентності студентів. 

Для методичного забезпечення роботи викладачів-аграрників було 
розроблено блок семінарів-практикумів «Основи формування професійної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на 
засадах компетентнісного підходу» для НПП, які викладають на 
факультеті агрономії, що реалізовує одну з основних педагогічних умов 
формування досліджуваної компетентності – сформованість готовності 
викладачів аграрних ВНЗ до формування професійної комунікативної 
компетентності студентів (таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Навчально-тематичний план блоку семінарів-практикумів  

для викладачів «Основи формування професійної комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю  

на засадах компетентнісного підходу» 
 

Кількість годин 
у тому числі 

ТЕМИ 

вс
ьо
го

 

ле
кц
ії 

пр
ак
ти
чн
і 

се
м
ін
ар
сь
кі

 

тр
ен
ін
ги

 

Модуль 1. 
Теоретичні основи професійної комунікативної діяльності. 

1. Базові поняття формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю. 6 – 2 2 2 

2. Обгрунтування засад компетентнісного підходу у вищій аграрній освіті. 6 – 2 2 2 

3. 
Проблеми сучасного професійного мовлення фахівців 
аграрного профілю. 6 – 2 2 2 

4. Компетентнісний підхід до формування професійної комуніка-тивної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю. 6 – 2 2 2 

5. Словники та інша наукова, навчально-методична і довідникова література. 4 – 2 2 – 

Всього за модулем 28 – 10 10 8 
Модуль 2. 

Методологічні аспекти формування професійної комунікативної компетентності. 

1. 

Психолого-педагогічні основи формування професійної 
комунікативної компетентності. Етапи засвоєння професійних 
комунікативних елементів. Семантика професійних назв і 
фахових понять. 

4 – 2 2 – 

2. Основи психолінгвістики та соціолінгвістики як теоретична база теорії комунікації. 4 – 2 2 – 

3. Методики формування професійних комунікативних знань, умінь і здатності майбутніх фахівців аграрного профілю. 4 – 2 2 – 

4. 
Проблеми реалізації педагогічних умов формування 
професійної комунікативної компетентності майбутніх 
фахівців-агрономів. 

4 – 2 2 – 

5. 
Критерії, показники та рівні сформованості професійної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного 
профілю. 

4 – 2 2 – 

6. 
Процес оволодіння понятійно підсистемою загальноосвітніх, 
спеціальних і фахових дисциплін. Принцип 
міждисциплінарності. 

4 – – 2 2 

7. Лінгводидактична модель збагачення словникового запасу майбутніх фахівців аграрного профілю на міжпредметній основі. 4 – 2 2 – 

8. Професійна комунікативна грамотність в усному та писемному мовленні. Лінгводидактичне тестування. 6 – 2 2 2 

Всього за модулем 34 – 14 16 4 
Усього 62 – 24 26 12 
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Програма блоку семінарів-практикумів охоплює три взаємопов’язані 
в педагогічній практиці компоненти: педагогічний, психологічний і 
методичний та передбачає використання широкого спектру методів 
навчання: лекційного, імітаційного, ігрового, моделювання, тренінгового, 
дискусії, самостійної роботи тощо. 

Навчально-тематичний план блоку семінарів-практикумів розподі-
лений на дві частини: теоретичні основи термінологічної роботи та 
психолого-педагогічні засади формування професійної комунікативної 
компетентності. Обґрунтуємо вибір тематики блоку. 

Перша частина тем актуалізує і формує у викладачів базові знання, 
вміння і навички відносно професійної комунікативної діяльності та 
передбачає вивчення особливостей системної організації, генетичних 
джерел формування та аналізу лексико-граматичного складу, способів 
творення та закономірностей нормування сучасних професійних назв і 
фахових понять. 

Мета вивчення тем цієї частини блоку – систематизувати, узагаль-
нити й поглибити теоретичні знання з основ вживання професійних назв і 
фахових понять, удосконалити мовленнєві уміння та навички у побудові 
професійного висловлювання, грамотного відтворення запропонованих та 
створення власних наукових текстів, ведення професійної документації, 
оволодіти більш високим рівнем культури професійного мовлення. 

Для прикладу наведемо одну з підтем семінару-практикуму. 
Тема: «Освоєння професійних назв і фахових понять іншомовного 

походження». 
Основні завдання заняття: а) розглянути серед професійних комуні-

кативних елементів наявні національні та інтернаціональні слова; б) озна-
йомити з іншомовним запозичення агробіологічних номенклатурних назв 
(звернути особливу увагу на слова грецького-латинського походження); 
в) ознайомити з принципами транскрипції та транслітерації; г) визначити 
основні особливості передачі та асиміляції латинізмів та грецизмів та 
інших професійно-орієнтованих слів іншомовного походження україн-
ською мовою. 

Друга частина тем блоку спрямована на формування базових знань із 
педагогіки та психології, які сприятимуть формуванню професійної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців-агрономів на засадах 
компетентнісного підходу: формування та засвоєння понять, основи психо- 
та соціолінгвістики, методики формування знань та умінь, умови форму-
вання ПКК, сформованість професійно-комунікативних знань, оволодіння 
понятійною підсистемою загальноосвітніх, спеціальних і фахових 
дисциплін, лінгводидактична модель збагачення словникового запасу 
майбутніх фахівців-агрономів професійними комунікативними елементами 
на міжпредметній основі, професійна комунікативна грамотність та 
лінгводидактичне тестування. 
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Запропонована тематика блоку семінарів-практикумів є орієнтовною 
і за потреби може доповнюватися, розширюватися, поглиблюватися з 
урахуванням потреб слухачів в межах відведених годин. Так, слухачам 
пропонувалися варіативні програми, в яких передбачався вибір тем 
найбільш цікавих і необхідних у практичній діяльності конкретного 
викладача агрономічних факультетів. Заняття дали змогу активно залучати 
викладачів, сприяли узагальненню теоретичних положень, розширенню та 
поглибленню професійно-комунікативних знань та відшліфовуванню 
вмінь та здатностей. 

Визначаючи зміст блоку семінарів-практикумів, ми враховували, що 
на успіх підвищення якості педагогічної діяльності викладачів-аграрників 
впливає їх позитивне ставлення до педагогічної професії та пізнавальний 
інтерес до змісту навчання. Низький рівень пізнавального інтересу 
негативно впливає на самостійність, відповідальність, ініціативність в 
оволодінні педагогічними, психологічними і методичними знаннями. 
Тому, крім традиційних форм роботи, використовувалися й ті, що 
потребують активної творчої роботи викладачів. Для того, щоб викликати 
пізнавальний інтерес слухачів до теми, яка вивчалася, викладачам 
пропонувалися рольові ігри, педагогічні задачі та проблемні ситуації, 
вирішення яких здійснювалося всією групою, спираючись на набуті 
знання. 

У процесі дослідної роботи переконалися, що післядипломна освіта 
тільки тоді стає здатною розвивати особистість викладача, коли вона 
спрямована на нестандартні, пошукові форми і методи розвитку його 
педагогічної діяльності, які, в свою чергу, базуються на особистісній 
потребі, ініціативі, бажанні та пошуках самих викладачів. 

При плануванні семінарів-практикумів та при роботі з викладачами 
враховувалися деякі особливо важливі моменти. Викладач вищого 
аграрного навчального закладу має певною мірою володіти акторською 
майстерністю та вміннями, спорідненими з комунікативними: організо-
вувати мовлення, правильно будувати фрази, вести монолог, діалог, 
полілог, варіювати стилістичні прийоми, засоби спілкування. Наведені 
зауваження були враховані в роботі семінарів-практикумів. 

Керівнику блоку семінарів-практикумів під час проведення занять 
пропонувалося звернути увагу на слабкі та сильні сторони кожного 
слухача в залежності від їхньої педагогічної підготовки і досвіду, надати 
кожному з них конкретну допомогу у визначенні шляхів підвищення 
якості педагогічної діяльності. З огляду на те, що викладачі закладів вищої 
аграрної освіти мають нагальну потребу і необхідність в організації та 
проведенні таких семінарів-практикумів, ми спланували блок таким чином, 
щоб він повністю задовольняв інформацією з досліджуваної проблематики 
та відповідав реалізації відповідних умов. 

У процесі роботи керівник блоку семінарів-практикумів дотриму-
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вався таких вимог: визначав мету заняття, конкретні завдання, визначав 
способи їх досягнення, етапи, методи і форми виконання завдань, 
прогнозував очікувані результати. У роботі спирався на самостійність, 
ініціативність, креативність учасників семінару, вимогливо ставився до 
виконання позааудиторної роботи, враховував психологічні та характеро-
логічні особливості групи, здійснював індивідуалізацію та диференціацію 
навчальних завдань з урахуванням здібностей і темпераменту слухачів. 

Оскільки вдосконалення педагогічної діяльності викладача-аграр-
ника передбачає індивідуальний підхід до кожного зі слухачів, значна 
увага на цьому та інших етапах формувального експерименту приділялася 
їх здатності до самоорганізації. Цей принцип ставив перед кожним 
учасником групи завдання відзначити важливість рекомендацій, запропо-
нованих керівником блоку семінарів-практикумів, і оцінити власний 
резерв самоорганізації. У процесі організованого навчання необхідно було 
повернутися до здійснення цієї операції наприкінці навчання і визначити, 
чи сформувалися у викладачів уміння планувати самостійну роботу. 

Організація самостійної роботи спрямовувалася таким чином, щоб 
поставлені керівником блоку семінарів-практикумів педагогічні проблеми 
вирішувалися з урахуванням отриманих теоретичних знань і самостійного 
опрацювання рекомендованої літератури. Ми намагалися змінити позицію 
учасників семінару-практикуму з пасивної на активну. Це виявлялося в 
активізації їх мислення, самостійних висновках, позитивному ставленні до 
навчання. Активне сприймання матеріалу, у свою чергу, позитивно 
впливало на формування інтересу до педагогічної професії, допомагало 
співвіднести свої можливості та здібності з вимогами педагогічної 
діяльності, сприяло формуванню установки, яка є стартовою точкою в 
удосконаленні педагогічної діяльності викладачів. 

Для викладачів організовувалися засідання методичної комісії з 
питань організації цілеспрямованої роботи зі студентами в напрямі збага-
чення їхнього словникового запасу з майбутнього фаху й удосконалення 
професійної комунікативної компетентності. 

Узагальнюючи результати наукових пошуків, можна зробити 
висновок, що одним із домінуючих напрямів удосконалення підготовки 
фахівців аграрного профілю є запровадження у вищих аграрних навчаль-
них закладах системи розвитку професійної комунікативної компе-
тентності викладачів. 
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Світлана Луців 
 

ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ  
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті розглядається проблема педагогічного спілкування як 

засобу формування мовної особистості. Доводиться, що педагогічне 
спілкування є явищем поліфункціональним. Стверджується, що воно 
забезпечує обмін інформацією, співпереживання, пізнання особистості, 
самоутвердження, продуктивну організацію взаємодії. Зазначається, що 
педагогічне спілкування допомагає вчителеві організувати взаємодію на 
уроці й поза ним як цілісний процес. Встановлено, що спілкування є однією 
з найважливіших умов для навчання і виховання як опосередкованої 
спілкуванням спільної діяльності вчителя й учнів. 

Ключові слова: педагогічне спілкування, засіб, особистість, мовна 
особистість, мовлення, педагогічне мовлення. 

 
Проблемне поле сучасних досліджень мовної особистості в 

педагогічній діяльності достатньо широке. Сьогодні є важливими питання, 
пов’язані з вивченням теоретико-методологічних основ становлення та 
розвитку мовної особистості, осмислення діалектики індивідуального й 
соціального в розвитку й діяльності особистості, її аксіологічних 
орієнтирів тощо. Важливе місце належить проблемі самореалізації й 
самоствердження мовної особистості в умовах зміни освітньої парадигми. 
Зокрема це стосується гуманізації освіти, переорієнтації педагогічного 
процесу з суб’єкт-об’єктної моделі на суб’єкт-суб’єктну, впровадження 
котрої передбачає широке застосування педагогічного спілкування в 
навчальному процесі. 

Вагомим внеском у вивчення зазначеної проблеми є ґрунтовні 
розробки проблематики педагогічного спілкування, зокрема праці 
О. О. Бодальова, В. В. Бойка, С. Л. Братченка, Ф. Н. Гоноболіна, Г. В. Дья-
конова, Є. О. Каїмова, С. В. Кондратьєвої, Д. Ф. Крюкової, Н. В. Кузьміної. 

Вплив когнітивних структур особистості педагога на результа-
тивність професійного спілкування вивчали Л. В. Змієвська, М. Й. Іванов, 
І. О. Іванчук, І. П. Шкуратова. 

У науково-психологічній літературі стилі педагогічного спілкування 
поділяються на авторитарний, ліберальний та демократичний, що 
відповідає концепції стилів керівництва, в яких розрізняються формальна 
та змістова сторони (Р. Бернс, В. П. Сімонов та ін.). Формальна сторона 
стилю спілкування характеризує форму комунікативного звернення 
вчителя до учня, а змістова – суть його комунікативних дій і вчинків, їх 
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мету, спрямованість, смисл. 
Відповідно до розуміння особистісного, ситуаційного та поведінково- 

операційного аспектів стилю педагогічного спілкування дослідники 
розрізняють його внутрішню та зовнішню підструктури (В. М. Галузяк, 
І. М. Галян, С. Д. Максименко та ін.); мотиваційно-ціннісну, орієнтаційну, 
емоційно-вольову та операційно-виконавську підструктури (М. А. Бере-
зовін, Я. Л. Коломинський, Г. М. Мешко та ін.). 

Необхідною умовою всебічного особистісного розвитку учнів є 
побудова педагогічного процесу на принципах діалогу. Ряд дослідників 
стверджує, що діалог є найбільш адекватним суб’єкт-суб’єктному 
характеру людської природи й тому найсприятливішим для організації 
продуктивних, особистісно-розвивальних контактів між людьми, в тому 
числі в процесі навчально-виховної взаємодії (З. С. Карпенко, В. П. Мос-
калець, Л. А. Петровська, А. С. Співаковська та ін.). 

Проблема «людина і мова» знайшла своє відбиття в працях 
О. О. Потебні, В. Гумбольдта. Словосполучення «мовна особистість» 
з’явилося в працях лінгвістів наприкінці ХХ століття (К. Ажеж, Р. Будагов 
та ін.). До необхідності вивчення мовної особистості як цілісного 
феномена, як фактора, що інтегрує розрізнені інтереси й результати 
дослідницької практики, прийшли сучасні вчені різних галузей науки, тому 
що ґрунтом цих інтересів є лінгвістична парадигма. Сучасні педагоги й 
мовознавці стверджують, що лінгводидактика вже давно концентрує свої 
інтереси навколо мовної особистості і появі цього терміна треба 
завдячувати саме цій науці [1, c. 11]. 

Професор М. І. Пентилюк пропонує визначення мовної особистості 
як людини, «яка є носієм мови, володіє лінгвістичними знаннями та 
високим рівнем комунікативних умінь і навичок, дбає про красу й 
розвиток власного мовлення» [6, c. 16]. 

Метою статті є вивчення педагогічного спілкування як засобу 
формування мовної особистості. 

Сучасні освітні трансформації відбуваються в умовах переходу 
людства до інформаційного суспільства, визначальними рисами якого є 
орієнтація на коеволюцію соціального й природного, високий рівень 
інформатизації та екологізації. Водночас розв’язання глобальних проблем 
залежить від того, який тип людини буде сформований сучасним 
суспільством, якими виявляться рівень її індивідуальної свідомості, 
характер і широта міжособистісних зв’язків, ступінь соціальних 
узалежнень тощо. Усі ці складові необхідні для функціонування так званої 
«відкритої відповідальної самосвідомості» особистості. І такі особистісні 
властивості й характеристики задає суспільство за допомогою освіти. 

Можна стверджувати, що першочерговим завданням вищої школи 
сьогодні є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які будуть в 
майбутньому носіями національної та людської гідності, патріотизму, 
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порядності, творцями матеріальних та духовних цінностей. Провідна роль 
у цьому процесі відводиться навчанню та вихованню, які ефективні лише 
за умови формування та функціонування оптимального педагогічного 
клімату. 

У сучасних умовах постало завдання зміни педагогічної парадигми. 
Нова парадигма має сприяти реалізації мети «знаходження паритетних 
співвідношень між універсальною загальнолюдською спрямованістю 
освіти та її етнокультурною функцією, пов’язаною із передачею унікальної 
спадщини, збереженням національної ідентичності, і, нарешті, можливістю 
побудови індивідуально орієнтованого навчального процесу» [7, c. 245]. 

В основі гуманістично орієнтованої освіти лежать особливого типу 
стосунки співтворчості, співробітництва, поваги, уваги, щирості. У їх 
упровадженні у сферу освіти на перший план висувається не тільки 
виховання учня чи студента, але й підготовка вчителя, викладача, здатного 
реалізовувати у своїй професійній діяльності основні принципи гуманіс-
тичного виховання. Тому сучасну ситуацію, що склалася у сфері освіти й 
підготовки вчителів, можна позначити як орієнтовану на ідеали 
гуманістичної педагогіки. У цьому ракурсі стан української освіти 
відтворює провідні тенденції розвитку світового педагогічного процесу. 

Ставлення людини до людини по-різному складалися в історії 
культури. Суспільне життя породило два типи відносин людини до 
людини: відносини суб’єкта до об’єкта, що виступають у формі прямого 
перетворення фізичного чи психічного, у формі управління; та відносини 
суб’єкта до суб’єкта – у формі людського спілкування, це відносини до 
іншої людини, як до рівної, самосвідомої, вільної істоти, як до друга, 
товариша. Тільки спілкування в найбільш розвинутих своїх формах 
перемагає маніпулятивне ставлення до людини, тобто заставляє бачити в 
ньому не засіб вирішення якихось певних завдань, а вищу ціль життя й 
культури. В тій сфері діяльності, де людина розглядається лише як засіб, 
вона залучається лише з тієї сторони, яка потрібна для досягнення цілі 
даної діяльності. Тому й у сфері науки, й у сфері виробництва і в політиці 
людина виступає й розвивається односторонньо. Спілкування, коли воно 
звільняється від обслуговування якихось форм діяльності й стає самоціль-
ним – тобто спілкування людей заради їх самоутвердження, самореалізації 
і саморозвитку людини. Тільки в цій цілісності буття, людина стає 
повноцінним суб’єктом з вираженою унікальністю і єдністю [7, с. 246]. 

Педагогічне спілкування становить основу професійної діяльності 
учителя. 

Можна стверджувати, що педагогічне спілкування – це система 
органічної соціально-психологічної дії учителя-вихователя і вихованця в 
усіх сферах діяльності, що має певні педагогічні функції, спрямоване на 
створення оптимальних соціально-психологічних умов активної та 
результативної життєдіяльності особистості. 
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С. У. Гончаренко зазначає, що спілкування – це необхідна умова 
формування, існування й розвитку особистості. Він виділяє такі форми 
спілкування: безпосереднє, формальне й неформальне, парне й групове  
[2, c. 317]. 

Оптимальним треба вважати таке спілкування педагога з вихован-
цями в процесі навчально-виховної роботи, яке створює найбільш 
сприятливі умови для розвитку позитивної мотивації в навчальній 
діяльності, для соціально-психологічного розвитку дитини, забезпечує 
сприятливий емоційний клімат у всіх сферах діяльності, ефективне керів-
ництво соціально-психологічними процесами в учнівському колективі та 
дає змогу максимально використовувати особистісні якості вихованців. 

Щоб вирішити цю проблему, тенденції розвитку сучасної освіти 
характеризуються чітко позначеним переходом у стосунках між учителем і 
учнем від суб’єкт-об’єктних до суб’єкт-суб’єктних. Це дозволяє кожному 
учневі або студентові максимально реалізувати свій власний потенціал при 
інтелектуально-духовній взаємодії з учителем чи викладачем, який за 
допомогою діалогу скеровує цей процес у найсприятливіше річище 
одержання знань. Діалог у навчальному процесі – це форма педагогічної 
взаємодії учителя – учня (учня – учня) в умовах навчальної ситуації, в ході 
якої відбувається інформаційний обмін, взаємний вплив і регулюються 
відносини. Специфіка навчального діалогу визначається цілями, умовами 
та обставинами взаємодії [2, c. 96]. 

Педагогічне спілкування характеризується наступними функціями: 
пізнання особистості; обмін інформацією; організація діяльності; співпере-
живання; самоутвердження; обмін ролями. У відповідності з логікою 
педагогічного процесу виділяють такі основні етапи педагогічного 
спілкування: прогностичний (моделювання майбутнього спілкування з 
класом), «комунікативна атака» (організація спілкування на початку 
взаємодії), управління спілкуванням у ході педагогічного процесу, аналіз 
спілкування. 

Усне мовлення є основним засобом педагогічного спілкування. У 
сфері професійного спілкування вчителя мовлення є професійно 
педагогічним, що відповідає таким критеріям: мовному (нормативність, 
правильність) та мовно-змістовому (точність, логічність, ясність, доступ-
ність, доречність, чистота, різноманітність, естетичність). Під педагогіч-
ним мовленням розуміють таке мовлення, що характеризується конкрет-
ністю, чіткістю та якістю думок, їх логічним ходом, дохідливістю, 
переконливістю, впливовістю, здатністю викликати в учнів чи студентів 
відповідні почуття. Мова вчителя має поєднувати в собі суворість логіки 
вченого, дохідливість популяризатора, образність і надійність письменника 
[3, c. 11]. 

Слово вчителя має впливати на почуття і свідомість, має 
стимулювати мислення й уяву, створювати потребу пошукової діяльності. 
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Педагогічне спілкування як засіб формування мовної особистості 
базується на певних вимогах до мовлення педагога, і передовсім до його 
інтонаційної виразності. 

Під інтонаційною виразністю мовлення розуміють вираження 
почуттів і емоцій за допомогою голосу. Із засобів інтонаційної виразності 
мовлення, які є найхарактернішими для педагогічного спілкування, увагу 
передовсім треба звернути на темп мовлення, паузи, логічні наголоси й 
дати їм стислу характеристику. 

Так, темп мовлення – швидкість вимови складів, слів, фраз, що 
залежить від індивідуальних звичок людини, її характеру, настрою, 
темпераменту. Доречно наголосити, що темп мовлення педагога залежить 
від мети, вікових та індивідуальних особливостей аудиторії, характеру 
навчального матеріалу, міри складності його змісту [10]. 

Паузи в мовленні визначаються як тимчасові зупинки його звучання. 
Паузи поділяють мовленнєвий потік на складові частини і відіграють 
значну роль в організації сприймання та засвоєння матеріалу. Важливо 
підкреслити, що мовлення педагога без пауз сприймається аудиторією 
приблизно так, як мовлення в швидкому темпі. Характерною особливістю 
такого мовлення є монотонність. Водночас потрібно звернути увагу на те, 
що велика кількість пауз уповільнюють його темп, негативно впливають на 
ефективність сприймання матеріалу. 

Практика формування педагогічного спілкування потребує викорис-
тання логічних та організаційних пауз. Логічні паузи дають змогу педагогу 
обдумати наступну фразу, а аудиторія в цей час осмислює те, що сказав 
педагог, мобілізує увагу для сприймання нового матеріалу. Організаційні 
паузи необхідні педагогові для того, щоб зосередитися для переходу від 
одного її етапу до іншого [10]. 

В організації смислової структури мовлення значна роль належить і 
логічним наголосам. Важливо пам’ятати, що вони визначаються як 
довільне виділення одного з елементів висловлювання з метою збільшення 
його семантичного значення. За допомогою логічних наголосів виділя-
ються слова, які несуть більше смислове навантаження. Правильне 
використання логічних наголосів робить мовлення зрозумілим, точним. 
Водночас надмірна кількість логічних наголосів збіднює мовлення, веде до 
перекручення думки. 

З огляду на сказане ніяк не завадить підкреслити, що педагогічне 
спілкування буде невдалим або взагалі неможливим, якщо мовленню 
педагога притаманні такі недоліки: неправильна дикція, невміння 
інтонувати мовлення, неправильні наголоси, надмірна чи недостатньо 
голосна вимова, невиправдане уповільнення темпу. 

Освіта здійснює соціалізацію особистості, тобто забезпечує передачу 
загальнолюдського досвіду й культури від покоління до покоління. Тільки 
в процесі освіти і виховання потенціальні задатки й можливості індивіда 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
172 

перетворюються в реальні сутнісні сили, особистість оволодіває духовним 
багатством, універсально і гармонічно розвиває свої емоційні інтелек-
туальні і фізичні сили. Освіта є неодмінним засобом укорінення в 
соціальне середовище тих надбань людського духу, без яких немислима 
цивілізованість. 

Зазначаємо, що спілкування – найважливіший професійний інстру-
мент педагогічної діяльності. Повноцінне педагогічне спілкування є 
поліфункціональним. Аналіз стилю спілкування доцільно розпочинати із 
визначення ставлення до спільної з дітьми діяльності, а також готовності 
до виявлення активно-позитивного ставлення. Перспективи подальших 
досліджень вбачаємо в дослідженні педагогічного спілкування як такого, 
що створює найкращі умови розвитку учня як повноцінного суб’єкта 
навчальної діяльності і як особистості. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ  
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ 

 
В статті проаналізовано та обґрунтовано шляхи удосконалення 

викладання фізики у майбутніх учителів хімії і біології педагогічних 
університетів. Встановлено специфіку вивчення фізики у майбутніх 
учителів хімії і біології, яка полягає в тому, що викладання фізики не 
тільки забезпечує високий рівень загальної освіти, але й має чітку фахову 
спрямованість для даних спеціальностей. В статті звертається також 
увага на появу принципово нових підходів до удосконалення викладання 
фізики, які здатні формувати навчальне середовище на базі засобів 
мультимедіа і сьогодні є одними із істотних показників у ефективності 
навчання. 

Ключові слова: викладання, навчальні заняття, фізика, майбутні 
учителі. 

 
Економічні та соціальні зміни, що відбуваються в Україні, висувають 

перед освітою нагальну потребу швидкого зростання інтелектуального 
потенціалу нашого народу, виходу вітчизняної науки та виробництва на 
міжнародний рівень. Науково-технічний прогрес ускладнює зміст і 
прийоми трудової діяльності людини. Це потребує від неї глибоких 
технічних та технологічних знань, уміння орієнтуватися у лавинопо-
дібному потоці інформації. Реформування системи освіти спонукає до 
пошуку нових ефективних шляхів в удосконаленні викладання дисциплін 
як у середній, так і у вищій школах, які будуть сприяти підвищення якості 
та ефективності навчання. 

З аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури маємо 
можливість конкретизувати деякі аспекти щодо організації удосконалення 
викладання фізики у майбутніх учителів хімії і біології. Питання 
викладання фізики розглядалося у працях П. Атаманчука, І. Богданова, 
О. Бугайова, Б. Будного, Г. Бушка, С. Гончаренка, Л. Грибова, Ю. Діка, 
В. Заболотного, І. Зотової, С. Капіци, А. Касперського, Є. Коршака, О. Ля-
шенка, М. Мартинюка, О. Мельошиної, М. Розенберга, Р. Сагдєєва, П. Са-
мойленка, В. Сергієнка, В. Сиротюка, Н. Стучинської, Б. Суся, В. Фабри-
канта, М. Шута, А. Яворського та ін. 

Мета статті: проаналізувати та обґрунтувати шляхи удосконалення 
викладання фізики у майбутніх учителів хімії і біології педагогічних 
університетів. 

В даний час у період особистісно-орієнтованих технологій найбільш 
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прийнятним є напрямок модернізації традиційної системи навчання на 
основі активізації та інтенсифікації діяльності студентів на всіх видах 
навчальних занять. Саме у цей період відбувається швидкий ріст об’єму 
знань і відповідно старіння інформації, яка підлягає до засвоєння. Виникає 
необхідність включення в курс загальної фізики важливих питань, що 
пов’язані з сучасним прогресом фізичної науки і техніки. Але при цьому 
виникають деякі труднощі з відбором матеріалу для вивчення з 
уніфікацією вимог до його змісту, особливо це стосується майбутніх 
учителів хімії і біології. В такому випадку у змісті курсу фізики для даних 
спеціальностей повинні бути відображені ідеї та цілі: дати студентам 
основи наукової, технічної і фахової підготовки; розвивати у них творчі 
здібності, навички наукового мислення; підготовити їх до подальшого 
вивчення дисциплін за обраною спеціальністю. 

Ми підтримуємо думку багатьох методистів та науковців, що для 
таких спеціальностей відбір матеріалу повинен бути інтегрованого 
характеру. На таких заняттях повинні розглядатися багатоаспектні об’єкти, 
які є предметом вивчення різних навчальних дисциплін, наприклад, 
речовина (фізика, хімія, біологія), електроліз (фізика, хімія) тощо. Такими 
об’єктами є теорії, закони та ідеї різного рівня узагальнення (молекулярно-
кінетична теорія, періодичний закон елементів, закони збереження тощо). 

Як відомо, фізичні явища відбуваються як в неживій, так і в живій 
природі. Наприклад, рух людини – таке ж саме явище, як рухи кинутого 
каменя або автомобіля. Рух соків в рослинах відбувається за рахунок 
фізичного ефекту – поверхневого натягу і пов’язаного з ним капілярного 
явища. Деякі живі організми виробляють електрику (електричний вугор, 
електричний скат) і світло (світлячки). Такі приклади говорять про те, що 
фізичні явища в природі часто переплітаються з явищами, які вивчаються 
іншими науками. Так, як вважає автор [4], не можна встановити чітку межу 
між фізичними, хімічними і біологічними явищами. 

При відборі та систематизації курсу фізики для майбутніх учителів 
хімії і біології виникають питання: які ідеї взяти за основу курсу? Що саме 
вивчати з фізики? Які вимоги взяти в якості основоположних при підборі і 
розподілі навчального матеріалу? В якому порядку його необхідно 
вивчати? і т.п. Але при цьому необхідно пам’ятати, що курс фізики 
повинен бути таким, щоб студенти даної спеціальності отримали міцні і, 
головне, систематичні знання із усіх його основних розділів та будуватися 
як послідовний єдиний курс. 

Як вважає більшість методистів та науковців [7, с. 6], «послідовне 
вивчення курсу фізики виробляє специфічний логічний метод мислення, 
фізичну інтуїцію, які виявляються надзвичайно плідними і в інших 
науках». 

При збереженні загальної єдності викладання фізики [8, с. 148] як 
науки, необхідно враховувати профіль ВНЗ шляхом перерозподілу 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
175 

матеріалу між окремими розділами, а також вибором прикладів і додатків, 
що ілюструють дію фізичних законів в тій або іншій специфічній області. 

Специфіка вивчення фізики у майбутніх учителів хімії і біології 
полягає в тому, що викладання фізики повинно не тільки забезпечувати 
високий рівень загальної освіти, але і мати чітку фахову спрямованість. 
При цьому необхідно дотримуватися таких вимог [9, с. 16]: 

– використовувати на заняттях з фізики навчального матеріалу для 
формування і розвитку в студентів основних фізичних понять і 
законів фізики; 

– більш поглиблено вивчати ті закони і теорії, що лежать в основі 
технічних пристроїв і технологічних процесів, з якими студенти 
даного профілю будуть стикатися під час вивчення фахових 
дисциплін та у сучасному виробництві; 

– підбір додаткового матеріалу (задач, прикладів) професійного 
змісту і спрямування; 

– включення у практичні заняття та лабораторні роботи експери-
ментів, пов’язаних з фаховою діяльністю студентів. 

Як бачимо, шляхи реалізації фахової спрямованості викладання 
фізики у майбутніх учителів хімії і біології зводяться до удосконалення 
структури навчальної дисципліни з врахуванням їх професійної діяльності. 
При такому підході, студенти даного профілю, спираючись на знання з 
фізики, підвищують науковий рівень вивчення професійно значущих 
теорій, законів, понять тощо. Важливим є також те, що здійснюється підбір 
фактичного (додаткового) навчального матеріалу з врахуванням його 
професійної значущості, що веде до використання методичних прийомів, 
які активізують процес засвоєння знань з основ наук в сукупності і з 
спеціальних дисциплін. 

Із всіх курсів вищої школи фізика є одним з непростих для 
викладання. Поряд з введенням складних понять, узагальнюючих ідей, спе-
цифічних закономірностей, він вимагає серйозного математичного апарату, 
тісного взаємозв’язку курсів фізики і математики. Автори [7, с. 6; 8, с. 146–147] 
звертають увагу на те, що в цьому випадку виникають труднощі, пов’язані 
з тим, що в деяких ВНЗ викладання фізики починається з першого 
семестру, тобто тоді, коли студенти ще тільки приступили до вивчення 
курсу вищої математики і не встигли оволодіти відповідними матема-
тичними знаннями, достатніми для розуміння матеріалу з фізики. В цих 
умовах викладач фізики, зазвичай, вибирає один із двох шляхів: або стисло 
викладає необхідний матеріал в лекції із курсу математики, або 
відмовляється від нього. В першому випадку відбувається вульгаризація 
математики. Увага студентів при цьому зосереджена не на суть фізичних 
явищ, а мимоволі на невідомі їм математичні прийоми. В другому випадку, 
як правило, не вдається дати студентам єдиного фізико-математичного 
уявлення про предмет. 
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За підходами авторів [7, с. 3] викладання – це складний процес, успіх 
якого залежить не тільки від ерудиції викладача, але і від його вміння 
правильно спланувати заняття, заставити студентів активно працювати, від 
мистецтва передавати свої знання тощо. 

Відповідно до сказаного, можна стверджувати, що майбутні учителі 
повинні отримати сучасні знання і хорошу практичну підготовку. Як 
вважають автори праці [2, с. 273], викладання наукової дисципліни означає: 

– озброїти майбутнього вчителя діалектико-матеріалістичним розу-
мінням витоків науки і законів їх розвитку, ролі в суспільному 
виробництві; 

– забезпечити правильне розуміння сучасної природничо-наукової 
картини світу, яка дозволяє бачити всі отримані знання в їх 
єдності і взаємозв’язку: виділити і логічно обґрунтувати в цій 
картині місце і значення будь-якого природного явища і 
наукового питання; 

– прищепити якості суто педагогічної діяльності в справі 
викладання дисципліни. 

В законі України «Про вищу освіту», стаття 43 «Форми організації 
навчального процесу» [3] говориться, що навчальний процес у вищих 
навчальних закладах проводиться у таких формах: навчальні заняття; 
самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. Основними 
видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: лекція; 
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація. 
Також зазначається, що вищим навчальним закладом може бути 
встановлено інші види навчальних занять. 

Вивчення фізики у майбутніх учителів хімії і біології Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
здійснюється на лекціях, при виконанні лабораторних робіт, в процесі їх 
самостійної роботи (спеціальності «Хімія» і «Біологія») та на практичних 
заняттях (спеціальність «Хімія»). Ці заняття проводяться відповідно до 
авторської навчальної та робочої програм. Кількість годин на проведення 
різних видів занять регламентується навчальним планом, який складається 
представниками природничо-географічного факультету. 

Як вважає більшість методистів, провідне місце в навчально-вихов-
ному процесі у вищих навчальних закладах займає лекція. Лекція [9, с. 100] – 
це творчий процес, в якому одночасно беруть участь викладач і студент. 
Як будь-який творчий процес, лекція вимагає особливої атмосфери, 
поважного відношення до праці обох сторін, тобто педагогіка співро-
бітництва тут повинна досягнути найвищого ступеню. До будь-якої 
діяльності обидві сторони повинні старанно і ретельно готуватися. 

За підходами до вивчення навчального матеріалу лекції поділяють 
на: традиційні, активні і інтерактивні. Щодо традиційної лекції, то 
більшість методистів вважають, що це, як правило, детальний усний огляд 
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матеріалу, метою якої є передача інформації. Проведення активної лекції 
приваблює і зосереджує увагу всіх студентів, змушує їх логічно мислити і 
активно з інтересом включатися в освітній процес. Інтерактивний підхід 
навчання на лекції включає в себе комплекс різноманітних методик, 
використання яких дозволяє досягти більш ефективного засвоєння 
студентами навчального матеріалу, розвивати у них дієвий інтерес до 
придбання нових знань і творчих здібностей, формування критичного 
мислення та навички практичного застосування отриманих знань у 
реальній дійсності. 

С. І. Архангельський [1, с. 320] зазначає, що «Лекція в значній мірі 
визначає шляхи проведення всіх видів і форм навчання, а тому може бути 
віднесена до вихідної спрямовуючої магістралі процесу навчання. Вона 
закладає основи розуміння студентами сутності знань, направляє шляхи і 
способи їх придбання. Однак лекція вимагає від викладача майстерного 
володіння змістом предмета і мовної форми його викладу». Доречним 
вислів зроблений Цицероном: «Найкращий лектор той, хто своїм словом 
навчає слухачів». 

Автори праці [5] наголошують, що у процесі навчання фізики дуже 
важливо забезпечити активну діяльність студентів на всіх етапах вивчення 
матеріалу, починаючи від постановки навчальної проблеми до формування 
практичних умінь і навичок. 

Шляхами, якими можна удосконалити викладання фізики у 
майбутніх учителів, як вважають автори [2, с. 274], є: 

– відображення в навчальному процесі науки в цілісному вигляді – 
знань, методології і специфічних видів людської діяльності у 
фізиці; 

– слідування зі своїми студентами по шляху стадійного наукового 
пізнання і вимог дидактичних принципів педагогіки вищої школи; 

– культивування активної самостійної навчальної і наукової 
діяльності студентів; 

– перетворення навчання в процес розвитку особистості і, одно-
часно, в діючий і ефективний фактор збагачення висококваліфі-
кованих кадрів суспільства. 

Однією із актуальних проблем удосконалення викладання фізики у 
майбутніх учителів хімії і біології є також комплексне використання 
традиційних засобів (дидактичних) та мультимедійної техніки. При цьому 
слід чітко визначити, як вважають автори [5], місце кожного дидактичного 
засобу в системі навчальної роботи. Дидактичні засоби різного характеру 
повинні бути певною мірою взаємозв’язані, доповнювати один одного, а 
всі разом давати оптимальний педагогічний ефект. 

Таким чином, розробляючи педагогічні програмні засоби (ППЗ), які є 
основними аспектами використання мультимедійної техніки, потрібно 
узгоджувати їх з уже існуючими, а особливо з підручниками і навчальними 
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посібниками. 
Різні ППЗ можуть у процесі навчання виконувати однакові функції, 

але з різною ефективністю. Тому під час створення і використання їх 
необхідно обирати саме такі, які можуть дати відчутний педагогічний 
результат. Ефективність використання мультимедійних засобів можна вста-
новити лише внаслідок аналізу результатів їх практичного застосування. 
Отже, система мультимедійних засобів, як і методика їх використання, 
вдосконалюється у процесі навчання. 

Автори праці [6] схильні до того, що отримання і засвоєння нових 
знань студентами відбувається в першу чергу під час лекційних занять з 
використанням сучасних комп’ютерних технологій. Використання мульти-
медійної техніки дозволяє зробити лекції доступними і яскравими, дає 
можливість наочно демонструвати фізичні експерименти і явища, схеми і 
принципи роботи сучасних приладів, привернути увагу студентів до 
фундаментальних досягнень і розв’язку прикладних проблем фізики. 
Лекції за своєю структурою змістовно насичені, оснащені презентаціями, 
збалансовані для сприйняття, оптимізовані для подальшого осмислення і 
засвоєння матеріалу більшістю студентів. Все це сприяє не тільки кращому 
розумінню студентами фізичних законів і фізичних явищ, а й усвідом-
ленню ними, що без знання фізики вони не зможуть стати професіоналами 
у своїй майбутній діяльності. 

Вашій увазі ми запропонуємо один із мультимедійних засобів під 
назвою «Оптика» (рис. 1). Даний педагогічний програмний засіб склада-
ється із таких пунктів: «Робоча програма навчальної дисципліни», 
«Геометрична оптика», «Хвильова оптика», «Навчально-методичні матері-
али з дисципліни» та «Про програму». Зупинимося, наприклад, на пункті 
«Робоча програма навчальної дисципліни» (рис. 2). У даному пункті 
знаходяться в електронному варіанті повністю робочі програми з навчаль-
ної дисципліни «Фізика» для напрямів підготовки 6.040101 «Хімія»* та 
6.040102 «Біологія»* (рис. 3). Як правило пункт «Робоча програма навчальної 
дисципліни» – це пункт, який більш всього цікавить викладача, а не студента. 

 

  
 

        Рис. 1.      Рис. 2. 
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Перейдемо до наступного пункту ППЗ «Геометрична оптика» (рис. 4). 
Для прикладу розглянемо питання «Закони відбивання і заломлення 
світла». Після натискання на дане питання отримаємо слайд, який 
відтворений на рисунку 5. 

Користуючись мультимедійною підтримкою, знайомимо студентів з 
законами відбивання та заломлення світла, з’ясовуємо фізичний зміст показ-
ника заломлення і явища повного внутрішнього відбивання. Наголошуємо 
студентам, що при розгляді даного питання, ми з’ясували повне внутрішнє 
відбивання, яке є одним з цікавих оптичних явищ, на основі якого буду-
ються прилади волоконної оптики. У волоконній оптиці відбувається передача 
світла і зображення пучками прозорих і гнучких волокон, які називаються 
світловодами. Світловоди широко використовуються для передавання 
зображень на відстань, ця особливість знайшла своє застосування в 
медичній галузі для діагностики хвороб кишківника, бронхів, судин тощо. 

В даному розділі студенти повинні засвоїти: закони відбивання та 
заломлення світла, явища повного відбивання, хід променів через 
пластинку з паралельними гранями, фізичний зміст абсолютного і 
відносного показника заломлення одного середовища відносно іншого, 
також повинні виробитися вміння застосовувати формули законів 
заломлення і повного внутрішнього відбивання для розв’язування задач. 

 

  
 

         Рис. 3.      Рис. 4. 
 

  
 

          Рис. 5.      Рис. 6. 
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Наступний пункт ППЗ – це «Хвильова оптика» (рис. 6). Користу-
ючись комп’ютерною підтримкою, ми маємо змогу ознайомити студентів 
із поняттям інтерференції світла, оптичною різницею ходу променів і 
пояснити умови максимумів і мінімумів інтерференційної картини у 
відбитому та прохідному світлі. 

У даному розділі ППЗ ми маємо можливість продемонструвати 
студентам явища інтерференції в тонкій плівці, в плоскопаралельних 
пластинках (див. рис. 7), розглянути спосіб спостереження кілець рівного 
нахилу та показати, як на основі моделювання проводиться розрахунок 
різниці ходу світлових пучків на тонкому прозорому клині тощо [10]. 

Під час вивчення даної теми студенти повинні знати: поняття 
інтерференції світла, умови утворення стійкої інтерференційної картини, 
застосування явища інтерференції та вміти: розв’язувати задачі на 
визначення максимумів і мінімумів інтерференційних картин у випадку 
прохідного і відбитого світла. 

 

  
 

         Рис. 7.      Рис. 8 
 
Заключний слайд (рис. 8) несе інформацію про ППЗ – його 

призначення та використання у навчально-виховному процесі та при 
самостійній роботі студентів. 

З наведених прикладів можна стверджувати, що саме із застосу-
ванням мультимедійних технологій вирішується ряд основних завдань: 
підвищується рівень мотивації навчання студентів; активізується навчально- 
пізнавальна діяльність; відбувається розвиток творчого та самостійного 
критичного мислення; формуються вміння працювати з різними джере-
лами інформації; здійснюється поєднання візуальної та звукової форми 
сприйняття навчального матеріалу; розширюється кількість сприйняття 
студентами інформації; відбувається застосування отриманих знань у 
нових ситуаціях; проводиться ефективне тренування засвоєних умінь і 
навичок та автоматизований контроль результатів навчання; забезпе-
чується навчально-виховний процес електронними ресурсами. 

Загалом використання засобів мультимедіа під час вивчення фізики 
підвищує рівень загальної культури студента, полегшує процеси пояснення 
та контролю, налагоджує та розвиває співпрацю зі студентами, вдоско-
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налює рівень володіння комп’ютерною технікою, сприяє посиленню 
мотивації навчання, підвищує якість навчання і виховання, інформаційної 
культури, поліпшує рівень обізнаності студентів про сучасні інформаційні 
технології. Мультимедійна демонстрація, як вид наочності, може використо-
вуватися для підвищення мотивації навчальної діяльності студентів. Окрім 
цього, розроблені нами програмні засоби передбачають тісний зв’язок між 
навчальною, професійною та дослідницькою діяльністю як викладача, так і 
студента. 

Отже, такий підхід до викладання фізики у майбутніх учителів хімії і 
біології орієнтує викладача на використання перспективних технологій, на 
добір ефективних методів підвищення предметної компетенції майбут-
нього фахівця та його конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. 
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Світлана Терпелюк 
 

СТАН ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
ДО ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ  

У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
У статті розкривається проблема підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до формування патріотичних цінностей у молодших 
школярів. Окремі навчальні дисципліни своїм змістом певним чином 
впливають на підготовку майбутнього учителя початкової школи до 
формування патріотичних цінностей. Використання різних методів і 
форм при вивченні дидактико-методичних дисциплін дає можливість 
фахово здійснити підготовку майбутніх учителів початкових класів до 
формування патріотичних цінностей у молодших школярів. 

Ключові слова: вчителі початкових класів, патріотичні цінності, 
початкова школа. 

 
На сучасному етапі українського державотворення надзвичайно 

актуальною є проблема виховання в молодого покоління патріотичних 
почуттів, активної громадянської позиції, сприяння усвідомленню учнями 
свого громадянського обов’язку на основі національних і загально-
людських духовних цінностей. Патріотизм є нагальною потребою держави, 
якій необхідні національно свідомі громадяни, здатні забезпечити країні 
гідне місце в цивілізованому світі, особистості, які своєю діяльністю, 
любов’ю до Батьківщини прагнуть створити суспільство, зацікавлене в 
тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної 
самосвідомості здійснювалися на моральній основі та визнанні пріоритету 
прав людини. 

Автор ставить за мету вивчити стан підготовки студентів 
педагогічних факультетів до формування патріотичних цінностей як 
складну структуру, і її функціонування за умови взаємодії всіх складників 
та супровідних документів: навчальних планів, програм, навчально-
методичного забезпечення, системи самостійної та індивідуальної роботи, 
усвідомлення особистісних соціальних інтересів, розуміння студентами 
мети своєї діяльності й діяльності викладача. 

Проблема формування патріотичних цінностей знайшла відобра-
ження у працях вітчизняних та зарубіжних філософів (В. Андрущенка, 
В. Кременя, Л. Сохань, І. Фролова, В. Шинкарука, Є. Шинкарука та ін.); 
соціологів (Д. Акімова, А. Білоуса, М. Бойка, В. Судакова); психологів 
(Б. Ананьєва, І. Беха, М. Боришевського, Л. Виготського, М. Квєтного, 
О. Киричука, К. Платонова, О. Лєонтьєва, В. Поплужного, С. Рубінштейна, 
П. Уайт, Д. Фельдштейна, П. Чамати; педагогів (Р. Арцишевського, В. Бі-
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лоусової, Г. Ващенка, О. Вишневського, Л. Вербицької, М. Гончарова, 
О. Докукіної, П. Ігнатенка, Б. Кобзаря, В. Кузя, Л. Крицької, Н. Косарєвої, 
А. Макаренка, О. Матвієнко, В. Оржехівського, О. Пометун, Д. Пащенка, 
Є. Постовойтова, А. Розенберга, А. Ржевської, А. Сиротенка, В. Сухом-
линського, О. Сухомлинської, І. Тараненка, К. Чорної та ін.). 

У програмі патріотичного виховання дітей та школярів (автори 
І. Д. Бех, К. І. Чорна), концепції національно-патріотичного виховання 
молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
оборони України, Міністерства культури і туризму України, на нових 
засадах визначається стратегія цілеспрямованого й ефективного процесу 
розвитку учня як суб’єкта громадянського суспільства, громадянина-
патріота своєї держави, висвітлюються сучасні теоретичні засади патріотич-
ного виховання. Розроблена модель процесу формування та розвитку 
патріотичних почуттів молодого покоління з урахуванням територіальних, 
соціальних, історичних та національних особливостей регіону, що 
активізує самовиховну діяльність учнів як громадян-патріотів України [6]. 

Освітньо-професійна програма підготовки студентів-бакалаврів 
освітньої галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» за напрямом підготовки 
«Початкова освіта» визначає нормативний зміст навчання, встановлює 
вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки 
фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» цієї 
спеціальності. Зроблений аналіз ОКХ спеціальності 6.010102 «Початкова 
освіта» дав нам можливість закцентувати увагу на необхідності 
використання також краєзнавчого компонента як одного із засобів 
забезпечення готовності студентів педагогічного факультету до професій-
ної діяльності в цілому та формування патріотичних цінностей у 
молодших школярів зокрема. 

Нами проведено аналіз навчальних планів та окремих дисциплін 
спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» на предмет виявлення 
можливостей забезпечення формування у студентів готовності до 
формування патріотичних цінностей у молодших школярів: перший курс 
(історія України, основи природознавства (основи землезнавства, ботаніки, 
зоології), основи валеології, дитяча література); другий курс (образотворче 
мистецтво з методикою викладання, музичне виховання з методикою 
викладання, трудове навчання з методикою викладання, педагогіка 
(дидактика), історія української культури, фізична культура з методикою 
викладання, ритміка і хореографія); третій курс (методика викладання 
української мови, етнопедагогіка, методика викладання природознавства); 
четвертий курс (людина і світ з методикою викладання, методика 
викладання природознавства, історія педагогіки). 

Аналіз програм навчальних дисциплін на педагогічних факультетах 
ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації Східноєвропейського національного 
університету ім. Л. Українки, Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, Черкаського національного університету 
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імені Богдана Хмельницького дозволив нам стверджувати, що не всі 
навчальні курси поглиблюють і розширюють підготовку студентів до 
формування патріотичних цінностей у молодших школярів. 

Роль і можливості кожного блоку навчальних дисциплін з означеної 
підготовки майбутнього учителя початкових класів різні. Аналіз програм 
загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін дозволив 
виокремити дисципліни й теми, які складають наукову базу в підготовці 
вчителя початкової школи і розкривають питання освітнього і розви-
ваючого потенціалу, а також проблеми політики, історії, культури, 
філософії і соціології, літератури і культури рідної мови. Вивчені 
матеріали дозволяють зробити висновок про те, що в процесі вивчення 
гуманітарних і соціально-економічних дисциплін у майбутніх учителів 
початкової школи формуються уявлення про історичні процеси, методо-
логічні проблеми формування особистості, про загальні природничо-
наукові основи розвитку світу, природи і особистості, проблеми 
особистості в соціумі, культурі і філософії, деяких інших питаннях 
соціально-культурного розвитку суспільства, його взаємодіях зі світовою 
спільнотою. Ці знання особливо потрібні майбутнім фахівцям для 
розуміння суті загальних зв’язків у суспільстві та природі. 

Окремі навчальні дисципліни (методики викладання: природо-
знавства, математики, трудового навчання, української мови і літератури, 
образотворчого мистецтва з практикумом, теорії і методики музичного 
виховання) своїм змістом певним чином також впливають на підготовку 
майбутнього учителя початкової школи до формування патріотичних 
цінностей, хоча їх можливості у цьому плані набагато більші. Зокрема, у 
курсі «Методика викладання природознавства» закладені наукові основи 
підготовки учителя початкової школи до навчання школярів прийомам 
спостереження за змінами в природному середовищі, проведення простих 
дослідів і досліджень, роботі з приладами і устаткуванням (компасом, 
термометром, барометром, планшетом тощо). Згаданий курс допомагає 
майбутньому вчителеві глибше розкрити учням різноманіття навколиш-
нього світу, залежність від нього людини і зв’язок з ним, пояснити 
значення виробництва і праці в житті суспільства, сім’ї і кожної 
особистості, що, в свою чергу, створює основу для патріотичних почуттів. 

У системі дисциплін вищої школи наявний цілий комплекс предме-
тів, що своїм змістом мають можливість забезпечувати ефективну підготовку 
майбутнього учителя початкової школи до формування патріотичних 
цінностей у молодших школярів, а також польова і педагогічні практики. 

В основі відбору дисциплін спеціального циклу із Галузевого 
стандарту вищої освіти з нормативним терміном навчання – чотири роки, 
лежать можливості підготовки студентів до формування патріотичних 
цінностей у молодших школярів. Вони об’єднані єдиною спрямованістю на 
розкриття взаємозв’язків, взаємовпливу і взаємообумовленості природних 
та соціальних процесів, на формування наукових поглядів майбутнього 
вчителя початкової школи. Першу групу складають навчальні дисципліни, 
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у яких тільки окремі розділи і теми можуть розкривати деякі аспекти 
підготовки майбутнього учителя до формування патріотичних цінностей у 
молодших школярів: «Основи валеології», «Сучасна українська мова з 
практикумом», «Історія України», «Методика виховної роботи» та інші. 
Другу групу складають навчальні дисципліни «Історія України», «Основи 
природознавства», «Основи екології», цикл дисциплін професійного 
спрямування, які мають можливість усім змістом (чи переважною його 
частиною) поглиблювати вказану підготовку студентів. 

Спостереження за студентами у ході педагогічних практик дозво-
ляють зробити висновок, що через виконання дидактичних проектів, 
проведення спеціальних виховних заходів, екскурсій, використання 
краєзнавчого матеріалу на уроках, майбутній учитель оволодіває системою 
знань щодо формування патріотичних цінностей у молодших школярів, 
вчиться застосовувати свої знання і уміння, накопичує досвід творчої 
педагогічної діяльності, формує мотиви вказаної діяльності. Це, у свою 
чергу, безпосередньо впливає на професійну підготовку студентів. 

Нами проаналізовано можливості методик викладання освітніх 
галузей у підготовці майбутніх учителів початкових класів до формування 
патріотичних цінностей в молодших школярів. Так, визначаючи поняття 
традиційної методики навчання природознавства, ми дотримувалися 
поглядів Л. Занкова [103], який одним із перших характеризував її як 
методику, що діє у масовій практиці вже упродовж ряду десятиліть. Вона 
використовується досі, після переходу на нові програми, але не через свої 
високі якості, а лише за традицією. Основні показники традиційної 
підготовки фахівців бралися з текстів підручників ВНЗ за методикою 
викладання природознавства (Г. Аквилева, В. Горощенко, Е. Григорьєва, 
З. Клепинина, В. Кузнєцова, Л. Нарочної, В. Пакулової та ін.), оскільки 
саме в них містяться основи науки, «готові наукові досягнення». Крім того, 
ми використали багаторічне вивчення досвіду педагогічної діяльності 
учителів початкових шкіл, а також випускників педагогічних факультетів, 
що навчалися в рамках усталеної методики. 

Дослідження традиційної підготовки фахівців дозволило виявити ряд 
її слабких сторін. Системний аналіз показав, що в ній існує багато 
протиріч, які не сприяють ефективному навчанню студентів. Зміст 
навчання являє собою сукупність локалізованих структур без єдиної 
доцільної основи організації, в якому ставляться особистісно-орієнтовані 
та розвивальні цілі, але не розкривається механізм їх здійснення. Таким 
чином, елімінується системний характер методики; не визначений 
механізм розумового розвитку школярів при навчанні їх названому курсу; 
методичний інструментарій розкривається дескриптивно, у тому числі і в 
описі досягнень класиків природничо-наукової освіти (В. Вахтеров, 
О. Герд, В. Зуєв, В. Половцов, І. Полянський та ін.); методична специфіка 
не виявлена; переважна більшість відомостей змісту методики мають 
аксіоматичний і нелогічний характер; питання екологізації освіти 
спираються на біотичну екологію і розгортаються поза простором і часом. 
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Дослідження процесу реалізації методичного інструментарію в практиці 
початкової освіти, аналіз літератури, окремих підручників для студентів 
(В. Горощенко та ін., Е. Козина та ін., Н. Виноградова, Л. Нарочна та ін.) 
виявили тенденцію до того, що методика розвивається за наслідувальним 
сценарієм. Для учителя в цих умовах знання розвиваючих можливостей 
інструментарію стає не таким значимим компонентом діяльності. 
Виражену і гіпертрофовану роль набувають методичні рекомендації або 
посібники з поурочним плануванням, які переповнили полиці книжкових 
магазинів. Залишається практично не використовуваним у навчанні 
школярів педагогічний потенціал довкілля. 

Домінує в професійній підготовці ознайомлення і оволодіння основа-
ми методичного інструментарію, що типовіше для навчання на педагогіч-
них факультетах. У студентів ВНЗ формується неправдиве уявлення про 
те, що для професійної роботи у школі достатньо ознайомитися з якоюсь 
основною частиною методик і тоді вони зможуть професійно працювати в 
школі (до прикладу при вивченні розділу «Методи навчання»). 

Не усвідомлюється студентами і процес формування понять. Цей 
розділ традиційно обумовлений слабо вираженими психологічними 
обґрунтуваннями, що представлені переважно окремими цитатами або 
поглядами психологів. Зміст розділу «Формування природничих понять і 
уявлень» орієнтує студентів на вивчення понять як елементів знань, хоча у 
ряді випадків декларується їх статус як форм мислення. Але саме у цьому 
аспекті і відбувається відрив структур традиційного методичного змісту 
від заявленої мети навчання. Поняття не зв’язується з розвитком, тим 
більше з інструментарієм реалізації цієї діади. Нерозв’язаним залишається 
питання про те, яким чином вивчення матеріалу про поняття можна 
використати в практиці краєзнавчої роботи у початковій школі. 

Водночас, у початковій природничо-науковій освіті виникали 
методичні системи розвиваючої орієнтації. В. Дьяченко [1] досліджував 
ефективність поєднання слова вчителя і використання наочності, роль 
спостереження як методу вивчення природи, обґрунтував розвивальне 
значення географії в початковій освіті, акцентував увагу методистів на 
необхідності цілісного пізнання навколишнього світу. Його учні 
(Н. Дмитрієва, І. Товпинець) розробили розвиваючу методику навчання 
природознавству. В. Давидов піддав критичному аналізу емпіричну теорію 
навчання, спільно з Д. Ельконіним [2] розробив основи теорії розвиваль-
ного навчання, яка спрямована на розвиток понятійного мислення, 
конкретизована в методиці вивчення навколишнього світу їх послідов-
никами (О. Біда, О. Варакута та ін.). У контексті методики викладання 
освітньої галузі «Людина і світ» в початковій школі цей розвиваючий 
напрям у змістовному аспекті також розробляли Т. Байбара, Н. Бібік, 
В. Ільченко, К. Гуз, Н. Коваль, О. Ліннік та ін. 

Значна кількість досліджень присвячена особистісно-орієнтованому, 
діяльнісному, інноваційному навчанню (Д. Ельконін [2], А. Хуторський [3], 
І. Якиманська [4] та ін.), відповідно до яких процес пізнання повинен 
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здійснюватися як суб’єктний, що виражається в діяльнісному підході до 
навчання. Процес пізнання розпочинається з того, що доступніше 
розумінню, із спостережень над тим, що ближче, видніше, відчутніше. Тим 
самим первинні уявлення і про природу, і про суспільство, і про їх 
розвиток та взаємозв’язок виникають з власне краєзнавчих уявлень. Через 
те краєзнавчі знання лежать в основі первинного виховання, навчання і 
вироблення понять про важливість досвіду минулого, у фундаменті 
історичної пам’яті. Це – і школа первинної методики мислення, формуван-
ня понять про загальне і особисте, а також про прийоми аналізу і синтезу, 
комплексності знань, а потім і про міждисциплінарні наукові зв’язки. 

Підкреслимо, що методична система підготовки студентів до 
формування патріотичних цінностей у молодших школярів повинна мати 
яскраво виражені доцільні функціональні взаємозв’язки усіх компонентів, 
у тому числі, як на рівні природничо-наукових, так і методичних 
дисциплін. Заявляючи про необхідність організації методичної системи 
навчання студентів, ми, по суті, виражаємо соціально значиму вимогу до 
професійної підготовки. Інтегроване об’єднання природничо-наукового і 
методичного рівнів розглядається нами у рамках компетентнісного 
підходу. Провідною компетенцією майбутнього учителя є оволодіння ним 
способами отримання інформації про навколишній світ не лише через 
традиційні засоби навчання у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації, але і 
безпосередньо від реальної дійсності. У цьому аспекті вузівського 
навчання студенти вже на початку пізнавальної діяльності, на природничо-
науковому рівні, повинні самі освоїти і внутрішньо зрозуміти специфічні 
методи і форми пізнання навколишнього світу, щоб надалі уміти їх 
професійно використати в навчанні школярів. 

Ефективність підготовки майбутніх учителів до формування патріо-
тичних цінностей у молодших школярів здійснюється і в позааудиторний 
час і значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм 
та активних методів його організації, що грунтуються на демократичному 
стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини, і сприяють 
формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких 
методів належать: соціально-проектна діяльність, метод відкритої трибуни, 
створення проблемних ситуацій, методики колективних творчих справ, 
традицій, засобів народної педагогіки. Крім названих, застосовуються 
традиційні методи: бесіди, диспути, лекції, семінари. Наведемо деякі з них: 

• бесіди «Моя рідна Україна», «Наша вітчизна – Україна», 
«Державна символіка Батьківщини»; 

• заходи, які виховують любов до української мови – «Свято рідної 
мови», «Шевченківське слово», «Тиждень української мови»; конкурс на 
кращу розповідь української народної казки, вечір українських загадок, 
прислів´їв, легенд; 

• форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і 
народу (історичне краєзнавство) – відвідування місць історичних подій, 
вивчення літератури, збирання документів, влаштування виставок, 
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складання історії свого роду, участь у роботі гуртків, оформлення кімнат 
народознавства, святкування Дня Конституції, Дня незалежності України; 

• форми і методи військово-патріотичного виховання – патріотичні 
клуби, фестивалі патріотичної пісні, святкування Дня Перемоги, Дня 
збройних Сил України, Дня захисника Вітчизни, участь у військово-
спортивних іграх на місцевості; 

• архівно-пошукова робота, екскурсії до музеїв, зустрічі з 
ветеранами війни, родичами загиблих захисників Вітчизни, випуск 
плакатів, буклетів, газет за матеріалами пошукової діяльності; 

• участь у «Вахті пам’яті», в акції «Громадянин»; 
• уроки пам’яті, уроки мужності «Їх славні імена в літописі Великої 

Вітчизняної», «Наша вулиця носить ім’я героя війни», «Імена фронтовиків 
на обеліску братської могили у моєму населеному пункті»; 

• виховання бережливого ставлення до природи – конкурс на 
кращий плакат «Бережи довкілля», операції «Посаджу я жолудьок», 
«Блакитні водойми», екологічні екскурсії, свята; 

• форми і методи виховання правосвідомості – вивчення 
Конституції України, зустрічі з депутатами, працівниками правоохоронних 
органів, дискусії: «Чи варто дотримуватись букви закону?», «Що значить 
бути патріотом?», захист рефератів з тем «Найважливіші функції 
Української держави», «Свобода та особиста недоторканість громадян»; 

• виховання засобами праці – соціально-проектна діяльність, 
аукціони, ярмарки, розширення зеленої зони біля школи, впорядкування та 
догляд за подвір’ям, проведення операцій «Турбота», «Милосердя» та ін. 

Запропоновані форми і методи формування патріотичних цінностей 
покликані формувати в особистості майбутнього вчителя початкових 
класів емоційні та поведінкові компоненти, що передбачають вироблення 
вмінь міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати власні відповіді, 
критично розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у 
громадському житті. 

Втім, матеріали статті не вичерпують усієї повноти означеної 
проблеми. Перспективним вбачаємо подальше дослідження питання вдоско-
налення форм, методів і технологій формування патріотичних цінностей 
майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки. 
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КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН У ДОБРОДІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті проведено аналіз специфіки роботи вчителя під час 
формування культури взаємин у добродійній діяльності. Зазначено та 
обґрунтовано важливість вчителя як виховного та контролюючого 
інструменту при формуванні вище вказаного феномену. Виділено три 
групи-комплекси умов, кожна з яких сприятиме процесу формування в 
молодших школярів культури взаємин засобами добродійної діяльності. 
Запропоновано розподіл рівнів сформованості культури взаємин з їх 
подальшим обґрунтуванням. 

Ключові слова: специфіка діяльності вчителя, умови продуктивної 
роботи вчителя у процесі формування культури взаємин у добродійній 
діяльності. 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах економічної та 

моральної кризи, національних і соціальних конфліктів, світорозуміння та 
культура взаємин знову виходить на перший план, а проблема виховання 
взаємин набуває нового значення. Саме реальна, активна добродійна 
діяльність в умовах сьогодення дозволить людству знайти міру між 
знанням і відповідальністю в процесі гуманістичного пізнання світу. У 
таких умовах зростає роль вчителя у справі формування особистості учня. 
У Законі України «Про освіту»частиною мети визначено всебічний 
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 
розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, яку слід реалізовувати та підтримувати вчителю. 

Саме вчитель повинен формувати особистість та розвивати в учнів 
такі людські якості, як скромність, щедрість, доброзичливість, поміркова-
ність, лагідність, працелюбність, добродійність. Оскільки вчитель має 
справу з маленькими особистостями він має бути, передусім Людиною. 

Практичний і науковий доробок сучасних вітчизняних і зарубіжних 
учених щодо проблеми культури взаємин включає з’ясування сутності та 
змістових аспектів досліджуваного феномену (Л. Бутенко, М. Горлач, 
П. Козловський, М. Левківський, О. Назаренко, Л. Сохань); дослідження 
емоційної основи і мотивів взаємин (І. Бех, Л. Божович, Т. Кириленко); 
виховання етики взаємин і культури спілкування (В. Білоусова, 
І. Мачуська, Н. Щуркова); з’ясування ролі вчителя у вихованні позитивних 
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взаємин школярів (І. Дубровіна, Ю. Костюшко, В. Лозовцева, Л. Фрідман). 
Заслуговують на увагу дослідження, спрямовані на вивчення і формування 
культури взаємин у дітей різних категорій: виховання культури взаємин 
батьків і молодших школярів (І. Сіданіч), культури взаємин між 
представниками різних статей (С. Вихор, І. Мачуська, І. Мезеря). 

В історико-педагогічних джерелах простежується ідея виховання у 
дітей культури взаємин на основі поваги, людинолюбства, ціннісного 
ставлення до інших (Аристотель, М. Аврелій, Б. Грінченко, О. Духнович, 
Я. Коменський, Дж. Локк, А. Макаренко, І. Огієнко, Ф. Рабле, В. Сухом-
линський, С. Френе). 

Цінним для нашого дослідження було обґрунтування специфіки 
діяльності педагогів початкової ланки освіти у формуванні культури 
взаємин молодших школярів, а саме – умов та способів діяльності. 

Виховання формує в дитини особистісні якості, за допомогою яких 
вона навчається культурі взаємин, поведінки, діяльності та спілкування. 
Саме виховання сприяє засвоєнню особистістю дитини знань, умінь, 
навичок і їх перетворення у стійкі переконання, що виявляються в різних 
формах взаємин. 

Важливий виховний вплив роботи вчителя реалізується за 
допомогою змісту освіти, різноманітних форм і методів роботи.Для 
формування культури взаємин у добродійній діяльності у молодших 
школярів необхідно продумати глибинний та змістовний моральний зміст 
навчальної та виховної діяльності, а також специфічну педагогічну 
технологію, яка б дозволила здійснити взаємозв’язок моральних знань і 
уявлень з їх повсякденним життям. Школі необхідний реальний курс 
активного етичного виховання, обумовлений певною конкретною віковою 
категорією дітей, побудований на взаємозв’язку знань, почуттів та 
поведінки. Для досягнення цього нам необхідно чітко визначити умови 
педагогічної діяльності та стилі взаємодії вчителів із учнями початкової 
школи. У своїх дослідженнях О. Леонтьєв виділяє три групи взаємин: 
соціально-орієнтовані (безпосередньо реалізуються суспільні взаємини та 
організовуються соціальні взаємодії), групові предметно-орієнтовані 
(орієнтація на організацію колективних взаємин і регулювання спільної 
діяльності членів суспільства), особистісно орієнтовані (спілкування 
людей між собою, пов’язане зі зміною учасника взаємин) [3, с. 5]. 

Оскільки взаємини, так як і добродійна діяльність, – це процеси, 
логічним буде їх розподіл по рівнях, запропоновані А. Добровичем: 

− примітивний (учень виступає у одній з двох ролей або потрібним, 
або зайвим партнером у взаєминах); 

− маніпулятивний (ученьсприймається, як суперник у грі, яку 
необхідно виграти); 

− стандартизований (ґрунтується на стандартах, вимогах та у 
рамках суспільства, а не формі взаємодії); 
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− конвенційний (повноціннівзаємини, оптимальні для вирішення 
різного роду проблем, що дозволяє пройматися душевним 
станомінших); 

− ігровий (з’являється зацікавленість в особливостях інших учас-
ників, взаємини пройняті симпатією, співрозмовники як би 
«відображаються один в одному»); 

− діловий (партнер викликає особливий інтерес як учасник 
колективної діяльності, який може надати допомогу); 

− духовний (кожен учасник взаємин сприймається як носій 
духовного та найвищого) [2, с. 89]. 

Узагальнення цілісного педагогічного досвіду дозволили виявити 
систему педагогічних умов з формування вчителем культури взаємин 
молодших школярів у добродійній діяльності. Ми їх розділяємо на три 
групи, що перебувають у певній супідрядності. 

Перша група загальних умов ефективності виховного процесу та їх 
вплив на формування культури взаємин молодших школярів у добродійній 
діяльності, включає в себе: організацію виховного колективу як форми 
функціонування виховних систем, його згуртування і вдосконалення, 
взаємозв’язок усіх видів діяльності молодших школярів з добродійною 
діяльністю. Процес формування культури взаємин молодших школярів у 
добродійній діяльності не може бути ефективним без систематичної 
роботи вчителя з організації дітей, починаючи з першого класу. Важливим 
в цій роботі є створення перед учнями яскравих, захоплюючих і значущих 
цілей, які сприймаються ними як найближчі перспективи. Послідовний 
розвиток самоврядування учнів у класному колективі необхідний для 
забезпечення його позитивного впливу на формування в дітей таких 
якостей, як принциповість, вимогливість, ініціатива необхідних для 
формування культури взаємин молодших школярів. 

Іншим не менш важливим пунктом ефективності формування 
культури взаємин молодших школяріву добродійній діяльності є 
забезпечення високого морального рівня виховного процесу, адже ланцюг 
невдач та провалів приведе до низького рівня сформованості в нього 
такого феномену. 

Друга група – умови, що безпосередньо впливають на розвиток 
культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності. Вони 
характеризують цілеспрямовану і послідовну робота з формування 
культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності та 
виступають необхідними передумовами для уточнення, розширення та 
збагачення знань, життєвого досвіду молодших школярів, вчинення ними 
добродійної діяльності, для формування у них мотивів такої діяльності й 
вияву культури взаємин. Важливим етапом є організація практичних 
проявів молодшими школярами культури взаємин у добродійній 
діяльності. Саме тут важливо, щоб учні вступали у взаємини не лише з 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
192 

учителем, а й один з одним. У такій ситуації вчитель стає диригентом та 
непомітно скеровує та підказує правильне русло розвитку взаємин та 
добродійної діяльності. Ретельний аналіз результатів нашого дослідження 
показав, що фундамент для формування культури взаємин молодших 
школярів та добродійної діяльності закладається у сім’ї. Саме тут дитина 
отримує початкові суспільні, етичні та духовні уявлення і моральні 
поняття, у нього починають формуватися відповідні потреби, які 
проявляються у взаєминах з оточуючими людьми. В такому випадку 
педагог має можливість продовжити та закріпити розпочату роботу. Також 
важливим, на нашу думку, є поєднання гри, навчання, трудової діяльності 
з добродійною діяльністю, як чинником формування культури взаємин. 
Таким чином вчитель отримує можливість керувати взаєминами в 
колективі молодших школярів. 

Третя група – умови, що безпосередньо впливають на ефективність 
формування культури взаємин молодших школярів у добродійній 
діяльності. Вони реалізуються на тлі двох попередніх груп умов, і 
безпосередньо забезпечують формування культури взаємин молодших 
школярів на основі добродійної діяльності. Послідовна, систематична 
діяльність педагогів добродійного характеру з молодшими школярами на 
основі використання ігор та довіри призводить до підвищення рівня 
спілкування «на рівних» як важливого компоненту розвитку культури 
взаємин. Невід’ємною частиною процесу формування культури взаємин 
молодших школярів у добродійній діяльності є повсякденне педагогічне 
спостереження за взаєминами молодших школярів й тактовна їх корекція. 
Цінність цієї умови полягає в тому, що вона забезпечує оптимальний 
розвиток кожного школяра і сприяє тактовному коригуванню взаємин 
дітей та проявам їх культури. 

Наступним кроком у формуванні культури взаємин молодших 
школярів у добродійній діяльності є перехід дітей, під постійним активним 
наглядом педагога, до більш яскраво вираженої моральної та добродійної 
поведінки. Оскільки молодшим школярам властива значна сугестивність і 
прагнення у всьому наслідувати авторитетних людей, ми вважаємо за 
доцільне використання системи ефективних способів і засобів взаємодії 
педагога з учнями, опираючись на стилі та види взаємин. 

Ефективна робота з реалізації вище вказаних умов залежить від 
володіння педагогом деякими професійними вміннями: 

− у взаєминах з вихованцями акцентувати увагу саме на предметі 
діяльності чи взаємин – тоді індивідуальні особливості не будуть заважати 
спільній роботі, але й додадуть несподівану напрям розвитку таким 
взаєминам; 

− забезпечувати визнання права кожного на особисту думку, 
судження, смак – тоді взаємини з дітьми стають цікавими, колоритними, 
духовно багатими, розвивається думка всіх учасників взаємин; 
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− не вдаватися до відкритої і прямої оцінки вихованця, більше 
висловлювати своє ставлення до подій, – тодізміцнюється впевненість 
школяра в собі, підвищується його самооцінка, активність у взаєминах; 

− висловлювати співучасть у життєдіяльності учня, співпереживати 
перемогам та поразкам, висловлювати йому свою турботу і свою 
прихильність, відзначаючи особливість вихованця, підкреслюючи його 
унікальність і неповторність [1, с. 86]. 

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що кожна з цих умов не може 
систематично і успішно реалізовуватись окремо в силу деякої 
ієрархічності, взаємозалежності, яка існує між виділеними нами групами 
умов, так і всередині кожної з них. В силу цього тільки систематична 
реалізація всієї сукупності тісно пов’язаних і постійно розвиваючих 
педагогічних умов може забезпечити ефективність досліджуваного 
процесу формування культури взаємин молодших школярів у добродійній 
діяльності. На основі обґрунтованих груп-комплексів умов, у подальшій 
роботі ми плануємо розробити продуктивний комплекс заходів для 
формування культури взаємин молодших школярів у добродійній 
діяльності. 
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У статті представлено результати аналізу теоретичних аспектів 

соціально-виховної діяльності. Охарактеризовано методи та засоби 
виховання. Розкрито розвиваючий та виховний потенціал методів впливу 
на особистість та студентський колектив, які сприяють їхньому 
соціальному становленню. Запропоновано методику проведення соціально-
виховної діяльності зі студентською молоддю – майбутніми педагогами. 

Ключові слова: соціально-виховна діяльність, соціальне станов-
лення, методи виховання. 

 
Формування особистості – процес соціального розвитку людини, 

становлення її як суб’єкта діяльності, члена суспільства, громадянина. 
Відбувається цей процес завдяки засвоєнню гуманітарних дисциплін, 
виховному впливу сім’ї, школи, суспільства, взаємодії з мистецькими 
явищами, здатності людини пристосовуватися до зовнішнього оточення, 
участі у громадському житті, свідомій її підготовці до самостійного 
дорослого життя. 

Кожна нова історична епоха породжувала нові методи впливу на 
особистість або колектив залежно від певного ставлення вихователя до 
вихованців, наявних суспільних відносин, культури діяльності, емоційно-
ціннісного ставлення до життя і праці, конкретних умов впливу та ін. 

Сучасний етап історичного розвитку України характеризується 
істотними змінами в житті її народу, оновленням усіх сфер діяльності 
людини, переоцінкою та утвердженням у свідомості нації нових 
світоглядних орієнтирів. Конституція України, Закони України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», Державна національна програма «Освіта» 
(«Україна ХХІ століття»), Національна доктрина розвитку освіти України в 
ХХІ столітті зорієнтовують педагогічні та науково-педагогічні кадри на 
сприяння створенню умов для особистісного розвитку і творчої 
самореалізації кожного громадянина; формування поколінь, здатних 
постійно підвищувати свій інтелектуальний професійний рівень, розвивати 
цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української 
нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як 
конкурентноспроможної держави [3, с. 135]. 

Першочерговим у формуванні особистості є вплив на її свідомість. 
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Результатом цього впливу повинні бути знання, погляди, переконання, які 
стимулюють вчинки вихованця, моральну впевненість у суспільній 
необхідності й особистісній корисності певного типу поведінки, формують 
готовність активно включатись у передбачену змістом виховання 
діяльність. 

Метою формування самосвідомості майбутніх учителів є форму-
вання свідомого громадянина – патріота Української держави, активного 
провідника національної ідеї, представника української національної еліти; 
виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження 
історичної пам’яті; культивування кращих ознак української ментальності 
(працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та 
ін.); виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, 
мови, культури, традицій через набуття молодим поколінням національної 
свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та 
духовних запитів. 

Зміст освіти є чітко окресленою системою наукових знань, 
практичних умінь та навичок, способів діяльності й мислення, якими має 
оволодіти студент упродовж років навчання у вищому навчальному закладі 
[7, с. 308]. 

Сучасний зміст виховання в Україні включає в себе науково 
обґрунтовану систему загальнокультурних і національних цінностей та 
відповідну сукупність соціально значущих якостей особистості, що 
характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, самої 
себе, праці, природи, мистецтва, всієї навколишньої дійсності [4]. 

Проблема формування особистості, впливу різних чинників у цьому 
процесі, співвідношення понять, за допомогою яких аналізується це явище, 
не нова. Вона має свою історію, свою філософсько-соціологічну, 
психолого-педагогічну традицію. 

Питання формування самосвідомості та визначення методів впливу 
на особистість є одним із центральних у гуманітарних науках взагалі і у 
педагогіці зокрема та активно розробляється в Україні. Різні його аспекти 
опрацьовують філософи (О. Забужко), психологи (М. Боришевський), 
соціологи (В. Євтух, Т. Рудницька), політологи (І. Кресіна), а також 
педагоги, які досліджують різні аспекти його практичного вирішення. 
Дослідженню цієї проблеми присвячені праці Г. Гуменюк, Г. Кловак, 
М. Стельмаховича, О. Сухомлинської, Д. Тхоржевського та ін. [5, с. 36]. 

Метою статті є визначення теоретичних аспектів соціально-виховної 
діяльності, визначення оптимальних методів впливу на особистість та 
студентський колектив, які сприяють їхньому соціальному становленню. 

Проблеми, пов’язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насиль-
ством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострилися в останні роки, 
негативно вплинули на молодь. Забезпечення соціального становлення і 
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розвитку молоді, її конституційних прав та свобод потребує посилення 
координації зусиль держави і громадськості в цьому напрямі [2, с. 369]. 

Зміст формування самосвідомості − система наукових знань, 
практичних умінь і навичок, засвоєння й набуття яких закладає основи для 
розвитку та формування особистості. Методи виховання є основним 
способом організації навчально-виховної роботи студента та викладача, за 
допомогою яких формуються певні знання, уміння, навички, формуються 
погляди та переконання. Форми організації педагогічної роботи 
(аудиторні – лекції, семінари, лабораторно-практичні, самостійна робота; 
позааудиторні – педагогічна практика, самостійна та індивідуальна робота 
(позааудиторна), науково-дослідницька) характеризують зовнішні елементи 
взаємодії і забезпечують свідоме оволодіння знаннями та одержання 
бажаних результатів – того, до чого приводить навчально-виховна 
діяльність, кінцеві наслідки процесу, ступінь реалізації наміченої мети: 
діагностика, оцінка, корекція, контроль, підсумки [7, с. 278]. 

Вибір методів та форм формування самосвідомості у навчально-
виховному процесі вищої школи передбачає конкретизацію змісту 
основних методів та форм виховання. Методи і прийоми виховання є 
своєрідними інструментами в діяльності вихователя, а їх результативність 
залежить від використання виховних засобів. 

У демократичному суспільстві, в якому взаємовідносини між 
людьми ґрунтуються передусім на засадах гуманізму, повноцінна 
діяльність кожної особистості може бути ефективною, якщо її основою 
постають свідомість і переконання. Тому група методів, спрямованих на 
формування цих якостей, є визначальною. 

У соціально-виховній діяльності пропонуємо використовувати 
методи переконання, до яких відносимо переважно методи словесного 
впливу, такі як: пояснення, розповідь, бесіда, приклад, дискусія, доповідь, 
диспут, лекція. Ці методи забезпечують вплив на свідомість, почуття і 
волю студентської молоді, покликані формувати у них необхідні для 
відповідної життєвої організації якості. 

Лекція − інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, 
складного за логічною побудовою навчального матеріалу. За своєю суттю 
вона переважно має монологічний характер, вимагає від педагога 
врахування інтересів, настроїв, інформованості студентів. У практиці ВНЗ 
широко використовуються лекція-діалог, лекція-дискусія, лекція-консуль-
тація та ін. [1, с. 268]. 

На семінарському занятті студентам пропонуємо дискусійне 
обговорення прослуханого на лекції. Дискусійні методи базуються на 
обміні думками між студентами, викладачами і студентами, сприяють 
розвитку аналітичних навичок. Дискусійні методи (диспут, дискусія) 
створюють умови для висловлення власних поглядів і переконань, 
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порівняння їх з позиціями опонентів, обстоювання своєї думки. Дискусія 
спонукає до пошуку істини, виявлення суттєвої інформації, правильної 
оцінки того, що відбувається в країні і цілому світі, активної розумової 
діяльності. Серед різноманітних форм дискусій найпоширенішими є 
круглий стіл [1, с. 295]. 

Метод пояснення полягає в тому, щоб на основі інформації про 
необхідність тлумачення конкретних фактів, явищ, подій довести 
студентові важливість прийняття тих чи інших рішень, зосередити його 
увагу на доцільності свідомого ставлення до навколишньої дійсності, своїх 
прав і обов’язків. Пояснення має сприяти розвитку навиків правильного 
оцінювання стосунків у межах етносу, колективу однодумців, соціумі, 
суспільстві, державі, світовому співтоваристві тощо. Метод пояснення 
застосовується як в індивідуальній роботі зі студентами, так і в 
колективній. Він прийнятний і після застосування інших методів (лекція, 
диспут, дискусія тощо) для здійснення уточнень, розвитку і збагачення 
тлумачень [1, с. 246]. 

Окрему групу складають методи, спрямовані на організацію 
діяльності та формування поведінки вихованців. Такими є схвалення та 
осуд. Схвалення − це засіб педагогічного впливу на особистість, що 
виражає позитивну оцінку вихователем поведінки вихованця з метою 
закріплення позитивних якостей і стимулювання до діяльності. 
Незважаючи на те, що студенти дорослі люди, все ж і вони з погляду 
психологічних особливостей очікують і бажають, аби їхня діяльність 
(навчальна, наукова, громадська, суспільно корисна) була помічена, 
схвалена і відзначена. До того ж важливо, щоб заохочення мало відкритий, 
гласний характер. Осуд − це вияв негативного, несхвального ставлення до 
якихось дій або вчинків. Він має бути аргументований, позбавлений 
двоякого тлумачення, відзначатися особливою коректністю, не містити 
навіть відбитку неповаги до студента [1, с. 453]. 

До ефективних методів навчально-виховного процесу під час 
формування самосвідомості майбутніх учителів відносимо методи 
контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 
діяльності, які забезпечують одержання зворотної інформації про зміст, 
характер і досягнення у навчальній діяльності студентів та про 
ефективність праці викладача. 

Соціально-виховна діяльність передбачає використання методів 
самовиховання, які спрямовуються на розвиток конкретних якостей 
особистості, що дасть їй змогу стати фахівцем, визнаним суспільством, 
колективом ровесників чи наставників. До їх застосування спонукають 
зовнішні (ідеологічні, суспільно-політичні, особистісні) і внутрішні 
(матеріальні, духовні потреби, інтереси) фактори. Методами самовихо-
вання є орієнтація на приклади із життя, участь у доброчинній діяльності, 
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гартування волі, аналіз ідеальних явищ, усвідомлена жертовність тощо. 
Орієнтація на приклади із життя сприяє вдосконаленню власних якостей 
через порівняння їх з якостями іншої людини, її суспільною активністю, 
професійною успішністю, сімейним благополуччям тощо. 

Участь у доброчинній діяльності додає людині впевненості у собі і 
своїх вчинках. Гартування волі уможливлює вироблення стійких рис 
характеру, здійснення переконливих вчинків, допомагає професійному 
зростанню тощо. Аналіз ідеальних явищ орієнтує на шляхетну поведінку, 
дотримання норм етикету, своєрідного стилю життя. Усвідомлена 
жертовність є проявом поступливості, сили волі, без якої неможливо 
перебороти у собі бажання триматися на певному рівні і не ризикувати 
задля добра когось [6, с. 156]. 

Значне місце в системі формування всебічно розвиненої особистості 
студента займають позааудиторні форми виховання: діяльність наукових 
гуртків, обговорення книг, конференції, зустрічі з педагогами, екскурсії. 
Усі студенти на добровільних засадах долучаються до різних форм і видів 
діяльності поза межами навчальної роботи, з метою задоволення 
індивідуальних потреб, які є джерелом формування мотивів особистісної 
діяльності [1, с. 453]. 

Екскурсії сприяють налаштуванню студента до самовиховання, 
підвищенню свого інтелектуального рівня, наповненню життя цінними 
ідеями, збагаченню його цікавою і життєво необхідною інформацією. Ми 
вважаємо, що екскурсійна краєзнавча робота відіграє важливу роль у 
процесі формування національної самосвідомості. Екскурсії сприяють 
розвитку пізнавального інтересу до вивчення своєї нації, накопиченню 
наукових і життєвих фактів, які характеризують українську націю. 

Наукові гуртки організовують з метою розширення й поглиблення 
знань студентів з педагогічного краєзнавства й розвитку їхнього інтересу 
до вивчення його особливостей як суспільного явища. 

Студентські конференції організовуються науково-педагогічними 
кадрами навчального закладу, його окремого факультету чи відділу. Вони 
можуть бути присвячені виховним проблемам студентського колективу, і 
тому є однією із форм виховної діяльності. Студенти, зазвичай, готуються 
до виступів з тем, які є цікавими для них та їх ровесників, однокурсників. 
Інформація може мати вагомий вплив на мораль слухачів, якщо виступ 
ретельно готувати під керівництвом обізнаних у певній галузі спеціалістів. 

Як засвідчив аналіз, у педагогічній практиці навчальних закладів 
недостатньо використовуються сучасні методики, науково-педагогічні 
досягнення та досвід кращих учителів у формуванні самосвідомості 
майбутніх учителів. Серед проблем, які потребують вирішення у 
майбутньому, визначаємо такі: низький рівень теоретичної, методичної та 
практичної готовності педагогів; неефективне використання виховного 
потенціалу засобів та методів соціально-виховної діяльності. 
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ЗМІСТ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В СТУДЕНТІВ  
КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ВИХОВНІЙ 

ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті висвітлено зміст і методику позааудиторної виховної 

діяльності, в якій повною мірою набула відображення робота, орієнто-
вана на поліпшення сформованості в студентів показників мотиваційно-
цінннісного й практично-поведінкового компонентів культури здорового 
способу життя. Розглянута важлива роль виховання в студентської 
молоді свідомого, активного відношення до здоров’я, культури здоров’я, 
здорового способу життя, як до головної людської цінності. 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, культура 
здоров’я, культура здорового способу життя, виховання, особистість, 
поведінка, позааудиторна діяльність. 

 
Відновлення державності, відродження багатого культурно-історич-

ного досвіду та традицій національного виховання висуває проблему 
гармонійного фізичного й духовного розвитку молодої людини, 
соціалізації її як особистості. Такий стиль життєдіяльності спрямований, 
перш за все, на підтримку та збереження здоров’я практично здорових 
людей. Звичайно, саме в молодому віці повинна прищеплюватися та 
виховуватися мотивація до здорового способу життя, розуміння його 
доцільності та необхідності. 

Здоров’я як пізнавальна проблема постає у зв’язку з потребою 
привести у відповідність сформовані раніше уявлення про здоров’я 
людини з сучасним рівнем науки й практики (тобто на новому 
методологічному, теоретичному та емпіричному рівнях). Здоров’я – це 
комплексне поняття, воно не може бути виведене за рамки філософської 
концепції людини, науковим виразом якої виступає філософське вчення 
про людину, яке орієнтується на те, що людина є результатом природної, 
біологічної та соціальної еволюції і як породження цієї еволюції повинна 
бути оптимально пристосована до природних умов її життя і створеною 
нею культури. 

Вищевикладене показує важливу роль виховання в кожної людини 
відношення до здоров’я, здорового способу життя як до головної цінності. 
Формування загальної культури особистості в сучасному суспільстві 
виступає центральною проблемою системи освіти. Провідне місце у її 
вирішенні займає формування культури здорового способу життя, що є 
складовою її загальної культури. 
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Культура – це обличчя, душа суспільства, найбільш характерна 
загальнозначима цінність. Рівень розвитку культури є вирішальною 
умовою прогресу суспільства й людини. Засвоєння культури здійснюється 
за допомогою навчання. Культура створюється, культурі навчаються. 

Культурний спосіб діяльності – особливий спосіб життєдіяльності і 
людини, що виражається у відсутності домінування генетичної програми 
розвитку. Її місце займає культура як особливий спосіб життя, який щораз 
бідує у відтворенні нових поколінь людей. Дії людини опосередковані 
характером взаємодій, доцільністю, здійснюваної за допомогою ідеально 
запланованих функцій мислення, що є надбанням не окремого індивіда, а 
людського роду, може функціонувати лише в культурному оточенні. 
Особливістю культурного способу діяльності є винесення зовні продуктів 
культурної взаємодії, ідеальних образів. 

Для підвищення ефективності формування у студентів культури 
здорового способу життя велика увага приділяється організації і 
проведенню виховної позааудиторної діяльності. Виховна діяльність нами 
спрямовувалася на забезпечення рефлексії здобутих знань, їх трансфор-
мацію через емоційні переживання й практичні дії, що давало змогу не 
лише забезпечити, а й активізувати зворотний зв’язок. Саме завдяки 
такому зв’язку створювалися умови для вияву браку умінь і навичок щодо 
культури здорового способу життя, неадекватних цінностей і настанов-
лень, неефективних моделей поведінки студентів з подальшою заміною їх 
на адекватні й більш ефективні. Тобто, основна увага надавалася 
формуванню в студентів показників мотиваційно-ціннісного та практично-
поведінкового компонентів. 

Виховна діяльність здійснювалася за допомогою різних форм і 
методів: традиційних (розповідь, бесіда), активних (бесіда «діалог зі слухачем»), 
та інтерактивних (вправи, ігрові методики, групова робота тощо). 

На формування в студентів духовного аспекту культури здорового 
способу життя спрямовувався виховний захід-конкурс, темою якого 
обрали слова Сократа: «У людині є сонце... Тільки не треба його гасити». 

Висунення такої мети передбачало розв’язання наступних завдань: 
актуалізація знань студентів щодо сутності духовних цінностей, розвиток 
їх духовного світу; вдосконалення вмінь і навичок прояву духовних 
цінностей. 

Для участі в конкурсі студенти заздалегідь поділялися на три групи, 
кожна з яких мала розкрити смисл наведених слів Сократа, обґрунтувати їх 
важливість для сучасності, запропонувати своє бачення (інсценізація) 
способів реалізації закладеного в них змісту. 

Вирішення завдань розпочиналося ще в процесі підготовки до 
заходу, адже передбачало опрацювання необхідної літератури, узгодження 
поглядів усіх учасників групи на способи розв’язання поставленої 
проблеми, активне спілкування і взаємодію під час вибору змісту й 
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характеру представлення своїх пропозицій. 
Оскільки кожна група готувала власну інсценізацію змісту 

висловленої Сократом думки, конкурс давав студентам можливість 
розширити й поглибити свої знання з проблеми, яка покладалася в основу 
його проведення. 

Вибір теми виховного заходу «Не бійтеся бути ласкавими...» 
(В. Сухомлинський) зумовлювався тим, що на стан психічного та 
соціального аспектів культури здорового способу життя негативний вплив 
справляють різні складні ситуації, до яких потрапляє людина. Допомогти 
їй у такій ситуації можна шляхом застосування навичок активної 
підтримки. 

Для ознайомлення студентів з такими навичками проводили рольову 
гру «Надай підтримку». Два студенти (за бажанням) представляли 
інсценізацію, виконуючи ролі «потерпілого» та «підтримуючого». 
«Потерпілий» заздалегідь готував розповідь про складну ситуацію, в яку 
він потрапив. Даючи студенту відповідне завдання, орієнтували його на те, 
що ситуація має містити і вигадані, і реальні елементи, щоб можна було 
говорити про проблему емоційно і в той же час не робити предметом 
обговорення своє особисте життя й переживання. 

Виховний захід з теми «Етичні заповіді студента» мав на меті 
актуалізувати знання в галузі культури міжособистісного спілкування, 
сприяти формуванню вмінь і навичок активного слухання, опертя на 
етичні засади в міжособистісній взаємодії. 

Після обговорення зі студентами змісту й загального плану 
проведення виховного заходу, вони (за бажанням) поділялися на п’ять 
груп, кожна з яких у процесі підготовчої роботи мала розробити конкретну 
складову загальної проблеми: короткі теоретичні повідомлення, роздаткові 
матеріали, 2–3 вправи або гри для всіх учасників заходу. 

Обраний нами підхід активізував пізнавальну активність студентів, 
пробуджував у них інтерес до запропонованої проблеми, спонукав їх до 
прояву ініціативи, самостійності, творчості. Оскільки «виступ» кожної 
групи перебував у безпосередній залежності з «виступами» інших груп, це 
створювало передумови для цілісного розгляду запропонованого питання, 
опрацювання різних умінь і навичок, пов’язаних з етикою взаємовідносин 
як необхідною цінністю культури здорового способу життя. 

Для активізації умінь студентів ставити відкриті запитання (важливе 
вміння для розвитку конструктивних міжособистісних відносин) у рамках 
цієї ж теми проводили гру «Інтерв’ю». 

У вступному слові звертали увагу студентів на те, що багато нового, 
неочікуваного можна відкрити в тих, кого знаєш уже протягом часу 
навчання в університеті. Це можна зробити за допомогою відкритих 
запитань. Нагадували, що відкрите запитання передбачає розгорнуту 
інформаційну відповідь. Починати його треба зі слів: що, хто, як, скільки, 
чому, де, з якою метою. Пропонували взяти справжнє інтерв’ю в кожного з 
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присутніх, дотримуючись таких правил: за допомогою мінімальної 
кількості запитань спробувати якомога повніше з’ясувати погляди того, в 
кого береться інтерв’ю, на ті чи інші (реальні, придумані, жартівливі) 
проблеми. Після завершення гри відбувалося обговорення за різними 
запитаннями. 

Оскільки для культури здорового способу життя вагоме значення 
мають уміння виявляти почуття й розуміти почуття іншої людини, зі 
студентами проводили вправу «Я – висловлювання». У вступному слові 
повідомляли, що основними рисами здорової в культурному сенсі 
особистості є вміння виражати власні відчуття, емоції, говорити від 
власного «Я». 

Для збереження й зміцнення психічного та соціального здоров’я 
велике значення має вміння адекватно реагувати на слова співрозмовника. 
Його виробленню присвячували гру «Примірювання ролей». 

Звертаючись до студентів, пропонували їм приміряти три різні ролі – 
агресивної, невпевненої і впевненої в собі людини в різних ситуаціях. Для 
унаочнення сутності кожної з цих ролей наводили зразок, який мав різні 
варіанти реакції. 

Після цього давали завдання спробувати продемонструвати в певних 
гіпотетичних ситуаціях невпевнену, агресивну і впевнену поведінку. 
Студенти по черзі брали картки, на яких були записані ситуації, 
обмірковували їх, а потім репрезентували три варіанти реакції. Інші 
обговорювали побачене й почуте. 

Запропонована й апробована схема підготовчої роботи забезпечила 
високу якість проведення виховного заходу «Етичні заповіді студента», 
сприяла їх подальшому зростанню як суб’єктів культури здорового 
способу життя. 

Для розвитку в студентів навичок підтримки психічного аспекту 
культури здорового способу проводили виховний захід на тему «Емоції і їх 
вплив на здоров’я людини». 

Під час проведення роботи використовували такий варіант методу 
інсценізації, як «Театр Форум», спрямований на формування в студентів 
здатності розуміти проблеми іншої людини. Для виконання завдання 
студенти поділялися на малі групи. Кожна група мала обрати й показати за 
допомогою пози певний негативний емоційний стан людини або зіграти 
маленьку сценку за участю 2–3 осіб, в якій відобразити ту чи іншу 
проблемну ситуацію (наприклад, ситуацію психологічного тиску з боку 
іншої людини). 

Підготувавши інсценізацію, кожна група демонструвала її. Показ 
супроводжувався загальним обговоренням, після якого студенти вибирали 
найкращий варіант представлення негативного емоційного стану чи 
проблемної ситуації, і повторювали їх, удосконалюючи запропоновані 
театральні дії шляхом багаторазового їх програвання. 

Перед виконанням іншого завдання повідомляли, що процес 
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активного пристосування людини до нового соціального середовища 
називається соціальною адаптацією. Найважче пристосовуватися до змін 
тим, хто переобтяжений стереотипами, а також тим, хто звик до спожи-
вацького способу життя. Оцінити свої можливості щодо психологічної 
пристосованості пропонували студентам за допомогою ознайомлення з 
описовими характеристиками особистості й «примірювання» їх на себе. 

Ті, хто здатний адаптуватися до нових соціальних умов і жити «тут і 
тепер», є соціально здоровими, відкритими й доброзичливими людьми. 
Вони не зациклюються на нав’язливих думках, не займаються 
самоїдством, а вчаться розуміти свої почуття та керувати ними. Такі люди 
нікого не звинувачують, беруть відповідальність на себе за власне життя. 
Вони не намагаються будь-що наслідувати інших, вірять у себе і 
навчаються бути самими собою. 

Виховний захід на тему «Для чого людині потрібне здоров’я» 
розпочинався грою з однойменною назвою. Перед початком гри 
повідомляли студентам, що спільно з ними спробуємо визначити, які 
ресурси має студентська молодь і як їх використовує для збереження і 
зміцнення свого здоров’я. Після цього відбувалася робота в групах, 
об’єднавшись в які, студенти розробляли емблему «Молодь за здоровий 
спосіб життя». Надалі проводилося представлення кожною групою 
створеної емблеми. 

Для формування в студентів навичок саморегуляції, одержання 
позитивного досвіду рухів та наповнення тіла енергією через спонтанне 
самовираження використовували вправи типу «Поплавок на воді», 
«Цілюще джерело», «Подорож до Підводного царства» та ін. 

При проведенні виховного заходу на тему «Цінності культури 
здорового способу життя» студенти представляли різні (кожний 
уособлював якусь одну цінність) цінності фізичного, психічного, 
соціального й духовного здоров’я, обстоюючи слушність своїх виборів. Це 
сприяло не лише поглибленню когнітивної сфери студентів, а й 
допомагало інтеріоризувати здобуту ними під час самостійної пізнавальної 
діяльності інформацію. Були представлені такі цінності: у сфері фізичного 
аспекту культури здорового способу життя: міцне здоров’я, рухова 
активність, відсутність шкідливих звичок, стрункість тіла, витривалість та 
ін.; у сфері психічного аспекту культури здорового способу життя: 
належність до групи, адекватна самооцінка, самоконтроль, психологічний 
комфорт, емоційна врівноваженість, уміння долати стреси та ін.; у сфері 
духовного аспекту культури здорового способу життя: сенс життя, 
доброта, гармонія з навколишнім світом, гуманізм, віра в майбутнє, 
емпатія та ін.; у сфері соціального аспекту культури здорового способу 
життя: міжособистісні контакти, комунікабельність, інтерес до 
навколишнього світу, відповідальність та ін. 

У процесі організації позааудиторної виховної діяльності з 
формування в студентів культури здорового способу життя широко 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
205 

використовували різноманітні конкурси, змагання, вікторини. 
Для активізації студентів, підвищення інтересу як до тематики 

заходів, так і до участі в них використовували змагальний підхід. У 
процесі роботи найбільш ефективно запроваджувався «Тиждень здоров’я», 
за активної участі студентів створювалися міні групи-літучки. Їх діяльність 
спрямовувалася на вивчення самопочуття студентів в університеті, на 
дослідження стану міжособистісних відносин між студентами, на 
перевірку санітарно-гігієнічних, естетичних умов в аудиторіях, читаль-
ному залі, їдальні, гуртожитку. 

У процесі реалізації виховної діяльності зі студентами проводили 
проміжні зрізи, зважали на результати виконання студентами запропо-
нованих вправ, проведення ігор, виконання творчих завдань тощо. Це 
давало змогу відслідковувати ефективність запропонованого нами змісту, 
форм і методів роботи для оптимізації формування в студентів культури 
здорового способу життя і за необхідності вносити в зміст і процедуру 
роботи відповідні корективи. 

Наведені нами зміст і методика позааудиторної виховної діяльності 
засвідчують, що в них повною мірою набула відображення робота, 
орієнтована на поліпшення сформованості в студентів показників 
мотиваційно-ціннісного й практично-поведінкового компонентів культури 
здорового способу життя. Важливість цього зумовлена тим, що саме 
емоційно-ціннісні настановлення, що набувають адекватного втілення у 
відповідних діях і вчинках, є свідченням інтеріоризації особистістю 
теоретичних знань, однак подальшого вивчення потребують питання, 
пов’язані з формуванням у студентів умінь і навичок виховання культури 
здорового способу життя у школярів; вивчення зарубіжного досвіду 
організації формування мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів, 
ставлення їх до власного здоров’я, здорового способу життя. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ  
ДО ВИХОВАННЯ АЛЬТРУЇЗМУ ЯК ПРІОРИТЕТНА УМОВА 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ 
 
У статті презентовано результати експериментального дослід-

ження щодо підготовки майбутніх педагогів/учителів до виховної 
діяльності, зокрема до виховання альтруїзму в умовах трансформаційних 
змін і реформування освітнього процесу. Визначено основні критерії 
(гносеологічний, суб’єктивно-особистісний і процесуально-діяльнісний), 
показники та рівні сформованості готовності до виховання альтруїзму 
(високий, достатній, середній, низький). 

Ключові слова: виховання альтруїзму, емпатія, гносеологічний 
критерій, процесуально-діяльнісний критерій, суб’єктивно-особистісний 
критерій, професійна компетенція. 

 
Успішне вирішення задачі реформування освітнього процесу в 

сучасних умовах пов’язане з проблемою підвищення якості підготовки 
педагогів, у тому числі і вчителів філологічного профілю. Аналіз 
психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження 
вказує на той факт, що до цього часу недостатньо вивчені педагогічні 
засади підготовки вчителів до навчально-виховного процесу, зокрема 
виховання альтруїзму з урахуванням фахового спрямування; не розроблені 
шляхи й методи, які б сприяли ефективній підготовці вчителів до 
виховного процесу. 

Дослідження означеної проблеми в теоретичному та практичному 
аспектах здійснено з використанням концептуальних положень сучасних 
вітчизняних науковців та дослідників (Л. Бродська [1], О. Клименюк [2], 
Л. Колмогорова [3] та ін.). 

Метою статті є висвітлення результатів та аналізу експеримен-
тального дослідження щодо підготовки майбутніх педагогів/учителів-
філологів до виховання альтруїзму. 

Вирішальне значення для виховання альтруїстичних якостей в 
умовах сучасної школи мала експериментальна робота, проведена серед 
учителів та студентів вищих навчальних закладів. Власне кажучи, від того, 
як учитель розуміє сутність виховного процесу, його форми, методи, 
засоби, враховує індивідуальні особливості учнів і залежить результат. 

Відповідно до мети, визначено такі завдання експерименту: 
1) простежити тенденцію щодо рівня сформованості готовності 
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майбутніх педагогів/учителів до виховної діяльності, зокрема до виховання 
альтруїзму в умовах трансформаційних змін і реформування освітнього 
процесу; 

2) визначити основні критерії та показники рівня сформованості 
готовності до виховання альтруїзму. 

Для ефективності проведення дослідження, об’єктивного оцінювання 
даних, одержання інформаційної бази щодо означеної вище проблеми 
використано методи спостереження, опитування, анкетування, педагогіч-
ного експерименту, ранжування, контент-аналізу, узагальнення, вивчення 
навчальних програм і планів, математичної обробки отриманих показників, 
методику діагностики рівня емпатії за А. Мегребяном та Н. Епштейном  
[4, с. 299–302]. 

Експеримент серед студентів проведено на базі вищих навчальних 
закладів різних регіонів України: Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки (м. Луцьк, 100 осіб); Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича (109 осіб); Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка (93 особи); Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І. Франка (123 особи); Харків-
ського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди 
(90 осіб); Таврійського національного університету ім. В. Вернадського 
(м. Сімферополь, 74 особи); Республіканського вищого навчального 
закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта, 58 осіб). Вікові 
межі вибірки досліджуваних становили від 17 по 22 роки. 

Серед учителів дослідження здійснено на базі таких вищих 
навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл: Тернопільського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (59 осіб); Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка; Тернопільського 
національного економічного університету, ЗОШ № 1, 7, 9, 15, 24 
м. Тернопіль (39 осіб); Кримського республіканського університету 
післядипломної педагогічної освіти (м. Сімферополь, 43 особи). Вікові 
межі вибірки досліджуваних: 25–60 років. Усього експериментом було 
охоплено 788 осіб, з них 647 студентів і 141 учитель. 

Для оцінювання рівня сформованості готовності студентів до 
виховання альтруїзму в сучасній школі застосовано аналіз структури та 
змісту компонентів (показників) підготовленості майбутніх педагогів до 
реалізації виховної функції. Співвідношення професійних якостей, знань і 
вмінь, що відповідають виокремленим критеріям і показникам, ступінь 
їхнього усвідомлення, усталеності й активності вияву становлять якісну й 
кількісну характеристики рівнів підготовленості фахівця до виховання 
альтруїзму. 

Для дослідження важливим є з’ясування терміна «готовність», 
зокрема професійна готовність (компетенція). Л. Бродська, узагальнюючи 
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в дисертації підходи вітчизняних і зарубіжних учених, розглядала 
готовність до професійної діяльності як складне соціально-психологічне 
утворення, основу якого становлять позитивне ставлення до професії, 
наявність професійно-важливих якостей в особистості, певна структур-
ність професійних знань, умінь і навичок, а також почуття відпові-
дальності за результати діяльності. 

Професійну компетентність дослідниця визначила як здатність і 
готовність особистості приймати обґрунтовані рішення, визначати 
оптимальні способи досягнення мети і відповідати за результати 
професійної діяльності. Компетентність, на її погляд, відображає єдність 
теоретичного і практичного компонентів фахової готовності спеціаліста, 
характеризує його професіоналізм. Теоретичний компонент професійної 
готовності вона визначає як наявність обсягу знань, необхідних для 
компетентної діяльності; практичний компонент – як сформованість на 
належному рівні професійних умінь і навичок [1, с. 51]. 

На етапі діагностики було визначено високий, достатній, середній і 
низький рівні сформованості готовності майбутніх учителів-філологів до 
виховання альтруїзму та їхні якісні характеристики (критеріальні 
показники). Базуючись на тому, що критерій загалом – це ознака, на 
підставі якої здійснюється оцінювання, визначення або класифікація [2, 
с. 174], у дослідженні цю дефініцію трактуємо як засіб для формулювання 
судження, як головну ознаку (одну чи кілька), на основі якої передбачено 
оцінювання й порівнювання рівнів готовності вчителів до педагогічної 
діяльності. 

Ґрунтуючись на дослідженні Л. Колмогорової [3, с. 86–88], у ході 
експериментальної роботи обрано критерії готовності майбутніх учителів 
до виховання альтруїзму і ознаки вияву кожного з них (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Критерії готовності майбутніх учителів до виховання альтруїзму 
 

Критерії Ознаки вияву 
1. Гносеологічний  а) обізнаність із суттю базових понять: альтруїзм, 

емпатія, безкорисливість, толерантність, милосердя; 
б) володіння знаннями щодо виявів альтруїзму та 
альтруїстичних взаємин;  

в) уміння диференціювати тенденції альтруїстично-
егоїстичних виявів у суспільстві; 

г) розуміння механізмів виховання альтруїстичних 
якостей особистості; 

д) обізнаність із традиціями виховання альтруїзму в 
Україні та за рубежем; 

е) творчий підхід до розуміння особливостей вихован-
ня альтруїзму в ХХІ ст. 
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2. Процесуально-діяльнісний а) засвоєння діагностичних методик виявів альтруїзму; 
б) володіння методикою виховання альтруїстичних 
взаємин старшокласників; 

в) уміння прогнозувати, моделювати стратегію вихо-
вання альтруїстичних взаємин школярів; 

г) вміння здійснювати відбір науково-методичної та 
художньої літератури з проблем альтруїстичного 
виховання; 

д) вміння здійснювати порівняльний аналіз вітчизня-
ного й зарубіжного досвіду з проблеми дослід-
ження; 

е) здатність і прагнення до креативної діяльності у 
вихованні альтруїзму 

3. Суб’єктивно-особистісний а) наявність альтруїстичних якостей (любов до людей, 
доброзичливість, доброта, співчуття, емпатія, мило-
сердя, чуйність, безкорисливість, ввічливість, 
дружелюбність, толерантність, гуманність та ін.);  

б) емоційно-оцінне ставлення до моральних норм 
(вияв розуміння, співчуття, симпатії, поваги, 
підтримки, допомоги, піклування, уваги у ставленні 
до людей); 

в) альтруїстична спрямованість (альтруїстична поведінка/ 
вчинки; альтруїстичні мотиви; сповідування високо-
моральних життєвих цінностей);  

г) переконаність у суспільній значущості альтруїстич-
ного виховання учнів (осмислення, розуміння 
важливості альтруїстичних взаємин);  

д) прагнення до вдосконалення фахової компетенції на 
засадах альтруїзму;  

е) наявність творчої ініціативи у здійсненні альтруїс-
тичного виховання. 

 
Отже, на основі розробленої в ході експерименту системи критеріїв 

готовності майбутніх учителів-філологів до здійснення виховної діяль-
ності, ураховуючи сукупність кількісної та якісної характеристик 
показників професійно-виховної компетентності, можна конкретизувати 
чотири рівні їхньої готовності до виховання альтруїзму. 

Високий рівень готовності характерний для студентів (учителів) 
високого ступеня сформованості професійно-виховної компетентності. 
Педагоги, які досягли цього рівня готовності, вирізняються творчим 
підходом до обґрунтування (розуміння) суті таких базових понять, як 
альтруїзм, емпатія, безкорисливість, толерантність, милосердя; володіють 
знаннями щодо виявів альтруїзму та альтруїстичних взаємин і креативно 
використовують їх у виховному процесі; вміють оцінювати тенденції 
альтруїстично-егоїстичних виявів у суспільстві; розуміють і застосовують 
механізми формування альтруїстичних якостей особистості; обізнані з 
традиціями виховання альтруїзму в Україні та за кордоном; засвоїли й 
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творчо використовують діагностичні методики виявлення альтруїзму; 
володіють методикою розвитку альтруїстичних взаємин і творчо 
застосовують її у виховному процесі; вміють прогнозувати, моделювати 
стратегію виховання альтруїстичних взаємин школярів; здійснюють відбір 
науково-методичної й художньої літератури з проблем альтруїстичного 
виховання та порівняльний аналіз вітчизняного й зарубіжного досвіду за 
питаннями дослідження. 

Для цих студентів (учителів) характерні базові складові альтруїзму 
(любов до людей, доброзичливість, доброта, співчуття, емпатія, милосердя, 
чуйність, безкорисливість, ввічливість, дружелюбність, толерантність та 
ін.); альтруїстична спрямованість (альтруїстична поведінка/вчинки; аль-
труїстичні мотиви; сповідування високоморальних життєвих цінностей); 
вияв розуміння, співчуття, симпатії, поваги, підтримки, допомоги, 
піклування, уваги у ставленні до людей. 

Майбутні педагоги, які мають високий рівень готовності, переконані 
в суспільній значущості альтруїстичного виховання учнів, розуміють 
важливість цих взаємин; прагнуть до вдосконалення фахової компетенції 
на засадах альтруїзму; вирізняються творчим підходом до розуміння 
особливостей виховання альтруїзму в ХХІ ст.; здатністю й прагненням до 
креативної діяльності для його розвитку; креативного використання 
традицій виховання цієї якості у навчально-виховному процесі; наявністю 
творчої ініціативи у реалізації цих завдань. 

До достатнього рівня готовності зараховано студентів (учителів), для 
яких властиві перелічені вище ознаки її вияву, однак ці педагоги 
керуються у діяльності як альтруїстичними, так і частково егоїстичними 
мотивами; сповідують високоморальні життєві цінності, проте певною 
мірою акцентують увагу на вартостях особистісно орієнтованого та 
матеріалістичного характеру. Для фахівців цього рівня лише частково 
характерні вміння прогнозувати, моделювати стратегію виховання 
альтруїстичних взаємин школярів; здійснювати відбір науково-методичної 
й художньої літератури, а також порівняльний аналіз вітчизняного й 
зарубіжного досвіду з проблеми дослідження; їхній творчий потенціал не 
завжди високий. 

Студентам (учителям) середнього рівня готовності властиві всі 
ознаки цього критерію, але вони виявили їх епізодично, непослідовно, 
неінтегровано. Педагоги цього рівня діяльності керуються здебільшого 
егоїстичними мотивами й користолюбними інтересами, рідше альтруїс-
тичними вчинками; пріоритетними характеристиками є матеріальні й 
особистісно орієнтовані чинники, лише часткове володіння методикою 
формування й виховання альтруїзму та альтруїстичних взаємин і 
діагностичними методиками виявлення цієї якості і досліджувані певною 
мірою вміли здійснювати відбір літератури й порівняльний аналіз 
вітчизняного й зарубіжного досвіду з цієї проблеми; їхній творчий 
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потенціал реалізовувався фрагментарно. 
Спеціалісти низького рівня готовності мали фрагментарні, неінтегро-

вані, несистематичні знання щодо виявів альтруїзму та альтруїстичних 
взаємин або не володіли ними взагалі; для них не були властиві базові 
характеристики альтруїзму, вони вирізнялися самозакоханістю, егоїзмом, 
користолюбством, зарозумілістю, превалюванням егоцентричного підходу 
у взаєминах з людьми; акцентували увагу на цінностях особистісно 
орієнтованого та матеріалістичного характеру. Студенти (вчителі) цього 
рівня не усвідомлювали значущості виховання альтруїзму в школярів; не 
володіли методикою виховання цієї якості та альтруїстичних взаємин між 
учнями; вирізнялися невмінням здійснювати відбір науково-методичної й 
художньої літератури з проблем розвитку альтруїзму; відсутністю умінь 
здійснювати порівняльний аналіз вітчизняного й зарубіжного досвіду з 
питання дослідження; небажанням удосконалювати фахову компетенцію 
на альтруїстичних засадах; відсутністю творчого потенціалу у процесі 
виховання цієї риси характеру людини.  

Подамо дані діагностичного експерименту щодо визначення 
вихідних рівнів сформованості готовності майбутніх педагогів/учителів до 
виховання альтруїзму (таблиці 2, 3). 

 
Таблиця 2 

Дані діагностичного експерименту щодо вияву рівня готовності 
майбутніх учителів-філологів до виховання альтруїзму (у %) 

 
Критерії готовності 

Гносеологічний Процесуально-діяльнісний Суб’єктивно-особистісний 
Рівні 
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7,1 45,2 33,9 13,8 6,9 29,9 40,5 22,7 9,4 35,6 31,5 23,5 
 

Таблиця 3 
Дані діагностичного експерименту щодо вияву рівня готовності 

учителів-філологів до виховання альтруїзму (у %) 
 

Критерії готовності 
Гносеологічний Процесуально-діяльнісний Суб’єктивно-особистісний 
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10,5 50,1 32,5 6,9 8,3 50,7 31,8 9,2 11,5 56,7 25,5 6,3 
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Згідно з даними таблиць 2, 3 лише 7,1 % студентів і 10,5 % учителів 
за гносеологічним критерієм мали високий рівень, тоді як решта з них 
виявляла цю якість на достатньому (45,2 % студентів і 50,1 % учителів); 
середньому (відповідно 33,9 % і 32,5 %) і низькому (13,8 % і 6,9 %) рівнях. 
За процесуально-діяльнісним критерієм до високого рівня належала лише 
незначна кількість респондентів, а це становило 6,9 % студентів і 8,3 % 
учителів у вибірці загалом; до достатнього – відповідно 29,9 % і 50,7 %; 
середнього – 40,5 % та 31,8 % і низького – 22,7 % та 9,2 %. Це, на нашу 
думку, можна пояснити значною необізнаністю та некомпетентністю з 
проблеми дослідження. 

За суб’єктивно-особистісним критерієм високий рівень характер-
ний для 9,4 % опитаних студентів і 11,5 % учителів, оскільки здебільшого 
ознаки цього критерію виявляли респонденти на достатньому (35,6 % 
студентів і 56,7 % учителів) і середньому (відповідно 31,5 % і 25,5 %) 
рівнях. До низького рівня зараховано 23,5 % студентів і 6,3 % учителів. 
Вважаємо, що такі показники обґрунтовуються недостатньою сформова-
ністю альтруїзму у досліджуваних категорій, а також низьким рівнем 
альтруїстичної спрямованості й трансформацією на особистісно орієнто-
вані цінності. 

Отже, як засвідчують узагальнені дані таблиць, високий рівень 
готовності мають 6,9–9,4 % студентів і 8,3–11,5 % учителів, достатній 
відповідно становить 29,9–45,2 % у перших та 50,1–56,7 % в інших; 
середній – 31,5–40,5 % і 25,5–32,5 %. Зауважимо, що майже четверта 
частина студентів (13,8–23,5 %) та частка учителів (6,3–9,2 %) перебу-
вають на низькому рівні готовності. Це дає підстави констатувати, що 
традиційний зміст і форми організації професійної підготовки недостатньо 
сприяють підготовці майбутніх фахівців до виховної діяльності загалом і 
розвитку бажаних характеристик зокрема. 

Узагальнивши дані таблиць 2, 3, подамо зведену характеристику 
рівнів готовності до виховання альтруїзму в рисунках 1, 2. 

 

20%

35,3%

36,9%

7,8%

низький рівень
середній рівень
достатній рівень
високий рівень

 
 

Рис. 1. Діаграма рівнів готовності майбутніх учителів-філологів  
до виховання альтруїзму 
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Рис. 2. Діаграма рівнів готовності учителів-філологів до виховання альтруїзму 
 
З огляду на зазначене вище можна зробити такі висновки: 
− діагностичний експеримент дав змогу зафіксувати стан готовності 

майбутніх учителів до виховання альтруїзму; здійснити особистісно 
орієнтований підхід до формування готовності кожного студента, 
врахувати його можливості, здібності, інтерес до педагогічної діяльності і 
загалом виховання альтруїстичних взаємин зокрема, тобто здійснювати 
підготовку диференційовано; 

− критеріальний підхід до діагностики дав можливість її конкре-
тизувати, здійснити якісний і кількісний аналіз підготовки майбутніх 
педагогів до виховання альтруїзму; 

− результати діагностики підтвердили, що стан сформованості готов-
ності майбутніх учителів-філологів до виховання альтруїзму коливається в 
межах середнього й достатнього рівнів. Це дає підстави констатувати, що 
традиційний зміст і форми організації професійної підготовки, незважаючи 
на впровадження засобів гуманізації та демократизації у навчально-
виховний процес вищої педагогічної школи, недостатньо сприяють 
підготовці майбутніх фахівців до виховної діяльності загалом і виховання 
бажаних характеристик як професійно важливих якостей зокрема. 

Перспективним вважаємо необхідність розробки ефективних 
методик і системи методичного забезпечення, які б сприяли оптимізації 
підготовки майбутніх педагогів/учителів до виховної діяльності, 
насамперед виховання альтруїзму. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ  
ПОНЯТТЯ «НЕНАСИЛЬСТВО» У КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ КОМЕРЦІЙНИХ ТЕХНІКУМІВ 
 

У статті на основі ретроспективного аналізу зроблено висновок, 
що поняття «ненасильство» було предметом досліджень багатьох учених 
у різні історичні періоди, зберігаючи повсякчас свою сутність (відмова від 
застосування сили, незастосування насильства в розв’язанні проблем) та 
актуальність. Також зроблено висновок, що це поняття найбільш 
дотичне до терміну «гуманізм». Обґрунтовано, що нині істотну роль у 
вихованні ненасильницьких, гуманних стосунків відіграє освітньо-виховний 
простір, оскільки саме в навчально-виховному процесі комерційних 
технікумів створюються ситуації культурного, міжособистісного, 
міжнаціонального, формального і неформального спілкування. 

Ключові слова: ненасильство, насильство, гуманні стосунки, 
асертивність, комерційні технікуми, позиція насильства, позиція нена-
сильства, ненасильницька взаємодія. 

 
Видатні досягнення науки і техніки докорінно змінили середовище 

проживання особистості і відкрили широкі перспективи для розвитку 
людства. Водночас, як зазначають філософи, соціологи, педагоги і 
психологи, технічний прогрес не супроводжується моральним удоскона-
ленням людини. Основними стимулами науково-технічного прогресу 
продовжують залишатися прагнення держав до досягнення військової 
переваги і до наживи за будь-яку ціну. В усіх сферах життя обман, 
насильство і терор стали звичним явищем; спостерігається моральна 
деградація суспільства. 

Щоб вижити в існуючому світі, потрібні нові орієнтири та ідеали, які 
б зробили людей більш відповідальними. Моральне вдосконалення, 
гуманізація у всіх сферах діяльності, формування ненасильницьких стосун-
ків є єдиною альтернативою, здатною вивести людство із сучасних криз. 

Нині складно виступати проти насильства в тій чи іншій галузі: 
тисячі років людство сприймало війну, як щось неминуче; нині 
насильством вирішуються національні та расові конфлікти; кримінальна 
злочинність. А відтепер – і політична, також забирають життя тисяч 
людей. Існує насильство над природою, над людьми у сфері виробництва, 
приховане насильство над дитиною в сфері освіти [16]. 

Це змушує замислитися, як виховати у молоді миролюбність, 
негативне сприйняття війни, гуманне ставлення до людей і природи. 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
215 

Необхідно переглянути існуючу систему навчання і виховання, побудувати 
її по-новому. 

Історія розвитку людства XIX–XX ст. дала нам чимало прикладів 
високої громадянської мужності в боротьбі за ідеали ненасильства: 
Л. Толстой в Росії, М. Ганді в Індії, М. Кінг в США та ін. своїм 
авторитетом, і навіть ціною власного життя прокладали шлях новому 
світогляду. 

Поняття «ненасильство» – не нове, оскільки до нього зверталися 
багато педагогів ХХ ст. (Ш. Амонашвілі, К. Вентцель, Л. Виготський, 
А. Макаренко, В. Сухомлинський, Л. Толстой та ін.). Ненасилля як наукова 
і практична проблема розглядалася у працях І. Беха, А. Гусейнова, 
О. Калініної, В. Маралова, В. Сітарова та ін., що підтверджує актуальність 
питань, пов’язаних з проблемою унеможливлення насилля. У сучасній 
системі освіти «ненасильство» – це не новий або самостійний напрям, а 
практика педагогів, які виключають у своїй роботі примус особистості. 
Проте його актуальність завжди очевидна. 

Мета статті – на основі аналізу наукових джерел здійснити 
ретроспективну характеристику поняття «ненасильство». 

З біблійних часів і до нині суспільство намагається карати насилля 
відповідно до заповіді Мойсея «око за око, зуб за зуб», доручаючи це 
державі в особі армії, озброєних правоохоронців, суду, в’язниць тощо. 
Проте насилля у світі не зникло, адже боротьба була спрямована не на 
знищення самого насильства, а на знищення його носіїв. Учені ХІХ–ХХ ст. 
(Ш. Амонашвілі, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Л. Толстой та ін.) 
прийшли висновку, що існує тільки один шлях до ненасилля у суспільстві – 
створення необхідних умов для формування ненасильницьких, гуманних 
стосунків. 

В історії освіти ідеї ненасильства, гуманних стосунків неодноразово 
аналізувалися видними педагогами. Вірячи в могутність дитячої природи, 
Ж.-Ж. Руссо (ХVІІ ст.) вважав першочерговим у вихованні – надання 
дитині повної свободи, ізоляцію її від суспільства. У цьому суть її вільного 
виховання. Ж.-Ж. Руссо був проти примусу дитини до навчання. У своїй 
книзі «Еміль, або Про виховання» він писав: «Не давайте вашому учневі 
ніяких словесних уроків, він повинен отримати їх лише з досвіду, не 
кладіть на нього ніяких покарань, бо він не знає, що таке бути винним, 
ніколи не змушуйте його просити вибачення, бо він не зумів би вас 
образити. Позбавлений будь-якого морального мотиву у своїх вчинках, він 
не може зробити нічого такого, що було б морально злим і заслуговувало б 
покарання» [9, с. 76]. 

Ж.-Ж. Руссо розумів свободу виховання не як звільнення від чогось, 
а як діяльність, причому самостійну діяльність, дитини. Вихователь не 
втручається в її діяльність, а спостерігає і, якщо буде потрібно, допомагає. 

У цьому руслі будували свою творчу діяльність багато вчених, 
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письменників, педагогів та ін. Так, М. Реріх (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.), 
аналізуючи природу ненасильства, приходить до висновку, що «світ 
вдосконалюється шляхом культури»; закони краси зможуть удосконалити 
людські стосунки, гуманізм людських взаємин можливий тільки з 
розвитком культури. М. Реріх висуває як першорядне у вихованні повагу 
до особистості людини, свободи особистості, заперечення примусу. 
Навчання, вважав він, тільки тоді матиме успіх, коли учень досягне 
високого рівня самосвідомості. Це заперечує насильство, а самовиховання, 
самодисципліна і самовдосконалення повинні бути в основі гуманної 
педагогіки, педагогіки ненасильства [8]. 

Е. Кей (ХХ ст.) в книзі «Століття дитини» підкреслювала необхід-
ність надання дітям вільного розвитку, звільнення їх від гніту дорослих, 
навчання тільки тим знанням, що дітям необхідні [6]. 

У Франції намагався реалізувати ідею вільного виховання С. Фор 
(ХХ ст.). У створеному ним притулку «Вулик» не було покарань і 
заохочень, не було релігійного виховання, навчання моралі, обов’язкових в 
усіх школах Франції. Приділялась велика увага добровільній праці, де 
могли розвиватися співпраця і взаємодопомога [14]. 

Відомий італійський педагог М. Монтессорі (ХІХ–ХХ ст.) стверд-
жувала, що дорослі не мають права втручатися у духовний розвиток 
дитини. Вони повинні створити такі умови, де б самостійно розвивалися 
задатки і здібності дитини. У відкритому нею «Будинку дитини» вона вела 
самостійні, індивідуальні заняття дітей з матеріалами, не виключаючи з 
дитячого життя гри, живе слово як засобу виховання і розвитку дітей, 
надаючи вихователю можливості спостереження за процесом спонтанного 
розкриття внутрішньої «життєвої сили» дитини. Критикуючи існуючу 
школу, вона писала, що в ній присутні муштра та ігнорування інтересів 
дитини. Вона стверджувала, що дорослі не можуть нав’язувати дитині свої 
закони, навички та установки, оскільки вона розвивається за своїми 
фізичними законами [7]. 

У Росії Л. Толстой (ХХ ст.) першим звернувся до проблеми вільного 
виховання, вважаючи, що в процесі виховання досконала природа дитини 
калічиться фальшивою культурою дорослих. Він критикував існуючу 
систему навчання і виховання, вважаючи, що процес навчання в школі, 
зміст освіти повинні будуватися тільки за бажанням дорослих. Учити, 
вважав Л. Толстой, слід ненасильством, бо діти запам’ятовують тільки те, 
що хочуть, і тримають це в пам’яті стільки, скільки хочуть [12]. 

Повною мірою ці ідеї реалізовані в концепції К. Вентцеля (ХХ ст.). В 
якості основної мети виховання він бачив звільнення дитини і виявлення її 
усіх позитивних даних для розвитку індивідуальності, вільної особистості. 
Говорячи про основний метод виховання, К. Вентцель зазначав, що цей 
метод має бути методом звільнення в дитини творчих сил, методом 
пробудження і підтримки в ній духу пошуку, дослідження творчості [5]. 
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Потрібно віддати належне внеску в педагогіку ненасильства 
В. Сухомлинського (ХХ ст.). Віра в дитину, любов до дітей були 
основними в його педагогічній практиці. «Ми, – писав він, – творимо 
Людину, як скульптор творить своє мистецтво з безформного шматка 
мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які 
потрібно добути, очистити від усього зайвого» [10, с. 478]. 

Звідси його принципи педагогіки ненасильства, гуманізму: знання 
дитини, вивчення її задатків і здібностей, любов до дітей, яка дає 
можливість педагогічної творчості. 

Ідея ненасильства, ідея співпраці чітко простежується в практиці 
педагогів-новаторів другої половини ХХ ст. (Ш. Амонашвілі, І. Волкова, 
Т. Гончарова, О. Захаренка, Є. Ільїна, С. Лисенкова, В. Шаталова та ін.). 

Так, сформульовані Ш. Амонашвілі принципи педагогіки гуманізму, 
ненасильства домінантні у наукових доробках кожного з перерахованих 
вище педагогів: 

– будувати процес навчання з позицій інтересу дитини; 
– у процесі навчання співпрацювати з дитиною, поважати її 
гідність; 

– подання на кожному уроці чогось нового і включення в його 
процес кожної дитини [1]. 

Проблема формування ненасильницьких, гуманних стосунків, що 
розуміється як навчання вирішенню конфліктів на основі цінностей 
ненасильства, полягає в досягненні засвоєння універсальних і водночас 
зовні заданих для особистості цінностей. 

На думку сучасного педагога І. Беха, ідея гуманістичної педагогіки 
охоплює все наше суспільство, особливо тих, хто причетний до сучасної 
освіти [3, с. 16]. Утвердження у сучасному суспільстві культури 
ненасильства виявилося надзвичайно необхідним. Проте нині загальна 
ейфорія, пов’язана з цією проблематикою, змінилася на глибоке її 
осмислення (на рівні теорії і на рівні освітньої практики), розуміння 
складності сутнісної трансформації сучасного освітнього процесу. 

Істотну роль у вирішенні означеної проблеми відіграє освітній 
простір, оскільки саме в навчально-виховному процесі створюються 
ситуації культурного, міжособистісного, міжнаціонального, формального і 
неформального спілкування. Моделювання у навчальному закладі І–ІІ 
рівня акредитації, зокрема у комерційному технікумі, ситуацій конструк-
тивного вирішення конфліктів передбачає чітке уявлення культурних 
універсалій у вигляді цінностей ненасильства, створення умов для 
переживання конкретно-чуттєвого досвіду, усвідомлення та осмислення 
цінностей взаємної поваги та взаємодії на рівні соціально-групової 
свідомості. Таке моделювання дозволило б учасникам навчально-
виховного процесу узгоджувати власні цінності із заданими ззовні, 
здійснювати самовизначення у процесі спілкування. 
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Особливо актуальна проблематика формування виховання ненасиль-
ницьких, гуманних стосунків у молоді. У процесі неформального 
спілкування між ними часто виникають конфлікти, засновані на 
нерозумінні особливостей характеру, невмінні вирішувати суперечку 
конструктивно і тощо. 

Виховання ненасильства, гуманних стосунків серед молоді – 
непросте завдання, яке охоплює життєву позицію особистості, її інтереси, 
специфіку самовираження. Формування культури міжособистісних взає-
мин вимагає взаємодії освітнього простору із родиною, із соціальним 
середовищем. 

Ненасильство в широкому сенсі – це суть, що полягає в умінні 
узгоджувати і поєднувати культурні цінності суспільства та індивідуальні 
ціннісні орієнтації, як альтернативу психолого-педагогічних насильниць-
ких способів взаємодії. До цінностей ненасильства, згідно із думкою 
С. Баникіної і Б. Єгорова, можна зарахувати: 

– визнання безумовної цінності іншої людини, її самоцінність; 
– значимість самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації; 
– домінування альтруїстичної мотивації в порівнянні з егоїстич-
ними спонуканнями, проявами [13]. 

Цінності ненасильства – орієнтація на співробітництво, компроміс, 
пошуки згоди і співдружності в спільній творчій діяльності, що 
виступають умовами толерантності стосунків. 

У вузькому сенсі «ненасильство» С. Баникіною і Б. Єгоровим 
розглядається як активність, демонстровану з метою задоволення будь-якої 
потреби з урахуванням потреб партнера і узгодження з ним спільних дій. 
Позиція ненасильства є стійкою системою взаємин людини до певних 
сторін дійсності, яка проявляється в конкретній поведінці і вчинках [13]. 

У сучасному тлумаченні ідея ненасильства передбачає безумовне 
примирення «всіх з усіма», «послужливість» слабкого сильному або 
беззастережне прийняття тієї чи іншої позиції. Це соціально-впевнена 
позиція, що охоплює визнання рівного права сторін на незалежність і 
успіх, власну думку, самостійність, відповідальність, орієнтацію свідо-
мості людей на зближення позицій, узгодження цілей та інтересів, пошук 
нових способів для їх забезпечення. Саме тому у сучасному тлумачному 
словнику української мови поняття «ненасильство» трактується так: 
«Відмова від застосування сили, незастосування насильства в розв’язанні 
проблем, що стоять перед суспільством» [4, с. 768]. Як бачимо, поняття 
«ненасильство» синонімічне поняттю «гуманізм»: вільний вияв прагнень і 
бажань людини; утвердження любові та поваги до людини [4, с. 266]. 

Соціальна позиція особистості, як результат освоєння різноманітного 
досвіду взаємин з людьми, проявляється в установках, поглядах, переко-
наннях людини, представляючи єдність суб’єктивного та об’єктивного. 
Вона є суміщеною характеристикою самосвідомості та системи стосунків і 
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типу взаємодії. У конфліктології виокремляють такі особливості само-
свідомості [11]: 

– конфронтаційна: відчуження від реальної дійсності; індивіду-
алізація супроводжується почуттям самотності, страхом, депре-
сією або агресією; 

– неконфронтаційна: характеризується своєчасним дозволом проблем, 
що виникли; особистість здатна переживати себе як гармонійну 
цілісність, здійснювати процес особистісного саморозвитку. 

Незважаючи на те, що досвід стосунків у кожного індивідуальний, 
можна виокремити два їх типи: з позиції насильства (насильницькі) і з 
позиції ненасильства (гуманізму), характеристику яких подаємо у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Риси, характерні для різних позицій у стосунках  
за С. Баникіною і Е. Степановим [2] 

 
Позиція насильства Позиція ненасильства, гуманізму 

недовіра довіра 
презирство повага 
відторгнення прийняття 
заперечення визнання 
авторитарність демократичність 
суб’єкт-об’єктність суб’єкт-суб’єктність 
низький рівень емпатії високий рівень емпатії 
Егоїстичність гуманізм, альтруїзм 
Підкорення стосунки рівності і рівноправ’я 

 
Ненасильницька взаємодія передбачає відсутність відкритих чи 

прихованих форм примусу, коли кожна сторона, зберігаючи свою 
незалежність, виявляє готовність до узгодження дій і досягнення 
позитивного результату. Така взаємодія можлива лише при єдності 
орієнтації як на самого себе, так і на іншу людину. 

Порівняння ненасильницького і насильницького типу взаємодії дає 
підставу вважати, що в основі відмінностей цих типів лежить відмінність 
спрямованості установки, цілей, мотивації дій і вчинків. Так, С. Баникіна і 
Е. Степанов [2] звертають увагу на те, що ненасильницька, гуманна 
взаємодія має установку на рівність і рівноправність, її мета – в узгодженні 
дій для задоволення потреб та інтересів усіх учасників спілкування, 
гуманістична мотивація забезпечує суб’єкт-суб’єктний тип взаємин, а тип 
спілкування – діалог. Насильницька взаємодія відрізняється установкою на 
нерівність; метою є досягнення односторонніх переваг. Мотивація – в 
досягненні соціального контролю, групового тиску. Переважний тип 
стосунків – суб’єкт-об’єктний, а тип спілкування –монологічний, 
авторитарний. Науковці зазначають, що тип взаємодії накладає відбиток на 
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мову, манеру поведінки, позицію суб’єктів спілкування [2]. При створенні 
умов для формування позиції ненасильства, гуманізму в поведінці в ході 
навчально-виховного процесу особливе значення має надаватися рефлексії 
досвіду молоді в процесі тренінгових занять, де можливе програвання 
різних життєвих ситуацій, що вимагають здійснення вибору.  

Сучасна інтерпретація цього поняття дозволяє вважати одним із 
способів досягнення ненасильницьких, гуманних стосунків студентів 
навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, зокрема комерційних 
технікумів, один до одного є навчання асертивної поведінки – здібності 
людини впевнено, з гідністю відстоювати свої права, не принижуючи прав 
інших. Асертивною називають пряму, щиру поведінку, яка не має за мету 
завдати шкоди іншим людям [15]. Стосовно студентів комерційних 
технікумів, це означає уміння оптимально реагувати на зауваження, 
справедливу і несправедливу критику, здатність говорити собі і оточуючим 
«ні», відстоювати свою позицію, не обмежуючи при цьому гідності іншої 
людини. Важливо вчити студентів умінню просити інших про послугу, не 
відчуваючи почуття незручності. Все це дозволить зберегти партнерські, 
тобто ненасильницькі, гуманні стосунки з оточуючими людьми. 

Таким чином, на основі ретроспективного аналізу поняття 
«ненасильство» можна зробити висновок, що воно було предметом 
досліджень багатьох учених у різні історичні періоди, зберігаючи 
повсякчас свою сутність (відмова від застосування сили, незастосування 
насильства в розв’язанні проблем) та актуальність. Це поняття найбільш 
дотичне до терміну «гуманізм». Нині істотну роль у вихованні 
ненасильницьких, гуманних стосунків відіграє освітньо-виховний простір, 
оскільки саме в навчально-виховному процесі комерційних технікумів 
створюються ситуації культурного, міжособистісного, міжнаціонального, 
формального і неформального спілкування. 

Подальшого висвітлення у наукових джерелах потребує питання 
компонентів, критеріїв, показників та рівнів вихованості ненасильницьких, 
гуманних стосунків студентів комерційних технікумів.  
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Оксана Циганок 
 

ФОЛЬКЛОРНА ПРАКТИКА ЯК ОСНОВА  
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

УКРАЇНОЗНАВСТВА СЕРЕД СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 
 
У статті розглянуто фольклорну практику як основу національного 

виховання та засіб популяризації українознавства серед студентів-
філологів Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини. Окреслено суть концепції підготовки студентів-філологів до 
здійснення українознавчої роботи в школі, згідно якій була розроблена 
Програма фольклорної практики. Окреслено головні завдання практики, 
які полягають у необхідності навчити студентів бачити сучасний стан 
усної народної творчості й усвідомити її значення у житті людини, 
визначити специфіку побутування фольклору у даній місцевості, 
встановити причини, що впливають на деформацію фольклорної традиції, 
що дадуть змогу налагодити контакт з носіями фольклорної традиції, 
інформаторами, правильно записати та оформити зібраний матеріал. 

Ключові слова: українознавство, фольклорна практика, національне 
виховання, патріотичне виховання. 

 
Сучасне становище української традиційно-побутової культури 

викликає певне занепокоєння. Люди перестають співати, забувають слова і 
мелодії віками улюблених пісень, переважна більшість представників 
молодого покоління не вміють вишивати, не послуговуються нормами 
традиційного мовленнєвого етикету, абсолютно не цікавляться народно-
прикладним мистецтвом рідного краю. Причини цього слід шукати в 
складних соціально-економічних процесах урбанізованого суспільства, 
докорінних змінах у побуті.  

Духовні і культурні цінності є найважливішими стабілізаційними 
факторами суспільного життя. На їх основі будується політична й 
економічна сфера. Тому сучасні підходи до викладання українського 
народознавства вимагають нових, якісно вищих вимог щодо викладання 
цієї навчальної дисципліни. Шаблонність і дилетантизм у викладанні 
народознавства уже завдали непоправної шкоди національному вихо-
ванню. 

Був час, коли народознавство викладали люди абсолютно не 
підготовлені до цього. Певний час їх аматорський ентузіазм на хвилі 
національного піднесення кінця 80-х – початку 90-х років мав позитивний 
вплив, проте згодом це стало причиною дискредитації українознавства в 
школі. Ця криза у викладанні народознавства поглибилася у зв’язку з тим, 
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що в суспільстві настійливо поширювалася думка наших можновладців 
про те, що «національна ідея не спрацювала». 

Ця сакраментальна фраза стала ніби командою до згортання 
викладання українознавства в школі, натомість якого активно вводяться 
інші дисципліни, зокрема, валеологія. Отож освіта більше опікується 
здоровим тілом наших дітей, ніж їх духовним здоров’ям. Воно й зрозуміло: 
ми потрібні як дешева робоча сила. Раб мусить бути сильним, а не вільним. 
Тотальний наступ на українське народознавство, позбавлення його статусу 
державного компонента освіти призвели до зникнення його зі шкільного 
розкладу. 

Тому надзвичайно актуальним у наш час є потреба мобілізувати 
зусилля фахівців-етнографів, фольклористів, педагогів, щоб активізувати 
життя наших дітей на основі українського народознавства. 

Мета статті – простежити особливості вивчення фольклору як основи 
національного виховання, дослідити непересічне значення фольклору у 
формуванні майбутнього вчителя-філолога, визначити основні завдання 
фольклорної практики, розглянути зібрані матеріали під час фольклорної 
практики в с. Кочубіївка Уманського району Черкаської області. 

В українознавчій підготовці майбутніх учителів-філологів виняткове 
значення має глибоке засвоєння ними фольклору України, а також тижневі 
фольклорна та етнографічна практики. 

К. Ушинський розглядав фольклор як «вікно», через яке можна 
показати дітям той чи інший бік життя народу. Наш вітчизняний педагог 
вважав пісні прекрасним матеріалом для виховання високих моральних 
якостей, етичних уявлень, глибоких і благородних почуттів. З цього 
приводу він писав: «А яким прекрасним матеріалом є південноросійська 
народна поезія для розвитку найблагородніших і найніжніших почуттів у 
серці молодого покоління! О так, народ потрудився для нас і створив 
велику мову і велику поезію» [6, с. 440]. 

Про непересічне значення фольклору у формуванні майбутнього 
вчителя писали українські вчені-педагоги С. Баклажченко, О. Виховський, 
Й. Возовий, М. Зінчук, М. Дмитрук, А. Лазаріс, О. Лотоцький, С. Сіро-
полко, Я. Чепіга. На важливості підготовки спеціалістів – збирачів 
фольклору наголошував М. Грушевський [2, с. 6–12]. 

Для українського народу, впродовж віків позбавленого власного 
державотворення, фольклор – більше, ніж народна традиція. Він надавав 
народу духовних сил і за складних умов залишався важливим фактором 
збереження національної свідомості. За умов русифікації, полонізації, 
дискримінації українського шкільництва він був важливим оплотом 
збереження самосвідомості. Його природа, структура продиктовані 
потребами соціуму, він виступає каталізатором моральних устоїв, його 
аксіоматичні істини сприймаються на віру. Та він і сам є частиною віри, 
що й досі явно проглядається у нашій культурі, медитації, емпатії [1, 
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с. 300]. Носіями фольклорної, етнічної, родової пам’яті українців є люди 
похилого віку, які поступово відходять у вічність, забираючи разом із 
собою надзвичайно цінну національну скарбницю. Такий стан спонукає 
викладачів педагогічних університетів, студентів та всіх шанувальників 
традиційно-побутової культури шукати шляхів збереження та популя-
ризації її зразків. 

Тому вивченню фольклору, а отже і фольклорній практиці, в 
Уманському педагогічному університеті надають великого значення. 
Керівник науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю» 
кандидат педагогічних наук, професор Н. П. Сивачук розробила концепцію 
підготовки студентів-філологів до здійснення українознавчої роботи в 
школі, суть якої полягає в цілісному розвитку особистості майбутнього 
вчителя української мови і літератури та українознавства, згідно якій була 
розроблена Програма фольклорної практики. Її головне завдання – навчити 
студентів бачити сучасний стан усної народної творчості й усвідомити її 
значення у житті людини, визначити специфіку побутування фольклору у 
даній місцевості, встановити причини, що впливають на деформацію 
фольклорної традиції. Досягти цього можна шляхом набуття певних 
професійних навичок, що дають змогу налагодити контакт з носіями 
фольклорної традиції, інформаторами, правильно записати та оформити 
зібраний матеріал. 

Фольклорна практика включає цілу низку завдань: навчальних 
(розширення і поглиблення знань студентів з фольклору, українознавства), 
професійних (вироблення у студентів навичок фольклориста-збирача), 
наукових (озброєння студентів навичками, технологією ведення наукового 
дослідження, уміння спостерігати, записувати фольклор, систематизувати 
його) [3, с. 16]. 

Зібраний фольклорний матеріал служить основою для курсових, 
дипломних та магістерських робіт, а також для дисертаційних досліджень 
співробітників лабораторії. 

Підготовка до фольклорної практики проходить у декілька етапів. У 
процесі читання лекцій і проведення практичних і лабораторних занять 
викладачі орієнтують студентів на завдання майбутньої практики, 
використовують регіональні фольклорні матеріали, запрошують на заняття 
виконавців фольклорних творів, народні фольклорні колективи. На 
лабораторних заняттях студенти прослуховують аудіозаписи, перегля-
дають відеоматеріали, записані під час попередніх експедицій, кращі 
зразки вивчаються під керівництвом викладачів, зокрема викладача 
музичної фольклористики. 

У другому семестрі студентам І курсу факультету української 
філології читається дисципліна «Методика українознавчих досліджень», де 
висвітлюються такі теми: «Розвиток пошуково-дослідницької роботи з 
кінця ХVІІІ до початку ХХ століття», «Історія підготовки студентів до 
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пошукової народознавчої роботи», «Експедиційна діяльність вітчизняних 
фольклористів-етнографів», «Поняття «експедиція», прийоми обстеження 
види дослідницької роботи», «Стаціонарний та експедиційний способи 
обстеження. Емпіричні методи дослідження», «Основні вимоги до запису 
фольклорного матеріалу», «Фольклорно-етнографічна практика – складова 
народознавчої підготовки студента-філолога, «Методика і практика роботи 
у польовій етнографічній експедиції». 

Окрім того, на філологічному факультеті Уманського педагогічного 
університету працює студентське наукове фольклорне товариство імені 
Хрисанфа Ящуржинського, у процесі роботи якого студенти знайомляться 
з дослідженнями провідних вчених-фольклористів, обговорюють нові 
публікації з проблем фольклористики, етнографії, націології, зустріча-
ються з провідними науковцями [3, с. 20]. 

Дослідження регіону історичної Уманщини студентами, магістран-
тами, аспірантами та співробітниками науково-дослідної лабораторії 
«Етнологія Черкаського краю» відбувається планово і поетапно, адже це 
справа не двох-трьох років, а десятиліть, тому поспішність тут може стати 
ознакою дилетантизму, аматорства. Отже, дослідження регіону прово-
диться поступово, село за селом, вулиця за вулицею. 

Так, у 2001 та 2008 рр. були проведені фольклорно-етнографічні 
експедиції у с. Кочубіївка Уманського району Черкаської області.  

Ми зупинимося на нашому основному респондентові – Ковтун Марії 
Арсентіївні 1928 року народження, оскільки від неї записано значну 
частину зібраного матеріалу. Зокрема, нами зафіксовано: молитов – 3, 
замовлянь – 6, легенд – 2, казок – 3, ліричних пісень – 7, балад – 8, 
романс – 1, рекрутських пісень – 4, зразки дитячого фольклору, зокрема, 
загадки – 6, прозивалки – 4, лічилки – 5, дитячих ігор – 5, забавлянки – 2, 
обрядових пісень – 34, зокрема, колядок та щедрівок – 8, веснянок – 16, 
петрівчаних пісень – 4, купальських пісень – 6.  

У спілкуванні з цією жінкою вражає її життєва мудрість, висока 
духовність, доброзичливість, природний гумор, гостинність, феноменальна 
пам’ять, велике фольклорне багатство, красномовність. 

Під час розмови та співу, вона за асоціацією враз пригадувала одну, а 
то й кілька пісень, які ми одразу вносили до свого каталогу.  

Кожен наш запис ми перечитували Марії Арсентіївні, пісню 
переспівували, і вона, за домовленістю, виправляла. Треба відзначити, що 
ця співачка вимагала найточнішого запису як у тексті, так і в мелодії. 

Нами зафіксовано два найдавніших жанри української словесності: 
замовляння і легенди.  

Через зв’язок цього жанру з магією, записувати замовляння 
надзвичайно важко, нами зафіксовано лише 6: від ворогів, від наглої 
смерті, від вроків, замовляння з астральною символікою, лікувальне. 
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Замовляння від ворогів 
На Синайській горі, 
На Христовій землі, 
Там Діва-матінка ходила, 
Свого сина за ручку водила. 
Повела його на всеношну, 
З всеношної – на службу Божу, 
З служби Божої – на синє море. 
На синьому морі престоли стояли, 
Свічі палали. 
Сам Господь лежить, ручки зложив, очки склепив. 
Приходить до нього Петро і Павло: 
«Господи, ти за нас муку держиш». 
– Петро і Павло, не дивіться на мою муку, 
А візьміте хреста в руки, та біжіть по світі  
І розкажіть старому й малому: 
Хто буде цю молитву знати, 
Не буде у воді потопати, в огні погорати, 
Наглою смертю помирати.  
– Сам прийду, Янгола пришлю по тіло, по душу. 
Амінь. 
 
Замовляння від вроків 
Вроки на сороки. 
Біг пес через панський овес, 
Замочився, обросився, 
Щоб не вадилу ні псу, ні вівсу, 
Ні Івану молодцю. 
 
Геть, згинь, пропади, 
Де взялося, туди йди. 
Йди на очерета, болота, 
Де люди не ходять, де звірі не бродять, 
Де собака не бреше, де дівка коси не чеше. 
Іди з тіла Іванка. 
Зійди все зло із тіла Іванка, білої кості не ломи, 
Червоної крові не мути. 
Святая водице, ти омиваєш луги, береги, омий і очисти моє тіло від 

недуги (говорять на Чистий четвер). 
 
Місяцю молоденький, в тебе ріг золотенький. 
Місяцю-князю, що я тобі скажу: 
Неділя з понеділком, середа з вівтірком, 
Четвер з п’ятницею, а субота – одиниця, 
Що про мого милого присниться. 
(Якщо побачиш перший раз молодого місяця з правого боку, то буде 

удача. Тоді візьми з-під ніг те, на чому стоїш і поклади собі під подушку). 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
227 

Зафіксовано також багато календарно-обрядових пісень.  
З дитинства Різдвяна зірка єднає українців усього світу, а колядки та 

щедрівки озиваються у серці кожного хоралом любові до Бога і України. 
Кордоцентризм є основною рисою колядок. Різдвяне благоговіння 

дорослих перед Богом, людьми та природою передається дітям, адже всі 
чекають народження Богодитяти, тому у великій пошані діти-колядники, 
вони сприймаються по-особливому на рівні ангеликів, адже згідно 
світоглядних уявлень праукраїнців діти до семи років є безгрішними, вони 
є вісниками небес, їх тоненькими голосочками співають душі предків.  

Вважається, що всі побажання, які висловить дитина у колядці, 
обов’язково збудуться, бо «їх вустами глаголить істина».  

Відповідно до цього міра статку в обійсті, рівень добробуту, врожаю, 
здоров’я членів родини прямо залежать від кількості та якості хвальних 
пісень-колядок чи щедрівок на адресу господаря та його сім’ї. 

 
Чи вдома, вдома наші бабуня? 
Ой дай, Боже! 
Нема їх вдома: пішли до Бога. 
Ой дай, Боже! 
Що вони діють? Золото віють. 
Ой дай, Боже!...  

 
Новий рік в українців справіку мав господарський зміст, оскільки вся 

ідея свята спрямована на «ублагання Щедрого бога, що в ту ніч невидимо 
сходив до хлібороба, до скотаря, оглядав його господарство, худібку, 
розмовляв з нею, оглядав його поля і переселяв добрих духів-ладо, душі 
покійників, роду чи родинні хліборобські ниви... Усі дії новорічної ночі та 
Нового Року – це магічні дії, у цю ніч відкрите небо і відтіля можна 
випросити, чого тільки бажаєш» [4]. 

Складовими новорічного циклу свят є: «Щедрий вечір», «Маланка», 
«Василь, «Новий рік», «Голодна кутя».  

 
Гиля-гиля, на Василя, 
Колихала мати сина. 
Прилетіло два ангела, 
Взяли його на крилеса, 
Та й понесли під небеса. 
Та небеса отворились – 
Всі святії поклонились. 
 

Щедрий вечір часто ще називають Маланкою. У піснях про Маланку 
обов’язково згадується річка, озеро, криниця, куди ніби Маланка йде по 
воду, де вона має мити посуд, такий мотив є свідченням зв’язку її з водою: 
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Ще учора, ізвечора 
Пасла Меланка два качура. 
Ой пасла, пасла – загубила, 
Шукаючи, заблудила… 
 

Маланкою закінчувалися Святі вечори, коли нічого не можна було 
робити по господарству, окрім догляду за худобою. До щедрої Вечері 
готуються з полудня, все миють, прибирають, чистять. Особливо шанують 
у цей вечір піч.  

Поки не смеркло, діти ходять від хати до хати і починають співати 
щедрівки, народні обрядові величальні пісні на честь початку нового 
хліборобського року [4]. 

Мотиви дитячих щедрівок близькі до колядок, але тут перевага 
надається темі господарській, адресуються вони родичам, ровесникам. 
Особливо багато щедрівок адресуються дядькові та тітці: 

 
Добрий вечір, пане господарю! 
Щасти Боже твоєму товару. 
В тебе товару повна обора, 
В тебе жінка чорноброва … 
 
Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
Прилетіла ластівочка, 
Стала вона щебетати, 
Господаря викликати...  
 

У давнину твори, що виконувались у весняний час (веснянки і 
гаївки), були своєрідними магічними замовляннями, спрямованими на те, 
щоб прискорити весняні переміни. Вони супроводжувались імітативно-
магічними рухами або танцями. 

 
Ти чижику, ти горобчику, 
Вилеть, вилеть на піддашечок (2). 
Скажи мені усю правдоньку...  
 

З літнього циклу календарної обрядовості нами зафіксовано 
петрівчані пісні та купальські обрядодійства. Русальних пісень у селі 
Кочубіївка не виявлено. 

Петрівка святкувалася 12 липня. Жінки в цей день нічого не робили, 
а мусили робити чоловіки. Це був єдиний день, коли жінки нічого не 
робили [5]. 

В останній день Петрівки господарі йшли на поле і жали перший 
сніп, навіть тоді, коли зерно було ще зелене. Цей же сніп залишався на полі: 
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Ой візьму я серпика нового,  
Ой піду я до житечка свого... 
 

На Петра готувалося обрядове печиво – мандрики або мандриги. Сир 
змішували з мукою, та додавали трохи масла, солі, яйця, замішували тісто і 
виробляли невеликі пампушки, їх пекли у кожній хаті, роздавали 
пастушкам, які наймалися пасти худобу. Пастухи, це були діти, робили в 
цей день свято на паші, але при цьому вони повинні були добре напасти 
худобу. Про це також співається у піснях: 

 
Ой вже Петрівка минається,  
Сива зозуля ховається,  
Ой ховається під дубочок,  
щоб не змінився голосочок.  
Ой ховається під зелененький,  
щоб не змінився голос тоненький. 
 

Ковтун Марія Арсентіївна розповіла нам про святкування Івана 
Купала у с. Кочубіївка. 

Більшість обрядів осіннього циклу в тому вигляді, в якому вони 
збереглися, пов’язані не із конкретною датою чи святковим днем, а із 
виконанням певного виду землеробських робіт в окремого господаря – 
початок збору врожаю, час жатви та завершення жнив, період косовиці 
тощо. Кожен з цих етапів мав свої звичаї, якими супроводжувався процес 
праці. 

Під час запису фольклорних матеріалів села Кочубіївка нами 
записано велику кількість зразків дитячого фольклору: загадки, 
прозивалки, лічилки, дитячі ігри, казки, колискові пісні. 

Результати проведеного дослідження дають підставу для таких 
висновків: 

Сучасний пісенний фольклор є складним поєднанням старого й 
нового, колективної та індивідуальної творчості, традицій і новаторства. 
Це не хаотичне нагромадження різнорідних понять, не конгломерат 
несумісних явищ – воно підпорядковане певній закономірності, яка 
залежить від соціальних перетворень життя села, злету культурного рівня 
його жителів, – з одного боку, і від ступеня збереження місцевих 
фольклорних традицій – з другого. Значення цих факторів різне на тому чи 
іншому етапі життя народу. Але саме пісенна традиція і увесь комплекс 
сучасного культурного життя – література, преса, радіо, телебачення, кіно 
та ін. – значною мірою впливають на формування пісенної культури 
сучасного села і визначають шляхи її дальшого розвитку. 

Тож прищепити молоді високі художні смаки, навчити відчувати і 
глибоко переживати прекрасне, захопити красою, яка владно входить в 
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наше життя, духовна потреба сьогодення. І не тільки сприйняти величезні 
багатства культури, а й уміти їх зберегти – це стає велінням часу. 

Основою статті стало узагальнення матеріалів, записаних від знавця 
української народної словесності Ковтун Марії Арсентіївни під час 
фольклорної практики в с. Кочубіївка Уманського району Черкаської 
області. Наведені зразки фольклорних творів є тільки частиною 
майбутнього дослідження, яке готується автором статті, де будуть 
представлені повні тексти пісень та описи обрядів. 
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ЗЕМЛЯЦТВА ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА СТУДЕНТСЬКИХ 
САМОВРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ) 
 
Стаття присвячена вивченню історії студентських організацій 

другої половини ХІХ століття; визначено основні чинники залучення 
молоді до участі в молодіжних об’єднаннях; з’ясовано їхнє значення; 
розглянуто проблему діяльності земляцтв як однієї з найефективніших 
форм самоврядування; висвітлено їх мету та основні завдання, описано 
участь у справах культурного та суспільного характеру; виявлено роль 
земляцтв у поліпшенні добробуту та всебічному розвитку молодого 
покоління.  

Ключові слова: студентство, студентські самоврядні організації, 
матеріальне становище студентів, всебічний розвиток, земляцтва.  

 
Студентська молодь у кожному суспільстві – це його майбутня 

інтелектуальна, культурна еліта, його креативний потенціал. Саме тому, 
навчаючись у вищих навчальних закладах, молодь оволодіває не лише 
професійними знаннями, а й історичним досвідом, що прямо чи 
опосередковано підказує варіанти прийняття рішень, способи й напрями 
практичної діяльності. Як свідчить практика, цьому значною мірою сприяє 
участь у студентські роки в діяльності самоврядних організацій, що дає 
змогу визначити власні смисложиттєві орієнтації, усвідомити себе 
представником нового покоління, яке також творить майбутнє.  

Вивчення історії студентських об’єднань є досить актуальним для 
новітнього часу за умов відродження національної самосвідомості, 
освоєння нових форм молодіжного руху, вироблення сучасної державної 
політики щодо молоді. Тому вважаємо за доцільне звернутися до 
позитивного досвіду, який був накопичений, зокрема, студентськими 
об’єднаннями Наддніпрянської України упродовж другої половини ХІХ 
століття.  

У ході наукового пошуку з’ясовано, що поширеною формою 
студентських спільнот другої половини ХІХ століття у вузах Києва, 
Харкова, Одеси були земляцтва – гуртки студентської молоді, створені за 
територіальною ознакою. Молодь позитивно сприймала існування цих 
об’єднань та брала активну участь у їх діяльності. Достатньо показовим є 
той факт, що земляцтва, до яких долучалося чимало з розвиненим 
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самовідчуттям приналежності до свого народу, студентів, мали чітку 
структуру та широкі функції.  

На жаль, в українській історіографії проблема самоорганізації 
студентства упродовж тривалого часу залишалася поза дискурсом 
дослідників. Увага науковців переважно зосереджувалася на суспільно-
політичній діяльності цих об’єднань. Тим часом участь земляцтв у інших 
напрямах життєдіяльності суспільства, зокрема поліпшенні благоустрою та 
забезпеченні всебічного розвитку майбутньої інтелектуальної еліти 
залишалася поза увагою дослідників.  

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена потребою перео-
смислити процеси, які відбувалися в суспільстві не без участі молоді, а 
також необхідністю наукового аналізу культурно-освітньої та матеріально-
побутової діяльності студентських товариств означеного періоду.  

Студентські організації другої половини ХІХ століття, як свідчать 
джерела, відігравали провідну роль в університетському житті. Саме тому 
діяльність цих об’єднань цікавила дослідників дореволюційного, радян-
ського та сучасного періодів. До того ж спогади про студентські 
об’єднання залишили їх учасники А. Анісімов, В. Сорокін, В. Чева-
жевський та ін.  

Не залишили поза своєю увагою радянські дослідники В. Астахов, 
П. Гусятніков, Г. Щетиніна та ін. історію студентства Російської імперії. 

Зрушення у вивченні історії студентських організацій, зокрема 
земляцтв, відбулися вже в пострадянський період. Пов’язані вони, значною 
мірою, з ім’ям відомого дослідника історії російського студентства 
А. Іванова, який є автором трьох монографій, присвячених студентству. 

У працях багатьох сучасних учених знайшло своє відображення 
висвітлення різнобічної діяльності, засади створення студентських 
організацій ХІХ – початку ХХ століття (Н. Гончарова, М. Григор’єва, 
В. Мокляк, І. Посохов та ін.). Окремі аспекти студентського руху 
досліджені у працях М. Кругляк, В. Леника, В. Молоткіної, Т. Стоян та ін. 

Метою статті є ретроспективний аналіз діяльності земляцтв як однієї 
з ефективних форм студентських самоврядних організацій університетів 
України у другій половині ХІХ ст., що позначена вагомими подіями в 
суспільному житті. 

Студентська молодь – суспільна диференційована соціально-
демографічна спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, психічні, 
пізнавальні, культурно-освітні якості, що характеризують її біосоціальне 
дозрівання як здійснення самовираження її внутрішніх сил і соціальних 
покликань.  

Ознакою цієї спільноти є активна соціалізація в різних сферах 
життєдіяльності суспільства, у процесі якої відбувається освоєння 
соціальних ролей, становлення соціально-професійних, громадянських і 
духовних якостей особистості [6, с. 208].  
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Вагомим чинником залучення молоді до участі в суспільному житті, 
задоволення потреб у спілкуванні з однодумцями, а також для успішної 
реалізації власних інтересів у всіх сферах життєдіяльності суспільства 
виступають молодіжні організації. Вони допомагають молодим людям 
вирішувати проблеми, дають змогу виявляти ініціативу, діяти згідно з 
власними потребами та уподобаннями. 

Однак, держава не надавала активної матеріальної підтримки 
студентській молоді. Головною ознакою, що характеризувала побут 
студентства другої половини ХІХ століття, була бідність, пошуки засобів 
матеріального забезпечення. 

Через скрутне матеріальне становище студентам часто доводилося 
економити на їжі, жити в поганих побутових умовах, вони часто хворіли, 
постійно шукали заробітку. Тільки частина студентів була забезпечена 
державними стипендіями, одержували іменні стипендії учні старших 
класів і студенти. Уряд здебільшого розцінював цю фінансову підтримку 
не як допомогу, а як нагороду за благонадійність. 

Проте, попри не завжди задовільні побутові умови, бідність, 
студентство старанно у своїй більшості навчалося, хоча це не спонукало ні 
уряд, ні навчальне керівництво до будь-яких кроків щодо поліпшення умов 
життя молоді. Незважаючи на проблеми матеріального характеру та 
державну політику, студентство завжди прагнуло зайняти активну життєву 
позицію, захищаючи права і переконання перед начальством [7, с. 7].  

Для задоволення культурно-освітніх інтересів та поліпшення свого 
матеріального становища студенти Харківського, Київського (Святого 
Володимира) та Новоросійського університетів створювали об’єднання, які 
допомагали здобути вищу освіту молоді, яка не мала для цього достатніх 
коштів.  

Однак будь-які молодіжні об’єднання в Російській імперії вважалися 
крамольними, їх вважали «готовими таємними товариствами», а тому 
забороняли їх створення або перешкоджали діяльності. 1893 року були 
розроблені й запроваджені «Правила для студентів і сторонніх слухачів 
імператорських російських університетів», згідно яких студентам 
категорично заборонялося створювати будь-які громадські організації та 
установи, структури на засадах самоврядування [13, с. 11].  

Але, незважаючи на заборону, університетська молодь продовжувала 
об’єднуватися, проводити активну культурно-просвітницьку та благодійну 
діяльність, вбачаючи в цьому життєву необхідність. Перші масові виступи 
студентів, які відбувалися в університетах Наддніпрянської України, не 
мали в своїй основі якогось політичного контексту. Приводом для 
заворушень часто ставали утиски корпоративного життя, насилля над 
особистістю студента, призначення небажаного професора для читання 
лекцій. Студентські заворушення були боротьбою за свої інтереси, за 
вільний доступ в університет і за свободу створення академічних 
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організацій. Студентство, об’єднане корпоративними інтересами, було 
єдиною організаційною масою, спроможною достатньо високо виразити 
інтелігентський протест проти тогочасного політичного устрою [2, с. 28]. 

Тогочасні університети існували в умовах бідності, яку відчували і 
студенти, і викладачі. Тому першочергова мета студентських об’єднань 
полягала у поліпшенні матеріального становища, однак потяг до знань був 
понад усе: вони відвідували лекції, працювали в наукових гуртках, 
лабораторіях.  

Впродовж досліджуваного періоду існували різні форми студент-
ських об’єднань – товариства, гміни, земляцтва, каси взаємодопомоги, 
гуртки, бібліотечні об’єднання, товариські суди та ін. Вони активно 
займалися просвітництвом, дбали про дозвілля та культурний відпочинок 
молоді, займалися благодійництвом, організовували студентську взаємо-
допомогу. 

Починаючи з 50–60-х років ХІХ століття, однією з поширених форм 
студентських організацій в університетах Російської імперії були 
земляцтва, які відігравали важливу роль у матеріально-побутовому та 
культурному благоустрої студентів. Досить широко ці об’єднання 
розповсюджуються вже в 70–80-ті роки ХІХ століття [4, с. 21]. Їхня 
діяльність була досить продуктивною та охоплювала значну частину 
студентства. 

Земляцтва – об’єднання земляків для взаємної допомоги [8, с. 66]. 
Вони виникали і поширювалися в міру збільшення кількості мало-
забезпеченого студентства, підвищення плати за навчання, здороження 
життя в університетських містах [2, с. 28]. Їхня мета – об’єднання 
іногородніх студентів університетів для взаємної матеріальної допомоги та 
моральної підтримки [13, с. 23].  

Кожна земляцька організація мала свій окремий статут, який 
відповідав її інтересам. Водночас він мав бути затверджений універ-
ситетським начальством. Незважаючи на суворий нагляд, значна частина 
земляцтв діяла неофіційно, нелегально або напівлегально [1, с. 208]. У 
статутах земляцтв визначалися такі завдання: консолідація студентів, 
матеріальна підтримка членів товариства, підвищення інтелектуального і 
морального рівня студентства, участь у справах культурного та 
суспільного характеру [3, с. 212]. Ці об’єднання прагнули створити 
атмосферу міжособистісної духовної взаємодії земляків на основі спільних 
справ – благочинних, культурно-просвітніх, науково-гурткових [4, с. 23]. 

Спочатку земляцтва в основу своєї діяльності покладали винятково 
матеріальну взаємодопомогу і з цією метою засновували свої каси, 
складали підписні листи, влаштовували лотереї. Також вони зосеред-
жували увагу на врегулюванні і контролі видачі стипендій, на організації 
дешевих їдалень [10, с. 151]. Деякі з них за власні кошти влаштовували 
невеликі гуртожитки для бідних студентів, інші щорічно вносили плату за 
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навчання окремих товаришів [14, с. 187]. 
З метою збирати хоч якісь кошти члени земляцтв зобов’язувалися 

платити членські внески. Внески були невеликими – 20–50 копійок за 
семестр. Але і їх вносили, як правило, нерегулярно, а то й зовсім не 
вносили. Тим не менше із фондів, створених із одержаних внесків, 
надавалася матеріальна допомога найбільш нужденним, купувалися книги 
для загального користування [1, с. 210]. 

З матеріальною взаємодопомогою тісно пов’язана ще одна функція 
цих об’єднань – розширення і поглиблення знань, моральне виховання 
студентів. У цій справі найважливішими були земляцькі бібліотеки і 
самоосвітні гуртки. За зібрані кошти студенти мали можливість 
виписувати для загального користування журнали і газети, а також 
малодоступні книги [10, с. 151]. 

Основним джерелом прибутків земляцтв була організація благо-
дійних заходів дозвіллєвого характеру, а саме: любительські спектаклі, 
концерти із залученням відомих артистів, танцювальні вечори і науково-
популярні лекції. У заходах цих, як правило, брала участь інтелігенція, яка 
співчувала студентству і допомагала йому як могла. Із зібраних коштів 
земляцтва надавали своїм членам короткострокові та довгострокові 
позики. До речі, право на це мали лише дійсні члени. Цікаво, що кошти від 
благодійних акцій земляцтва одержували не відразу, а через посередницькі 
інстанції. Зібрані на проведеному заході гроші слід було передавати в 
канцелярію місцевого губернатора або градоначальника. Звідти гроші 
прямували до ректора, який видавав їх на чітко визначені потреби 
земляцтв через касу вищого навчального закладу. У такий спосіб була 
влаштована система контролю за витратами земляцтв [5, с. 143]. 

Як бачимо, земляцтва не були політичними організаціями. До них 
вступали представники різних соціальних груп, проте ці добровільні 
утворення консолідували студентську молодь, виховували її в дусі 
товариськості й солідарності [3, с. 115]. Такі товариства діяли за 
неписаними кодексами честі, які передбачали пріоритет громадських 
інтересів над індивідуальними та суворий товариський суд. Через 
земляцтва налагоджувалися неформальні зв’язки між провінційною і 
столичною інтелігенцією, поширювалися новинки громадсько-політичної 
та наукової літератури [11, с. 119].  

Однак навіть така діяльність земляцтв викликала тривогу, підозру у 
вищих властей. Через заборону їхньої діяльності, як зазначав ректор 
Московського університету С. Трубецькой, природне товариське середо-
вище перетворилося на якесь таємне протизаконне товариство, яке 
приховує свої гроші, приховує свої книги, свої звіти, приховує свої 
зібрання. Якщо здорове товариське середовище справляє дисциплінарний 
вплив на своїх членів, цінуючи їх особисту свободу і самостійність, то 
таємні гуртки, існуючи в атмосфері агітації, вимушеного обману, інтриг і 
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підозр, можуть тільки пригнічувати [14, с. 188]. Та, незважаючи на 
заборони, більшість земляцтв продовжували свою діяльність, адже вони 
потрібні були значній частині студентства, нерідко залишаючись єдиною 
опорою в боротьбі за можливість продовжувати навчання [5, с. 147], 
єдиним прихистком серед чужих людей, у чужому місті. 

Під час студентських заворушень земляцтва виявляли свою органі-
зованість, налагоджуючи спільні дії між організаціями різних закладів 
освіти [3, с. 114]. 

Отже, для задоволення культурно-освітніх інтересів та поліпшення 
власного матеріального становища студенти українських університетів 
прагнули до об’єднання в спільноти, які допомагали здобути вищу освіту 
молоді, вижити у скрутних обставинах.  

Студентські культурно-освітні організації відігравали важливу роль 
у формуванні майбутньої національно свідомої інтелігенції. Вони стали 
осередками наукового й товариського життя молоді, допомагали їй 
соціалізуватися, призвичаїтися до непростих умов життя, до часто майже 
поліцейської обстановки в стінах навчального закладу, сповненого 
заборон. Однак земляцтва, одна із форм самоврядних організацій, що були 
досить поширені, старалися вирішувати різноманітні питання життє-
діяльності студентства – від побутових до наукової діяльності.  

Основою їхньої діяльності була консолідація студентів, матеріальна 
підтримка членів товариства, інтелектуальний розвиток та моральний 
рівень.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної 
проблеми. Наукової розробки потребує аналіз просвітницької діяльності 
студентських організацій, що була засобом боротьби з невіглаством 
молоді, та з’ясування їх ролі у процесі боротьби з неписьменністю. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛІЇ 

(НА ПРИКЛАДІ Я. ЧЕПІГИ) 
 
У статті висвітлено методологію дослідження персоналії, зокрема 

спадщини Я. Чепіги. Спираючись на праці науковців, тлумачення у 
словниках, висвітлено поняття методології, основні підходи, принципи, 
методи, необхідні у розкритті конкретної наукової проблеми. Запро-
поновані ті методи і принципи, які необхідні для розкриття багатогранної 
спадщини педагога, здійснення періодизації його наукової діяльності. 

Ключові слова: методологія, принципи, підходи, методи, персоналія. 
 
Дослідження наукової проблеми вимагає її вивчення в певній 

визначеній системі, тобто мати методологічне підґрунтя. Лише спира-
ючись на визначені концептуальні засади, підходи, принципи, методи тощо 
можна здійснити грамотне, ґрунтовне, виважене, послідовне дослідження. 
Виконання кожної наукової роботи визначається методологічною куль-
турою дослідника, заснованою на методологічних знаннях. І складається 
вона з уміння аналізувати власну наукову діяльність, науково обґрун-
товувати, критично осмислювати та творчо застосовувати концепції, 
теорії, методи пізнання. О. Цокур слушно зауважує: «Найбільш важливими 
є вихідні теоретичні позиції дослідника, тому що від його світогляду, 
установок, цілей і завдань дослідження залежить спосіб, за допомогою 
якого він буде одержувати факти, тлумачити їх, робити висновки» [7, с. 17]. 
Для початку з’ясуємо сутність цих понять.  

Термін «методологія» походить від грецьких слів methodos – спосіб, 
метод пізнання і logos – вчення про метод або теорія метода, тобто наука 
про логічну організацію, засоби і методи наукового пізнання. Зародилася 
наука методологія ще в період античності. Давньогрецькі філософи 
розглядали методологію як засіб істинного пізнання, логічно вибудовану 
систему. Методологія як наука почала формуватися в епоху Відродження і 
викристалізувалася у період Нового часу. Формування її відбувається й 
нині, оскільки проводяться дослідження, розвивається наука і сучасні 
напрацювання в методології допомагають у здійсненні наукових пошуків. 

Розглянемо і порівняємо визначення методології у словниках та у 
визначенні вчених. Так, у філософському словнику термін «методологія» 
тлумачиться як система принципів та способів організації і побудови 
теоретичної й практичної діяльності, а також вчення про цю систему [13]. 
Педагогічний словник подає дещо ширше визначення такої дефініції: у 
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першому варіанті це «сукупність прийомів дослідження, що застосо-
вуються в якійсь науці»; у другому – вчення про методи пізнання та 
перетворення дійсності [1, с. 207]. Подібним до визначення у 
Педагогічному словнику є трактування цього терміна у Тлумачному 
словнику: вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу, його 
філософська, теоретична основа; сукупність прийомів дослідження, що 
застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта 
пізнання [12, с. 617]. Таке ж визначення подає і Словник іншомовних слів 
[9, с. 636]. Як бачимо, всі словники пропонують ідентичні визначення 
методології: система чи сукупність принципів, методів дослідження, що їх 
застосовують у будь-якій науці. 

Висвітлимо частково погляди вчених на трактування цього терміна. 
Так, М. Дмитрієва під методологією розуміє вчення про структуру, логіку 
організації, принципи побудови, форми, засоби і способи наукового 
пізнання, що вивчає світоглядну концепцію сучасної науки, її основні 
вихідні теоретичні положення [10, с. 11]. Під таким кутом зору вона 
розуміє й методологію педагогіки, визначення якої подаємо трохи далі. 
Інша сучасна дослідниця І. П’ятницька-Позднякова так трактує методо-
логію: «Вчення про структуру, логіку організації, методи та засоби 
діяльності в різних галузях науки, її теорії та практики, …сукупність 
принципів, засобів, методів та форм наукового пізнання» [8, с. 14]. 
О. Цокур називає методологію «наукознавством» і розкриває дане поняття, 
як «вчення про структуру, логіку організації, принципи побудови, форми, 
засоби і способи наукового пізнання. Вона вивчає світоглядну концепцію 
сучасної науки, тобто основні вихідні теоретичні положення, що 
утвердилися в науці, які неодмінно треба знати і флософу, і філологу, і 
педагогу, і психологу, і математику» [7, с. 17]. Наближеним до цього 
тлумачення є погляди Т. Степанової. Так, у дисертаційному дослідженні 
вона визначає методологію як «вчення про метод наукового пізнання, про 
побудову людської пізнавальної діяльності» [10, с. 10]. Два останні 
визначення видаються нам вдалими з-поміж інших, адже вони найбільш 
точно відбивають сутність цієї дефініції.  

Отже, з наведених визначень можна окреслити суть цієї дефініції. Як 
бачимо, всі вони єдині в баченні методології: це система чи сукупність. 
Спираючись на подані визначення, виокремлюємо з них найголовніше: 
методологія – це вчення про структуру, логічну організацію та методи 
діяльності; це наукове пізнання, яке містить сукупність теоретичних 
положень про принципи побудови і засоби науково-пізнавальної 
діяльності. Власне, це система фундаментальних знань про проведення 
наукового дослідження. Але на сучасному етапі розвитку науки це ще й 
«специфічна сфера діяльності з виробництва методологічних знань 
дескриптивного (описового) та нормативного (конструктивно-рекомен-
даційного) типу» [6, с. 60].  
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Кожна наукова галузь має свою методологію. Так, зокрема відома 
методологія філософії, методологія науки, методологія освіти, методологія 
педагогіки тощо. Так, на думку А. Хуторського, методологія освіти – це 
«система принципів, форм, методів і засобів освітньої діяльності, а також 
вчення (теорія) про цю систему» [10, с. 10]. 

Тепер проаналізуємо підходи у визначенні педагогічної методології 
та з’ясуємо її особливості. Заслуговують на увагу публікації і праці 
С. Гончаренка, М. Данілова, М. Дмитрієвої, В. Журавльова, В. Загвязин-
ського, В. Краєвського та інших, що спрямовані на розкриття методології 
педагогічного, діалектичного дослідження. Розглянемо позиції цих авторів.  

Отже, мета дослідження – розкрити методологічні засади у 
дослідженні персоналії (на прикладі Я. Чепіги). 

Виходячи з аналізу праць науковців, зазначимо, що методологія 
педагогіки вивчає процес та результати дослідження педагогічного 
спрямування. У цьому випадку саме педагогічне дослідження, за 
В. Краєвським [5, с. 18], виступає об’єктом аналізу наукової дисципліни – 
методології педагогічної науки. Інший дослідник В. Загвязинський [4] 
вважає педагогічну методологію вченням про ключові, вихідні положення, 
структуру, методи науково-педагогічного дослідження; про педагогічне 
знання, процес його здобуття, способи практичного використання для 
вдосконалення системи освіти й виховання. За М. Даніловим та 
В. Краєвським, педагогічна методологія – це система знань про основи і 
структуру педагогічної теорії, про підходи, принципи та способи здобуття 
знань, що відображають педагогічну дійсність; система діяльності з 
отримання таких знань. Предметом методології педагогіки, на думку 
В. Краєвського, «виступає співвідношення між педагогічною дійсністю та 
її відображенням у педагогічній науці» [5, с. 24]. Як бачимо, поряд з 
широким визначенням методології педагогіки вчений суттєво звужує її 
предмет.  

За М. Дмитрієвою [10, с. 18], методологія педагогіки спирається на 
діалектику і містить принципові вихідні положення, концепції, що є 
основою будь-якого педагогічного дослідження, і відповідають об’єктив-
ним тенденціям розвитку сучасної науки загалом.  

Слушними є думки С. Гончаренка щодо різних якісних рівнів 
методології. Так, змістом першого рівня є філософське знання, другого – 
загальнонаукова методологія, що включає характеристику різних типів 
наукових досліджень, їх етапи та складові: гіпотеза, об’єкт, предмет, мета і 
завдання дослідження. Саме на ці рівні, наголошує С. Гончаренко, 
потрібно спиратися у педагогіці. Виходячи з цього, С. Гончаренко 
визначає методологію педагогіки як систему «знань про структуру 
педагогічної теорії, про принципи підходу і способи набуття знань, які 
відображають педагогічну дійсність, а також це система діяльності з 
одержання таких знань і обґрунтування програм, логіки, методів і оцінки 
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якості дослідницької діяльності» [1, с. 449]. Порівнюючи погляди багатьох 
учених на методологію педагогіки, помічаємо суб’єктивність у розумінні і 
тлумаченні, проте єдине, на чому сходяться думки – це вихідні положення, 
що покладено в основу дослідження. Узагальнююче розуміння методології 
педагогіки подає Т. Степанова [10, с. 12], яка, власне, акумулювала думки 
вчених, і пропонує таке визначення педагогічної методології, яке 
збігається і з нашою думкою. Отже, методологія педагогіки охоплює: 
вчення про структуру і функції педагогічного знання; основні, вихідні 
положення (теорії, концепції, гіпотези), що мають загальнонаукове 
підґрунтя (загальнонауковий смисл); вчення про логіку і методи 
педагогічного дослідження; вчення про способи використання одержаних 
науково-педагогічних знань для практичного вдосконалення освіти й 
виховання. 

Дослідження з історії педагогіки у сучасному освітньо-науковому 
просторі мають неабияку вагу. Історико-педагогічні матеріали, на думку 
багатьох учених сьогодення (Л. Березівської, Л. Ваховського, С. Золоту-
хіної, О. Сухомлинської), викликають глибоку зацікавленість науково-
педагогічної громадськості з метою кращого розуміння історичного 
розвитку ХХІ століття. Академік О. Сухомлинська з-поміж історико-
педагогічних досліджень виокремлює творчу біографію педагога. І вводить 
на означення цього термін «персоналія». Таке тлумачення знаходимо 
також і в інших науковців (Н. Гупан, Н. Дічек). Так, Н. Гупан поняття 
«педагогічна персоналія» тлумачить як «окремий предмет історико-
педагогічного дослідження, в основі якого представлена творча біографія 
педагога у взаємозв’язках з конкретними суспільно-політичними умовами 
його життя та діяльності, зіставлена з розвитком педагогічної думки»  
[2, с. 39]. На переконання Н. Дічек, дослідження персоналій «є логічною 
складовою загальноісторичного процесу осмислення минулого» [3, с. 17]. 
Завдяки науковому обґрунтуванню О. Сухомлинської і Н. Гупана, термін 
«педагогічна персоналія» активно використовується у дослідженнях 
багатьох сучасних вчених (О. Дяченко, О. Палійчук, О. Пастушенко, 
К. Тимошенко та інші). Предметом започаткованої дисертації виступає 
розгляд життєдіяльності конкретної педагогічної персоналії – Я. Ф. Чепіги. 

Для розкриття обраної теми дослідження необхідно дібрати 
методологічний інструментарій – наукові методи, підходи та принципи. 
Зазначимо, що методологію історичної науки розглядали Л. Березівська, 
І. Бех, С. Гончаренко, Н. Гупан, Н. Дічек, М. Євтух, Т. Завгородня, 
І. Зайченко, С. Золотухіна, В. Краєвський, Н. Ничкало, Н. Побірченко, 
О. Сухомлинська та ін.  

У дослідженні персоналії та її спадщини необхідно спиратися на 
концептуально важливі загальнонаукові гносеологічні принципи істо-
ризму, об’єктивності, поєднання логічного та історичного, системності. 
Так, принцип історизму покладений в основу вивчення сучасного стану 
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досліджуваного об’єкта (історико-педагогічний процес кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. та постать Я. Ф. Чепіги.), визначення його розвитку, змін 
періодів, етапів. Принцип об’єктивності сприяє усебічному врахуванню 
чинників та позитивних і негативних умов, суспільно-педагогічних 
причин, змісту і результатів діяльності Я. Чепіги. Принцип поєднання 
логічного та історичного забезпечить висвітлення фактів, які відтворюють 
історичний процес розвитку освіти, школи і навчання в Україні першої 
третини ХХ століття у поєднанні з творчою діяльністю Я. Чепіги. Принцип 
системності допоможе з’ясувати та вивчити етапи становлення вченого у 
контексті ідеї національної школи, що було одним з головних аспектів 
науково-педагогічного спрямування Я. Чепіги. 

Розв’язанню завдань, поставлених у дослідженні персоналії, 
сприятиме комплекс теоретичних підходів та методів історико-
педагогічного напряму, що доповнюють один одного, застосовуються 
частково чи повністю. Використання у дослідженні хронологічного підходу 
дає змогу простежити й обґрунтувати послідовність та взаємозв’язок 
етапів розвитку ідей Я. Чепіги на тлі соціально-історичних та культурно-
освітніх процесів в Україні кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. Для 
визначення основних періодів життя і діяльності головної постаті, його 
внеску в розбудову школи, освіти і науки використовується 
персоналістично-біографічний підхід. В історії педагогіки біографічний 
підхід має аргументованість аналізу літературних джерел, епістолярії, 
спогадів на основі біографії особистості. Саме біографічний підхід 
з’ясовує неординарні події та факти, за якими можна вивчити законо-
мірності відтворення головної суті творчості особистості, її самобутності 
та історико-соціальну зумовленість самореалізації. Наукова біографія 
персоналії містить насамперед описання основних етапів життєвого шляху, 
аналіз часу, в який жила і творила конкретна людина, характеристику 
оточення, процес розвитку і формування педагогічних, громадянських 
поглядів. За таким підходом розглянуто взаємодію соціального, духовного 
та предметного в аспекті життєдіяльності Я. Ф. Чепіги. 

Найбільше значення в розгляді педагогічної персоналії має 
парадигмальний підхід, який, на думку О. Сухомлинської, «нині широко 
декларується і починає потроху використовуватися в дослідженнях. Він 
дає змогу розглянути логіку розвитку ідей певного педагога з позицій 
самої науки, її внутрішньої динаміки, з погляду виникнення і 
трансформації різних ідей, положень, постулатів, вироблених членом або 
членами окремої науково-педагогічної спільноти, що діяла в певний час і в 
певному просторі» [11, с. 46]. Згаданий підхід послугував історіогра-
фічному висвітленню ролі феномену особистості Я. Ф. Чепіги та її впливу 
на національну ідею школи та освіти в цілому; показано парадигми 
суперечностей національного і русифікаторського спрямування у 
вихованні дитини.  
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На думку О. Сухомлинської, дослідження педагогічної персоналії 
буде недостатнім без використання синергетичного підходу, що спонукає 
до пояснень наукових ідей, понять не тільки за педагогічними фактами, а й 
різноманітними нелінійними зв’язками між теоріями. В його контексті 
самореалізація розглядається як спонтанний процес. Переплітається і 
взаємодіє предметне, соціальне і духовне поле особистості [11, с. 45].  

Окрім підходів, з проблемою історико-педагогічного пошуку 
співвідносяться загальні (історико-структурний, конструктивно-генетич-
ний, порівняльно-зіставний або історико-компаративістський) та конкретні 
методи дослідження. Зокрема – аналіз і синтез для визначення вихідних 
положень дисертації (об’єкт, предмет, мета, завдання). Для здійснення 
історіографічного аспекту дослідження використано історико-генетичний 
метод, що дає змогу здійснити пошук, структуризацію та аналіз науково-
педагогічної літератури на початку ХХ століття сучасниками Я. Чепіги та 
наприкінці ХХ століття дослідниками його життєдіяльності. Історико-
структурний метод сприяє розробці структури дослідження, визначенню 
етапів освітньо-культурної і педагогічної діяльності Я. Чепіги. Конструктивно- 
генетичний метод застосовується для виявлення генезису родинних, 
національних зв’язків та їх впливу на формування феномену особистості 
Я. Ф. Чепіги; для наукового обґрунтування напрямів та визначення 
періодизації науково-педагогічної діяльності вченого в окреслений у 
дослідженні період. З метою порівняння поглядів певної групи вчених, 
просвітителів з поглядами Я. Ф. Чепіги як відбиття епохи, творцем якої він 
був, використовується порівняльно-зіставний метод. Поєднання конкретно- 
пошукового методу та історико-генетичного допоможе простежити 
історіографічний аспект феномену особистості вченого Я. Ф. Чепіги та 
його спадщини в ретроспекції у науковій літературі дослідників 
сучасності, аналіз якої спонукав до синтезу, систематизації та класифікації 
фактів і матеріалів доробку Я. Ф. Чепіги з метою актуалізації та 
практичного втілення. Загальні вимоги дослідження зумовили обрання 
методу моделювання, за допомогою якого буде обґрунтовано теоретико-
практичну модель застосування творчої спадщини Я. Ф. Чепіги в навчанні 
та вихованні в сучасній системі освіти Україні.  

Кожний видатний діяч неминуче перебуває в певному соціально-
історичному зв’язку, в контексті певних відносин із соціально-
економічними науковими, культурно-просвітницькими устремліннями так 
чи так змушений був підпорядковуватися вимогам навчального суспіль-
ства, загальним вимогам науки, соціально-економічного, культурного, 
політичного середовища. 

Одним із методологічних аспектів дослідження виступає концепт 
взаємозв’язку національного і загальнолюдського, що зумовлює 
світоглядну парадигму особистості, зміст її діяльності, відповідно до 
політично-економічних та соціально-культурних явищ. Саме тому в 
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спектрі дослідження постає проблема аналізу педагогічної спадщини 
Я. Ф. Чепіги як зразка культурно-просвітницької діяльності та становлення 
національної школи.  

На основі конструктивно-генетичного методу дослідження можна 
прослідкувати процес пошуку педагогом Я. Чепігою новітніх способів 
актуалізації всього найкращого у психолого-педагогічній науці тих часів. 
Зазначимо стостовно нашої персоналії і окресленого часового проміжку, 
що у 20–30-х рр. ХХ ст. в освіті з’явився новий педагогічний напрям – 
педологія. Це ґрунтовне об’єднання знань про дитину, її вікових 
особливостей з раннього дитинства до пристосування її в соціальному 
середовищі. Я. Ф. Чепіга надавав надзвичайно важливого значення 
розвитку педології – науки про дитину. За його ініціативою відкривається 
Педологічний інститут, який він і очолив. Я. Чепіга вважав, що за 
педологією – майбутнє національної школи в Україні. Стрижнем 
педологічних підходів до виховання дитини було поставлено інтереси 
особистості дитини. Натомість школа була ще далекою від розуміння 
понять педології, сутності нової науки.  

Конструктивно-генетичний метод дослідження спонукає нас до 
розкриття поступового сходження Я. Чепіги до цілісної завершеності 
пошуків у загальній освітньо-виховній системі протягом періодів 
становлення його особистісних поглядів у педагогічній науці. Можемо 
стверджувати, що вся діалектика цілей і завдань педагога-вченого 
Я. Чепіги зумовлена переважно специфікою української ментальності. 
Виховні засади вченого ґрунтувалися на принципах народності, 
демократизму, природовідповідності дитини. Головною тезою було: на 
основі фізичної та духовної гармонії зберегти природну сутність людини. 

Дослідження педагогічних, культурно-освітніх та психолого-етичних 
джерел спонукали до визначення основних напрямів науково-
просвітницької діяльності Я. Чепіги в педагогічному полі кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. 

Провідними методами було обрано класифікацію та систематизацію 
науково-педагогічних видань та архівних джерел. Це допоможе нам 
представити більш повно педагогічні погляди та наукову діяльність 
Я. Чепіги в єдності та цілісності, в конкретній спрямованості та 
практичному призначенні в контексті провідних ідей педагогів-
просвітників епохи, в яку жив і творив учений.  

Без наукового аналізу і творчого використання педагогічної 
спадщини Я. Ф. Чепіги та інших гуманістів-педагогів, учених минулого 
неможливе успішне розв’язання нинішніх освітньо-педагогічних проблем. 
Переконуємося, в результаті цього дослідження, що в науці переважають 
історико-педагогічні дослідження з проблематики історії української 
школи, історіографії персоналій педагогів, учених, які обстоювали ідеї 
національного навчання та виховання. До них, безумовно, належить 
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видатний український учений-педагог Я. Ф. Чепіга, творчість якого 
потребує глибокого вивчення. 

Підсумовуючи вище сказане, узагальнюємо положення про те, що 
методологія дослідження обраної теми побудована на визначенні 
теоретичного та практичного значення педагогічної спадщини Я. Ф. Чепіги. 
А також методологія прогнозує вивчення умов практичного використання 
науково-педагогічних ідей та концептуальних поглядів ученого. 
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ГЕНДЕРНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ  
ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ  

(1991–2012 рр.) 
 

У статті представлено аналіз різноманітних періодизацій 
підручникотворення у контексті гендерної освітньої політики української 
держави (Є. Красняков, Т. Дороніна, Я. Кодлюк), здійснено характерис-
тику кожного з виокремлених етапів підручникотворчого процесу у галузі 
освіти України, а саме: перехідний (початок 90-х – 1995); період розробки 
державних стандартів загальної середньої освіти (1996–1999); стан 
підручникотворення у період запровадження Державного стандарту 
початкової загальної освіти. 

Ключові слова: гендерна освіта, державна освітня політика, 
підручникотворення. 

 
Розвиток системи вітчизняної народної освіти й виховання 

наприкінці ХХ століття був детермінований кардинальними політичними й 
соціальними змінами, що зумовили масштабні перетворення й у сфері 
освіти й виховання. 

Освіта і виховання, педагогічна наука, що є невід’ємною частиною 
загального культурного, державного, політичного розвитку суспільства, 
містили у собі всі основні риси та протиріччя, властиві тогочасному 
устрою. У освіті знаходили висвітлення як ідеали і цінності цього 
історичного моменту, так і його проблеми, визначалися шляхи й способи 
вирішення важливих питань епохи. До них, зокрема, належать і питання 
гендерної соціалізації особистості, гендерної ідентифікації, гендерної 
стереотипізації тощо. 

Державну політику в галузі освіти досліджували Є. Красняков [9], 
Е. Днєпров [2]; впровадження гендерної освіти в навчальних закладах 
України представлена у працях Т. Дороніної [3], К. Дзюбак [1]; 
підручникотворчий процес у галузі освіти України в умовах державної 
незалежності досліджувала Я. Кодлюк [7].  

Предметом дослідження є освітні процеси в Україні як передумова 
активізації розвитку підручників.  

Основне завдання статті полягає у дослідженні впровадження 
гендерної освіти в навчальних закладах України (1991–2012 рр.) і її 
відображення в шкільних підручниках.  

Цикл життя школи, як правило, відповідає циклу життя суспільства. І 
наприкінці ХХ ст., інколи відстаючи, інколи випереджаючи, школа разом 
із суспільством увійшла в смугу радикальних політичних і соціально-
економічних змін [2, с. 22]. 
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Як стверджує головний консультант секретаріату Комітету Верхов-
ної Ради України з питань науки і освіти Є. Красняков, «державна політика 
в галузі освіти – це складова частина (підсистема) загальнодержавної 
політики, що включає сукупність певної системи цілей, завдань, 
принципів, програм та основних напрямів діяльності органів управління 
освітою, спрямованих на організацію науково-методичного та впроваджу-
вального супроводу стратегій розвитку системи освіти» [9]. 

Виходячи із зазначеного вище, Є. Красняков виділяє такі етапи 
розвитку державної політики в галузі освіти України: (травень 1991 р. – 
березень 1996 р.) – ухвалення Закону Української РСР «Про освіту» та 
затвердження державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ 
століття); (березень 1996 р. – грудень 1998 р.) – удосконалення базового 
законодавства про освіту, ухвалення Закону України «Про внесення змін і 
доповнень до Закону Української РСР «Про освіту», який за своєю суттю, 
змістом і напрямами став фактично новою редакцією Закону «Про освіту»; 
(грудень 1998 р. – січень 2002 р.) – прийняття законів прямої дії, що 
визначають стратегію розвитку національно освіти, закріплюють її 
нормативи, вимоги, стандарти, законодавчо регулюють відносини всіх 
структурних підрозділів освіти; (січень 2002 р. – жовтень 2002 р.) – 
утілення в життя окремих положень законів прямої дії шляхом 
формування нормативно-правової бази галузі освіти; розробка стратегіч-
ного документа щодо розвитку освіти, підготовка до затвердження 
цільових державних програм; (жовтень 2002 р. – липень 2010 р.) – 
затвердження стратегічного плану дій – Національної доктрини розвитку 
освіти, формування відповідної нормативно-правової бази, спрямованої на 
її реалізацію; (липень 2010 р. – жовтень 2011 р.) – забезпечення 
поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти, підвищення 
її якості та доступності, коригування завдань та заходів відповідно до 
сучасних потреб (запровадження 11-річного терміну навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах та обов’язкової дошкільної освіти 
дітей 5-річного віку), інтеграція до європейського освітнього простору; 
(жовтень 2011 р. – до цього часу) – ухвалення Національної стратегії 
розвитку освіти України на 2012–2021 рр., визначення основних напрямів 
дальшого розвитку системи освіти [9, с. 22–23]. 

У свою чергу, Т. Дороніна (2012) запропонувала таку періодизацію 
впровадження гендерної освіти в навчальних закладах України 
досліджуваного періоду: підготовчий – 90-ті рр. ХХ ст. – час докорінних 
змін суспільного функціонування, пов’язаних з державною перебудовою, 
здобуттям Україною незалежності, становленням якісно нової системи 
освіти, розробкою й запровадженням Державного стандарту середньої та 
вищої освіти в нових соціальних умовах; інституалізаційний (кінець 90-
х рр. ХХ ст. – 2005 р.) – період поступового впровадження гендерних ідей 
до вітчизняної освіти, цей процес значною мірою активізувався та одержав 
підтримку переважно міжнародних громадських організацій уже на 
початку 2000 р.; апробаційний (із 2005 р. дотепер) – із 2005 р. після 
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ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків в Україні» завдяки наказам та розпорядженням МОН 
України за підтримки низки проектів Програми розвитку ООН 
відбувається широке впровадження ідей гендерної теорії в діяльність 
загальноосвітніх навчальних закладів [3]. 

Українська вчена Я. Кодлюк «підручникотворчий процес у галузі освіти 
України в умовах державної незалежності» поділяє на три підетапи: пере-
хідний (початок 90-х – 1995); період розробки державних стандартів загальної 
середньої освіти (1996–1999); стан підручникотворення у період запровад-
ження Державного стандарту початкової загальної освіти [7, с. 24]. 

Проаналізуємо гендерну освітню політику української держави і її 
відображення у шкільних підручниках відповідно до схарактеризованих 
періодизацій (Є. Красняков, Т. Дороніна, Я. Кодлюк) і нормативних документів. 

Початок 90-х – 1995 рр. характеризувалися тим, що політичні та 
економічні зміни в Україні після проголошення незалежності (1991) 
висунули нові завдання щодо реформування державної політики в різних 
сферах соціального і культурного життя, спричинили, відповідно, і 
трансформацію гендерної ідеології: держава втратила роль монопольного 
агента, який формує гендерний контракт, частково зруйнувалась система 
соціальної та ідеологічної підтримки материнства. Ринкові механізми і 
ліберальна суспільна сфера сприяли диференціації гендерних норм і 
практик у різних соціальних прошарках, формуванню нових, гендерних 
ідеологій та інтерпретацій жіночності й мужності, які суперечили одні 
одним. Реконфігурація офіційних, повсякденних і нелегітимних правил 
радянського часу привела до формування нових гендерних контрактів з 
різними правилами, практиками й ідеологіями. Фактично в країні, де 
більше сімдесяти років була проголошена рівність чоловіків і жінок, 
збереглись досить жорсткі соціально-психологічні моделі фемінності і 
маскулінності, хоча й з певними змінами.  

Прийнятий у 1991 р. Закон України «Про освіту» проголосив метою 
освіти «вільний розвиток людської особистості», яка вважається 
найвищою цінністю суспільства [6, с. 1]. Закон України «Про освіту» має 
одну пряму згадку про забезпечення гендерної рівності – в статті 3 «Право 
громадян України на освіту» зазначено, що «громадяни України мають 
право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах 
незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, 
роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, 
ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та 
інших обставин» [6, с. 1].  

«Концепція середньої загальноосвітньої школи України» (1991 р.) 
стала важливим кроком до забезпечення змістової роботи школи [8]. 
Зокрема, у «Концепції» недоліками радянської системи освіти визнавалося 
нівелювання особистості учня, відчуження школи від суспільства і 
національної культури тощо, відтак, завданням освіти визначалась 
орієнтація на розвиток індивідуальності [8]. 
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Процес зміни змістового наповнення шкільних підручників в Україні 
впродовж 1991–1995 рр. зумовлений впливом на них суспільно-політичних 
факторів, особливий наголос при цьому робився на питанні, окресленому 
межами – «державна освітня політика – наука – шкільна освіта – шкільний 
підручник».  

У дев’яності роки почала відбуватися зміна старої статичної, 
відтворюючої, репродуктивної моделі освіти, у якій школа як соціальний 
інститут виступала як консервант існуючої суспільної системи, типу й 
характеру суспільних відносин, як механізм відтворення застиглих 
соціальних структур [2]. 

Важливою віхою у державній гендерній політиці досліджуваного 
періоду стали парламентські слухання (1995), учасниками яких було 
розроблено рекомендації «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 
жінок» [10], серед яких були рекомендації безпосередньо для органів 
освіти, як-то: з метою формування об’єктивного сприйняття і розуміння 
питань історії та сучасності жіночого руху, … розробити стратегію 
виховання та формування нового світогляду по навчанню демократії. 
Запровадити відповідні навчальні програми, посібники, методичні 
рекомендації для ВНЗ, технікумів і шкіл [10]. 

Починаючи з 1996 р., в Україні розпочався період розробки 
державних стандартів загальної середньої освіти, заміна програм і 
підручників, введення в них нових курсів і нового матеріалу, і, відповідно, 
перепідготовка педагогів, без чого неможливі ні зміна самої концепції 
освіти, ні радикальне оновлення її змісту. 

У статті 24 Конституції України (1996) проголошується гендерна 
рівність. У ній закріплюється рівність конституційних прав і свобод жінок 
і чоловіків, наголошується, що «громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Після прийняття закону «Про загальну середню освіту» від 
13.05.1999 р. [4], українська загальноосвітня школа працює в режимі 
освітянської реформи, основною метою якої стала громадянська освіта. 
Однак зміни концептуальних засад освіти й виховання не враховують ген-
дерного аспекту, цінності гендеру в громадянському суспільстві [1, с. 150].  

Усунення гендерної різниці в початковій та середній освіті до 2015 
року було проголошено на Саміті тисячоліття ООН (2000 р.) одним з 
найважливіших завдань та цілей розвитку громадянського суспільства [12]. 
Відтак актуалізувалась проблема не лише гендерного аналізу стандартів 
освіти, підручників тощо, але й виникла нагальна потреба написання 
нових, гендерно чутливих підручників і посібників, впровадження яких 
дасть можливість інтегрувати гендерний підхід в освітню практику, для 
того щоб дотримуватися принципів гендерної рівності, уникати будь-яких 
проявів упередженості та дискримінації дітей за статевою ознакою, дифе-
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ренціювати вимоги щодо їхнього розвитку, навчання та поведінки на підставі 
належності до певної статі, створювати умови для максимального розкриття 
здібностей та інтересів дівчаток і хлопчиків під час педагогічної взаємодії. 

Інтегрування гендерного підходу в національний освітній простір 
закріплюється чинною законодавчою базою, зокрема Закон України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків» (8 вересня 
2005 р.) у 5 розділі статті 21 розкриває сутність гендерних ініціатив в 
освітній практиці таким чином: «Навчальні заклади забезпечують: рівні 
умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних закладів, рівні 
умови оцінки знань…; підготовку та видання підручників, навчальних 
посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка; 
виховання культури гендерної рівності, рівного розподілу професійних і 
сімейних обов’язків тощо» [5]. Законом передбачено правове досягнення 
паритетного становища чоловіків і жінок у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства, створення умов і можливостей для рівної участі обох статей у 
прийнятті суспільно важливих рішень [5]. 

Впродовж цього періоду провідну роль відіграє відповідна 
організація освітнього процесу державою, відбувається створення нових 
схем і підходів у формуванні гендерного змісту шкільної освіти. 

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням, прийнятим 21 
листопада 2012 року, схвалив Концепцію Державної програми забезпе-
чення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року. 
Водночас Мінсоцполітики розробило концепцію на виконання статті 11 
Закону «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків». 
Крім того, забезпечення гендерної рівності передбачене Цілями розвитку 
тисячоліття до 2015 р. Мета Концепції, схваленої урядом – впровадження 
гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства [11]. 

Все це зумовило редагування навчальних програм і, відповідно, 
редагування шкільних підручників.  

Українські шкільні підручники першого десятиліття ХХІ ст. значно 
логічніше та послідовніше побудовані і мають достатньо розгалужений 
методичний апарат, ширшу ілюстративну базу, переважно зорієнтовані на 
продуктивну діяльність учнів як під керівництвом учителя, так і 
самостійно, однак вирішення проблеми гендерно збалансованих підруч-
ників обтяжене як негативною спадщиною минулого, так і суперечливою 
практикою сучасних трансформацій.  

При аналізі гендерної освітньої державної політики необхідно 
зважати на те, що підручник є концентрованим залишком певної освітньої 
системи, у межах якої він формувався.  

Саме такий історико-педагогічний підхід дає можливість глибше 
зрозуміти закономірності поступового розвитку педагогічних, психоло-
гічних і книгознавчих явищ, їх обумовленість соціально-культурними, 
політичними й іншими факторами, виявити взаємозв’язки, об’єктивно 
оцінити сучасний стан і з’ясувати загальні тенденції розвитку підручників 
у їх гендерному вимірі. 
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Державна політика досліджуваного історичного періоду зумовлю-
вала змістову наповненість підручників (у тому числі й гендерну). Вони 
були і залишаються одним з найважливіших елементів навчально-
методичного комплексу і сутнісним компонентом освітньої системи. Саме 
підручники найчастіше є першоджерелами з вивчення процесу появи 
нових підходів до оцінки минулого, формування нових концепцій; саме 
через підручник впроваджується соціальна практика в шкільне життя, 
формується світогляд підростаючого покоління, вирішуються освітні й 
виховні завдання. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА РОБОТИ ПОЗАУРОЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛІТНИХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. 

ДИСКУРС ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 
 
У статті розглянуто індивідуальну форму роботи позаурочної 

діяльності в елітній школі типу «паблік скулз» у Великобританії в період 
ХІХ – поч. ХХ ст. З огляду на узагальнення наукових позицій позаурочної 
діяльності встановлено різницю між позакласною та позашкільною 
роботою у «паблік скулз», охарактеризовано індивідуальні форми 
позаурочної роботи, розкрито специфіку їх діяльності. На основі 
дослідження визначено зміст та мету індивідуальної форми роботи в 
позаурочній діяльності в «паблік скулз» зазначеного періоду, встановлено 
основні принципи позакласної діяльності.  

Ключові слова: елітна школа, «паблік скулз», позаурочна робота, 
індивідуальні форми роботи, уроки тьютора, ессе, твір, малюнок, зміст, 
мета, принципи. 

 
Освітній процес відіграє особливу роль в сучасному суспільстві, в 

якому величезне значення мають інноваційні здібності, вміння 
нестандартно мислити, здатність до оригінального розв’язання проблем, 
багато з яких принципово нові для людства [1, с. 67]. На сьогоднішній день 
важливо створювати умови, які дозволяють формувати в учнях особистісні 
та творчі здібності і вміння застосувати отримані на уроках знання на 
практиці, зберігаючи при цьому індивідуальність вибору. На разі, вагомою 
складовою освітнього процесу є позашкільна діяльність. Останнім часом, в 
умовах, коли істотно змінюються і зростають вимоги до обсягу й 
характеру освіти особливо підвищилася актуальність до досвіду елітної 
шкільної освіти зарубіжжя. В аспекті проблеми дослідження значну 
цінність має досвід позаурочної роботи в елітних школах Великобританії у 
ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема у «паблік скулз», які є найвідомішими школами 
у світі. Досліджуваний період охоплює часи промислового та соціального 
перевороту у Великобританії та характеризується новими реформами в 
елітних школах. Актуальним є те, що утримання освіти перестало 
відповідати рівню розвитку промисловості, а розширена імперія відчувала 
потребу в кваліфікованих елітних кадрах для управління колоніями (Індія, 
Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африкa [2, с. 130]. 

Проблеми елітної школи Великобританії вивчали вітчизняні 
дослідники: О. Локшина, А. Сбруєва, Н. Яременко та ін.; російські 
педагоги-дослідники І. Абакумова, Н. Винокурова, С. Кодрле, К. Назарьєва 
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та ін.; британські Е. Батлер (E. Butler), Е. Коулсон (A. Coulson), Дж. Тулі 
(J. Tooley) та ін. На нашу думку, індивідуальну роботу позаурочної 
діяльності було розглянуто недостатньо, особливо це стосується 
зазначеного періоду, що зумовило вибір теми нашого дослідження.  

Мета нашого дослідження – охарактеризувати індивідуальну форму 
роботи в позаурочній діяльності «паблік скулз» та визначити її принципи, 
зміст і мету в елітній школі типу «паблік скулз» Великобританії в ХІХ ст.  

Перш за все, даємо характеристику середньої елітної (елітарної) 
школи типу «паблік скул». Прихильники англійської освіти вважають, що 
справжній британський характер протягом століть виховувався саме у 
«паблік скулз», які зробили Британію могутньою державою. Про це 
свідчить кількість відомих випускників, яка щороку поповнюється. Термін 
«паблік» (public – суспільний) використовувався спочатку в прямому 
значенні, для того щоб відрізняти благодійні граматичні школи від 
місцевих шкіл та домашніх вчителів. На сьогоднішній день школи такого 
типу називають «незалежними» (independent) та елітарними, так як вони не 
є доступними для усіх соціальних прошарків населення [4, с. 49]. Але все 
ж багато хто вживає старий термін, зокрема до семи шкіл (Вінчестр, Ітон, 
Харроу, Вестмінстр, Шрусбері, Чартерхауз, Рагбі), які вважають 
найбільшими та найстарішими. На період заснування «паблік скулз» були 
відкритими для всіх. Зважаючи на те, що ми будемо розглядати тільки 
найстаріші школи, які за природою та за назвою елітні, будемо вживати 
початкову назву. Відомо, що «паблік скулз» не вважаються суспільними в 
прямому значенні цього слова, тому що вони не належать державі, але ці 
школи не сповна приватні, так як не належать одній особі. Отже, елітними 
школами типу «паблік скулз» у Великобританії є найстаріші недержавні 
закриті учбові заклади, як правило школи-пансіони. 

Позаурочна діяльність в елітній школі типу «паблік скулз» є 
складовою системи виховної роботи, що охоплює процеси виховання учнів 
у позаурочний навчальний час. Вона доповнює і поглиблює процес 
виховання, який здійснюється під час навчання учнів. У вітчизняній 
педагогічній літературі використовують терміни «позанавчальна», 
«позаурочна», але інколи зустрічаються протиріччя у їх використанні. 
Л. Канішевська дає визначення позаурочної виховної діяльності як 
системи організованих і цілеспрямованих занять, які проводяться в 
позаурочний час для розширення і поглиблення знань, умінь і навичок, 
розвитку самостійності, індивідуальних здібностей і нахилів учнів, а також 
задоволення їхніх інтересів і забезпечення корисного відпочинку [5, с. 38]. 
Під позанавчальною виховною діяльністю, за Б. С. Кобзарем, розуміється 
«цілеспрямована навчально-виховна робота зі школярами, що її 
організують і здійснюють вчителі, вихователі в різних школах в 
позаурочний час» [6–7]. Ми погоджуємося з його думкою, що поняття 
«позаурочна» і «позанавчальна» виховна робота можна розглядати як 
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найбільш широкі й до того ж синонімічні, що охоплюють всі види і форми 
виховної роботи з учнями поза уроками і за межами навчального часу.  

Позаурочна виховна діяльність в «паблік скулз» складається із 
позакласної і позашкільної роботи.  

Аналізуючи наукову педагогічну літературу [5; 6; 9], ми зазначаємо, 
що основна відмінність між поняттями «позакласна робота» та «пошкільна 
робота» (діяльність) полягає в місці проведення роботи: школа 
(позакласна) – за межами школи (позашкільна).  

Індивідуальною роботою позаурочної діяльності в елітній школі 
типу «паблік скулз» вважаємо складовою системи навчально-виховної 
роботи, що охоплює процеси виховання та навчання учнів у позаурочний час.  

До індивідуальної форми позаурочної (позакласної роботи) у «паблік 
скулз» відносимо уроки тьютора (Private lesons), які проходили два рази 
згідно розкладу. Тривалість такого уроку – година. Один урок відводили 
впродовж тижня, інший – у неділю (як правило, це читання книг)  
[8, с. 148]. Методика індивідуального впливу залежала від індивідуальних 
особливостей учня і його темпераменту. Вона ускладнювалася з кожним 
рівнем та класом і зводилася здебільшого до самостійного опрацювання. У 
кожному конкретному випадку тьютори створювали відповідну 
педагогічну ситуацію, яка сприяла формуванню позитивних якостей та 
усуненню негативних. Індивідуальний виховний вплив здійснювали через 
безпосередній вплив тьютора на особистість учня та через колектив. Дані 
способи були взаємопов’язаними, взаємодоповнювали один одного. 
Безпосередній виховний вплив на вихованця педагог здійснював наодинці 
з ним або в присутності учнів, педагогів (що посилювало виховний вплив). 
В опосередкованому впливі на вихованця між ним і тьютором важливою 
ланкою був колектив. Вплив колективу міг бути як відкритий (тьютор 
ставив перед ним завдання впливу на певного учня), так і прихований 
(завдання ставилося з таким розрахунком, що його виконання колективом 
само по собі позитивно впливало на учня) [10, с. 179–185]. Важливим 
елементом було встановлення довірливих, доброзичливих стосунків між 
педагогами-тьюторами та вихованцями [15, с. 78]. Велике значення при 
цьому мав авторитет тьютора, знання ним вихованців, уміння швидко 
зорієнтуватися у ситуації, передбачити наслідки своїх дій. Така робота 
була систематичною, спрямовувалася не лише на проведення бесід з 
конкретного приводу, а й наперед продуманих профілактичних розмов та 
інших заходів з вихованцями [14, с. 12]. 

Найбільше уваги в індивідуальній діяльності учня приділялося 
позакласному читанню. У кожній школі існувала бібліотека [16, с. 12–13]. 
У деяких школах їх було навіть дві: шкільна та учнівська (заснована 
самими учнями). Як свідчать історичні джерела, шкільні бібліотеки 
забезпеченими широким асортиментом літератури [17, с. 20–21]. У деяких 
школах до середини ХІХ ст., наприклад у Хароу, бібліотеку могли 
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відвідувати учні V класів. Позакласне читання носило системний характер, 
формувало в учнів читацькі інтереси, виробляло культуру читання. 
Тьютор, складаючи індивідуальний план читача, враховував вимоги до 
читання в конкретному класі. За матеріалами прочитаних книг 
проводилися бесіди, під час яких учні мали можливість обмінюватися 
думками про улюблені твори [19, с. 54–56]. 

Творчі роботи – це форма індивідуальної позаурочної роботи, яка в 
першу чергу спрямовувала дію на активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності, розвитку творчого потенціалу особистостей та критичного 
мислення. Залучаючи школярів до такої діяльності, тьютор розвивав їхнє 
самостійне мислення, навчав чітко й грамотно формулювати власні думки, 
структурувати інформацію, установлювати причиново-наслідкові зв’язки, 
удосконалювати стиль письма тощо. Розрізняли письмові, усні та творчі 
роботи. Різновид робіт залежав від бажань та спроможностей учнів і 
завдань тьютора [18, с. 241]. До письмових та усних робіт відносимо 
складання чи написання есе, творів, віршів тощо. 

Есе вважали найбільш вдалим жанром письмової роботи, що сприяло 
розвитку креативних умінь учнів. Есе сприяло розвитку в учнів 
соціального та емоційного інтелекту. Для передання особистісного 
сприйняття світу автор такого твору міг наводити приклади, проводити 
паралелі, добирати аналогії, використовувати різноманітні асоціації, 
проявляти уяву й фантазію. Текст містив авторські роздуми, ліричні 
відступи, описи тощо. Більш ефектними вважали есе, в яких були наявні 
несподівані повороти думки та непередбачувані висновки [18, с. 245; 17, 
с. 440–445]. 

Написання творів здійснювалося також під чітким керівництвом 
тьютора. Серед різновидів творів використовували: твір на літературну 
тему, згідно якого аналіз художнього твору поєднували з власними 
роздумами; та твір-роздум, при написанні якого була строго визначена 
структура висловлення: теза, аргументи, висновок [13, с. 490–495]. 

Складання віршів вважали найприкметнішою ознакою віршованої 
мови. Порівняно з прозовою роботою, особливість виявлялася в тому, що 
віршований текст мав певну ритмічну організацію. Тьютори обґрунто-
вували, які різновиди віршів існують, надавали методичні рекомендації 
щодо написання того чи іншого різновиду вірша. Особливу увагу звертали 
на кінцівку віршованих рядків від останнього ненаголошеного складу, або 
клаузулу (від. латин. clausula – замкнення) та на збіг клаузул двох або 
кількох рядків, тобто на риму [21, с. 110–112]. Як показує аналіз джерел, 
учні писали чудові твори. Найкращі твори учнів до сьогодні зберігаються у 
шкільних бібліотеках [19, с. 620]. 

Малюнок вважали основою будь-якої художньої діяльності, яка 
передавала зв’язок між образами світу та людським характером його 
бачення. Володіння малюнком починалося з вивчення та послідовного 
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оволодіння певною системою знань та навиків, яка дозволяла за 
допомогою малюнку вільно виражати власні думки та враження. А в 
подальшій перспективі зароджувалися імпульси самостійної художньої 
творчості, що служило початком професійної художньої діяльності. 
Педагоги використовували інструменти художнього образу, такі як: 
технічні навики, емоційний характер, лінія, світло та тінь, контраст, 
композиція, ритм, перспектива та ін. Основне завдання, яке стояло перед 
тьютором – навчити учня «думати формою» [15].  

Зазубрювання вважали ефективним методом вивчення матеріалу. 
Таке запам’ятовування, яке здійснювалося без розуміння суті. Воно 
призводило до формального засвоєння знань. Учні годинами «зазубрю-
вали» грецькі та латинські тексти, вірші [12, с. 56]. 

Відпустка (leave) – це термін, на який учні мали право покинути 
школу. Розрізняли короткотривалі відпустки (Short leave): коли учень 
покидає школу після уроків та повертається у той же день ввечері, в 
зазначений час; та довготривалі відпустки (Long leave): учні покидали 
школу в суботу та поверталися до занять у понеділок. Оформляли такі 
відпустки Майстер будинку та тьютор [21, с. 156]. 

До індивідуальних форм позаурочної (позашкільної) роботи 
відносимо роботу з батьками. Батьки обирали школу самі, без згоди дітей. 
Вона складалася із зустрічі з директором та вибором тьютора, який кожний 
триместр мав відписати батькам листа про стан навчання та здоров’я учня. 
Батьки вносили проплату за навчання. Часто виступали спонсорами для 
школи. Традиційно, вони самі були випускниками шкіл. У школах 
існували каталоги-реєстри, в які батьки записували імена ще маленьких 
хлопчиків (бронювали місця) [9, с. 38].  

Таким чином, у елітній школі Великобританії на період ХІХ – поч. 
ХХ ст. широко використовували індивідуальні форми позакласної роботи. 
Така діяльність будувалася на основних засадах виховання, проте вона 
мала і свої специфічні принципи: добровільний характер участі, суспільна 
спрямованість діяльності, розвиток ініціативи та винахідливості, зв’язок з 
навчальною роботою. Зміст індивідуальної форми роботи ву позаурочній 
діяльності – це адаптований соціальний досвід, емоційно пережиті й 
реалізовані на власних прикладах аспекти учнівського життя: в літературі, 
мистецтві та ін. Специфіка змісту характеризувалася вдосконаленням 
найрізноманітніших умінь та навичок та емоційним аспектом. Звідси 
випливає мета – це засвоєння учнем необхідного для життя в суспільстві 
соціального досвіду, формування системи лідерства та системи цінностей, 
що приймалися суспільством, а основне – вміння застосувати його на 
практиці. Завдання індивідуальної роботи – закріплення, збагачення та 
поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на 
практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, вироблення 
вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей: 
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мистецтва, спорту на основі виявлення і розвиток індивідуальних творчих 
здібностей та нахилів. 

На нашу думку, подальшого розгляду і дослідження потребують 
групові та масові форми роботи позаурочної діяльності в елітних школах 
Великобританії зазначеного періоду. 
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У статті аналізується введення у якості навчальної літератури в 

науково-педагогічний обіг українських періодичних педагогічних часописів. 
Розглядається стан висвітлення і запозичення за умов радянської 
педагогіки, досвіду підготовки майбутнього вчителя в країнах соціаліс-
тичного табору та в капіталістичних країнах, використовуючи як 
унікальний, історичний період перебудови та гласності. Виявлено 
інформаційний чинник у якості каталізатора висвітлення зарубіжного 
досвіду підготовки вчителя. 
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Демократичні засади навчання в практику української вищої 

педагогічної школи на противагу усталеним формам підготовки 
радянського вчителя приходять в середині 80-х років ХХ століття. Ці 
бурхливі зміни базуються на активних спробах побудови ефективної 
моделі освіти. З 1985 року, коли влада проголосила курс на гласність і 
плюралізм, в практиці підготовки вчителя з’являються елементи, а з часом 
і засоби нового педагогічного мислення, спрямовані насамперед на 
модернізацію змісту освіти. Галузева періодика стає найдоступнішим і 
найповнішим джерелом і базою цього.  

Дослідивши зміст усього спектру існуючих у цей період 
освітянських часописів, а номенклатура і спрямованість їх була чітко 
регламентована, – це журнали «Радянська школа», «Початкова школа», 
«Дошкільне виховання» та газета «Радянська освіта», виявлено, що 
видання в цей період вдаються до: по-перше, поширення нових, або 
збільшення кількості існуючих рубрик, у яких висвітлюється зарубіжний 
досвід, світові педагогічні теорії, постаті іноземних учителів та вчених. 

Показовим є, виявлене у цей період, спрямування переважної 
більшості дослідників, не просто копіювати зарубіжний досвід підготовки 
вчителя, а творчо застосовувати його.  

По-друге, у цей період значно розширюється коло вчених, які 
досліджують зарубіжний досвід підготовки вчителя та активно діляться з 
освітянською спільнотою своїми результатами через сторінки періодики. В 
пору гласності особливо помітними авторами на сторінках практично 
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кожного з педагогічних видань стають такі вчені як А. М. Алексюк, 
Л. В. Булай, Г. Д. Дмитрієва, В. Б. Євтух, М. Т. Карлова, О. Є. Коваленко, 
М. П. Кошманова, Н. Г. Ничкало, В. Ю. Тарахонич та цілий ряд інших. І 
хоча в текстах цих авторів вже простежуються чіткі зміни щодо 
пріоритетних завдань, газета «Радянська освіта» і журнали «Радянська 
школа», «Початкова школа», «Дошкільне виховання» продовжують 
друкувати матеріали про досвід підготовки вчителя у соціалістичних 
країнах виключно під рубриками «Об’єднані братерством», «Ми – 
інтернаціоналісти», «В країнах соціалістичної співдружності», які несуть 
ідеологічний підтекст, хоча в них вже по-новому розкриваються досвід 
окремих педагогів, університетів та педагогічних ініціатив у країнах 
соціалістичного табору [17, с. 87–89]. І навпаки, про підготовку вчителя в 
капіталістичних країнах статті виходять під критичними рубриками. 

Але значення цих матеріалів ширше ніж просто політичне проми-
вання мізків. Звісно, що інформаційний чинник в цей історичний період ще 
не відіграє функції соціокультурної трансформації. Та авторитетні 
компаративісти, зокрема найвідоміша серед них О. В. Сухомлинська, в 
своїх дослідженнях зарубіжної педагогіки у другій половині 80-х років 
фактично здійснює відкриття статусних трансформацій педагогічної 
періодики. Бо аналізуючи процеси модернізації тодішньої французької 
освіти, вона показує, що «У навчальні програми вводяться нові дисципліни 
з економіки, соціології, технології за рахунок скорочення чи модифікації 
«традиційних дисциплін», таких, як історія, філософія, громадянознавство» 
[16, с. 87–90]. Вона підкреслює: «Зміст освіти залишається основним 
провідником «моделювання» умів молоді… Його значно посилює розвиток 
засобів масової інформації, нових технологій» [16, с. 87–90]. 

Засоби масової інформації дослідниця фактично вводить в ранг 
навчальної літератури. В радянський період це було новим і незвичним. 
Але зміна інформаційної політики в державі, введення таких понять як 
плюралізм, гласність, демократизація, перебудова дозволило таким вченим 
піднести вже до рівня підручника не лише друковану періодику, а й ЗМІ 
вцілому. Аналізуючи на сторінках української педагогічної преси діяль-
ність французьких освітян, О. В. Сухомлинська наголошує: «Показовим 
щодо цього є підручник з економічних і соціальних наук – предмета, який 
викладається в останніх класах ліцеїв і колежів. Він містить в основному 
уривки з періодичної преси – дані про еволюцію курсу долара, про зміни в 
цінах на нафту, актуальні питання розвитку суспільства тощо. Матеріал 
підручника доповнюється телевізійними передачами, газетними і 
журнальними публікаціями» [16, с. 87–90]. 

Таким чином в цей період можна чітко простежити, що саме 
інформаційний чинник починає відігравати функцію каталізатора у 
висвітленні зарубіжного досвіду підготовки вчителя. Зростає значення 
педагогічної періодики як джерела фахових знань. 
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Вчені знаходять цьому серйозну мотивацію: «Реформуючи систему 
вищої педагогічної освіти, ми сьогодні повинні вирішити на державному 
рівні наступні 3 завдання. По-перше, на основі отриманої нами від 
радянських часів спадщини створити цілісну, органічну, національну 
системи вищої педагогічної освіти. По-друге, адаптувати систему освіти, з 
урахуванням її специфіки, до нових соціально-економічних ринкових 
відносин. По-третє, інтегрувати національну систему освіти до європей-
ського та світового простору» [2, с. 174]. 

Н. Г. Ничкало аналізує тенденції підготовки вчителя в соціалістич-
них країнах, зокрема в НДР, ЧССР, ПНР. У статті «Враховуючи потреби 
суспільства. Чехословацька навчально-виховна система: досвід, проблеми, 
пошуки» авторка розкриває поняття ефективності впливу професійної 
підготовки майбутнього педагога на дослідженнях науковців Інституту 
педагогіки в Братиславі під керівництвом Д. Ковачикової. Наводить дані, 
отримані цією науковою групою [15, с. 90–94]. 

Досвід Чехословацької Соціалістичної республіки у підготовці 
педагогічних кадрів у цей період аналізує на сторінках газети «Радянська 
освіта» та журналу «Рідна школа» В. Ю. Таранович. Зокрема, він показує 
базу на якій здійснюється в цій країні підготовка вчителя. «Тут, як 
правило, педагогічні факультети є при університетах», – пише дослідник. 
«Крім того, в систему вищої педагогічної освіти входять педагогічні 
факультети, які мають статус самостійності, але підтримують тісні зв’язки 
з університетами ряду міст республіки. 

На педагогічних факультетах строк навчання – 4 роки для тих, хто 
вчителюватиме у І–IV класах основних шкіл, і 5 – для вчителів 
загальноосвітніх предметів V–IX класів основних, середніх шкіл та 
гімназій. Тут же готують і спеціалістів, які працюватимуть у школах для 
дітей з фізичними вадами. 

Поліпшенню підготовки майбутніх учителів сприяють співробіт-
ництво учених-педагогів братніх соціалістичних країн у галузі написання 
підручників і методичних посібників, обміну студентами і аспірантами, 
професорами й викладачами для читання лекцій» [19, с. 87–91]. 

Жоден з українських педагогічних часописів у досліджуваний період 
не оминув висвітлення досвіду підготовки вчителя у Німецькій демокра-
тичній республіці. Газетою «Радянська освіта» і педагогічними журналами 
«Радянська школа», «Початкова школа», «Дошкільне виховання», 
враховуючи інтерес власної читацької аудиторії, подавались дослідження 
зі специфіки підготовки майбутніх педагогів за професійними напрямами. 
Але паралельно, об’єднуючими в цьому для всіх видань є зображення 
ставлення влади до питань підготовки вчителя. Зокрема, «Міністерство 
народної освіти та Міністерство вищої професійної освіти НДР розробили 
спільний документ – «Концепцію перспективного розвитку підготовки 
учителів для загальноосвітньої політехнічної повної середньої школи НДР 
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на 1968–1980 рр.». В ньому було сформульовано такі вимоги до сучасного 
учителя: чіткість класової позиції, що виявляється в партійному ставленні 
до соціалістичного ладу, в пролетарському інтернаціоналізмі, у творчій 
праці на благо НДР; відповідальність перед суспільством за виховання 
дітей усіх трудящих; високий рівень марксистсько-ленінської, соціальної і 
педагогічної освіченості; педагогічні і методичні уміння і навички. 

У постанові Політбюро ЦК СЄПН про завдання університетів і 
педінститутів у розвинутому соціалістичному суспільстві зазначалося, що 
фундаментом успішної діяльності вчителя є глибока наукова освіта, 
здібності до творчої праці, свідоме ставлення до обраної професії. 

Науково-технічний прогрес, завдання соціалістичного будівництва 
потребують, щоб рівень підготовки вчителів випереджав розвиток школи. 
Тому в країні з 1982 р. введено п’ятирічне навчання в педагогічних вузах, 
що здійснюється в межах реформи вищої школи [19, с. 87–91]. 

Широко освітянські часописи, висвітлюючи у цей період досвід 
підготовки вчителя у Німецькій демократичній республіці, акцентували 
увагу вітчизняної науково-педагогічної громадськості на навчальних 
планах німецьких університетів: «За навчальними планами педагогічних 
факультетів університетів НДР значна кількість годин відводилася на 
вивчення суспільних і психолого-педагогічних дисциплін, методики 
викладання обраного предмета; більше половини часу – на оволодіння 
спеціальністю, чому допомагали і спецкурси. Поряд з культурно-
естетичним вихованням багато уваги приділялося фізичному загартуванню 
студентів, заняттям спортом.  

Поповнення шкіл НДР кваліфікованими педагогами – випускниками 
університетів і вищих педагогічних шкіл – значною мірою сприяє 
підвищенню престижу професії вчителя. Свідченням цього є той факт, що 
в НДР кількість студентів, які обрали фах учителя, наприкінці 70-х років 
становила 24,8–25 % (у 1953 р. – 17,4 %) від загальної кількості студентів 
денної форми навчання. Про великий авторитет університетів говорить і 
те, що майже половина майбутніх учителів навчається саме тут» [14, с. 79–81]. 

Автори українських педагогічних часописів звертають увагу на 
уніфікацію навчальних планів і програм підготовки вчителя у вищих 
навчальних закладах різних типів, скажімо в педінститутах, вищих 
педагогічних і вищих технічних школах, університетах. У Німецькій 
демократичній республіці, як і в Чехословацькій соціалістичній республіці 
практикується досвід «Учителів-предметників готувати до викладання 
двох дисциплін, наприклад, математика-фізика, біологія-хімія, німецька 
мова-історія, історія-російська мова тощо. Часом гуманітарний чи 
природничо-математичний предмет поєднують з фізкультурою, музикою, 
малюванням, мистецтвознавством, підготовкою піонервожатих. Після 
закінчення навчання слухачі складають іспит і їм присвоюється 
кваліфікація вчителя одного з предметів» [15, с. 90–94]. 
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Щодо навчальних програм, автори української педагогічної 
періодики зосереджують увагу на єдності теоретичної освіти в НДР і 
практики. «Показують, що до програм підготовки німецьких педагогів 
включено: а) суспільні дисципліни (з наголосом на філософію, економіку, 
соціологію); б) спеціальні дисципліни (з одного чи двох предметів), що 
вивчаються в загальноосвітній школі на ідейно-теоретичних і методоло-
гічних засадах марксизму-ленінізму. Зміст і структура їх спрямовані на те, 
щоб майбутній учитель добре знав основні тенденції розвитку своєї науки, 
мав уявлення про її функції в загальній системі освіти, а також у 
суспільстві; в) дисципліни психолого-педагогічного циклу (історія вихо-
вання, основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, загальна 
психологія, психологія розвитку особистості, діагностика особистості 
учня)» [14, с. 79–81]. 

В українській фаховій періодиці показано, що в досліджувальний 
період психолого-педагогічній підготовці майбутніх учителів у НДР 
належить особливе місце, оскільки обидві науки є професійними, тобто, їх 
вивчення сприяє формуванню вмінь виховувати і навчати дітей у 
відповідності з поставленими завданнями. Побудована з врахуванням 
вимог, така підготовка відповідає цілям шкільної практики – дати 
студентам глибокі знання в галузі найновіших досягнень педагогіки й 
психології. 

Освітянська періодика розкривала перед українськими організа-
торами вищої школи, вченими, викладачами механізми і методики 
здійснення психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
німецькими колегами: «Вона здійснюється за спеціальними програмами, 
розробленими комісіями при міністерствах народної освіти і вищої 
професійної освіти. Керували створеннями програм доктор педагогічних 
наук, професор В. Нейман та доктор психологічний наук, професор 
Г. Хенчель. Їх завдання – піднести питому вагу теоретичної підготовки 
студентів, розширити і поглибити зв’язки зі школою, посилити інтерес до 
педагогічної професії… 

Логічним завершенням курсу педагогіки є участь першо- і 
другокурсників у суспільно-політичній практиці. В її ході студенти 
працюють пропагандистами в школі, піонервожатими чи керівниками 
трудових загонів за місцем проживання школярів або в піонерських 
таборах. 

Протягом V–VII семестрів вивчається методика викладання 
спеціальних предметів» [14, с. 79–81]. 

Цікавим навіть для чистого запозичення був і погодинний розклад 
навчальних дисциплін у ВНЗ НДР, який також наводять для своїх читачів 
освітянські видання: «Курс педагогіки розрахований на 200 год. До нього 
входять: основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, шкільна гігієна, 
вступ у логіку і теорію науки, кібернетика та ЕОМ. Його завдання: 
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1. Розвинути в студентів готовність і виробити здатність виховувати в 
учнів класову свідомість і вести викладання на науковій основі. 
2. Забезпечити оволодіння знаннями основних закономірностей навчально-
виховного процесу на основі марксизму-ленінізму. 3. Підготувати 
майбутніх учителів до свідомого проведення занять з урахуванням цілей і 
завдань соціалістичного виховання й освіти, забезпечити засвоєння ними 
суті й характеру загальної освіти з урахуванням вимог нових програм. 
4. Виробити в студентів переконання, що виховання всебічно розвиненої 
особистості в умовах соціалістичного суспільства можливе тільки на 
основі єдності навчання й виховання. 5. Допомогти студентам усвідомити, 
що вирішальною умовою формування нової особистості є учнівський 
колектив; вони повинні вміти керувати цим колективом у межах дитячих і 
юнацьких організацій. 6. Забезпечити оволодіння макрсистсько-ленінсь-
кою педагогічною наукою та її методами: вміння творчо використовувати 
теорію і практику соціалістичного навчання і виховання, а також новітні 
досягнення педагогічної науки. 7. Виробити вміння вести непримиренну 
боротьбу з реакційними й ревізіоністськими теоріями в галузі навчання й 
виховання» [14, с. 79–81]. 

Для побудови нового циклу педагогічних дисциплін німецькі вчені 
основоположним вважали узагальнення і використання передового 
педагогічного досвіду. На той час, якщо абстрагуватись від ідеологічної 
складової, цикл новий педагогічних дисциплін був дуже цікавим для 
запозичення. Тому авторка журналу «Радянська школа» О. Є. Коваленко 
подає у своїй статті докладно: 

«Його основу становлять такі теми: психолого-педагогічні основи 
соціалістичної свідомості; теоретичні основи викладання в соціалістичній 
школі; психолого педагогічні основи навчання; єдність і взаємозв’язок 
навчання і виховання; єдність освіти, виховання і розвитку на основі 
марксистсько-ленінської теорії розвитку. Крім того, позитивними є широка 
інтеграція окремих педагогічних дисциплін і координація їх у ході 
викладання» [14, с. 79–81]. 

Питома вага публікацій про діяльність вищої педагогічної школи 
НДР у досліджуваний період переважає у загальній кількості статтей про 
підготовку вчителя у вищій школі різних країни соцтабору, що можна 
вважати протиріччям чи дисбалансом зі статистичного погляду. 

Газета «Радянська освіта» подає огляд діяльності вищої школи в 
країнах соцтабору та статистику щодо підготовки саме педагогів в 
інститутах та університетах цих країн.  

У публікаціях журналу «Радянська школа» акцентувалась увага і на 
специфіці підготовки педагогічних кадрів в Угорській Народній 
Республіці. Зокрема підкреслюється, що: «у підготовку педагогічних 
кадрів значний внесок роблять обидва типи університетів Угорської 
Народної Республіки (класичні і спеціалізовані). Наприклад, на гумані-
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тарних і природничих факультетах університетів Будапешта, Дебрецена та 
Сегеда запроваджено педагогічні ухили з 5-річним строком навчання. Їх 
завдання – озброїти вчителів широким колом професійних педагогічних і 
методичних знань, уміннями вести викладацьку та виховну роботу. Тут 
готують спеціалістів із загальноосвітніх предметів для гімназій, 
професійних середніх шкіл і професійно-технічних училищ» [13, с. 91–92; 
10, с. 90–91]. 

Дослідники відзначають, що і в Угорщині практикується підготовка 
за двома спеціалізаціями: «Відповідно до навчального плану підготовка 
майбутніх педагогів здійснюється шляхом вивчення дисциплін основної 
спеціальності у поєднанні з циклом дисциплін другої спеціальності. 
Наприклад, на філологічному факультеті: угорська мова – історія, угорська 
мова та література – іноземна мова (російська, англійська, німецька, 
французька, іспанська, італійська, сербохорватська, словацька, румунська і 
под.); на природничому: математика – фізика, хімія – фізика, біологія – 
хімія, біологія – географія, географія – математика, географія – іноземна 
мова та література і т. ін.» [19, с. 90–91].  

Цікавим і слушним, тобто – позитивом у подачі зарубіжного досвіду 
підготовки вчителя є те, що автори не обмежуються описовістю, 
загальними характеристиками. В публікаціях вони зосереджують увагу на 
специфіці і на новаціях. Показовими щодо цього є публікації про досвід 
підготовки вчителя в Народній Республіці Болгарія [4, с. 89–90] в 
Соціалістичній Республіці Румунії [3, с. 92–94].  

Автори українських педагогічних часописів, аналізуючи тенденції 
підготовки вчителя в країнах соцтабору, акцентують увагу на тому, що 
професія вчителя в країнах співдружності – одна з найпочесніших і 
найбільш поважних. Причетність до будівництва суспільства майбутнього 
ставить його діяльність у ряд найзначніших, найвідповідальніших. І саме 
тому, з погляду дослідників, які виступають на сторінках педагогічної 
періодики, підготовці вчительських кадрів так багато уваги приділять у 
вищих учбових закладах цих країн, зокрема в університетах. 

Процес цей у кожній країні має свої особливості, специфіку. Він не 
має застиглого стану. Переживають постійні відозміни й удосконалення. І 
позитивно впливає на кінцевий результат підготовки конкурентноздатного, 
добре вихованого і високоінтелектуального наставника молоді. Це 
характеризує позитиви у підготовці вчителя в країнах соцтабору. Але 
суттєвим протиріччям усій системі підготовки майбутнього вчителя у 
країнах соціалістичної співдружності є перевантаження навчальних 
програм ідеологічними дисциплінами та спроба вводити політичну 
проблематику до курсів з педагогіки та психології. 

Паралельно з досвідом підготовки вчителя в країнах соцтабору у 
публікаціях усіх українських педагогічних періодичних видань в так 
званий перебудовний період з 1985 по 1991 роки, який можна вважати 
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особливим, простежується окрема тематика, питома вага якої в межах 
загальної кількості статей про світовий досвід підготовки вчителя є 
домінуючою. Це висвітлення досвіду підготовки вчителя у капіталістичних 
країнах.  

Скажімо про досвід Сполучених Штатів Америки, такі дослідники як 
В. Б. Євтух, Т. С. Кошманова, О. В. Шамшур, О. П. Ковязіна, Г. Д. Дмит-
рієв, В. М. Чорний, А. В. Булай, Н. І. Чорна, М. І. Мірошниченко, І. Г. Та-
раненко та багато інших розміщують свої статті практично у кожному з 
існуючих на той час українських педагогічних періодичних видань 
«Радянська освіта», «Радянська школа», «Дошкільне виховання», «Почат-
кова школа» з урахуванням специфіки читацької аудиторії. І хоча кожна з 
публікацій не позбавлена політичного забарвлення та подає фактаж крізь 
призму його критики, для ретельного, глибокого читача, чи просто 
фахівця, вона ставала джерелом важливої професійної інформації [5, с. 92–
94; 8, с. 88–92; 9, с. 80–84; 20, с. 79–82]. 

Зупинимось на заголовках окремих із цих публікацій: «Сучасні 
концепції змісту освіти в буржуазній педагогіці США», «Реальність і 
невтішні перспективи», «Альтернативна підготовка вчителів у США», 
«Тестування, як інструмент соціальної і расової селекції в школах США», 
«Прогрес і невігластво», «Загальне ядро знань і диференціація змісту 
освіти у старшій середній школі США», «Проблеми змісту освіти 
американської школи в період реформи 80-х років», «Програми етнічної 
спадщини та білінгвізму в школах США». 

На перший погляд, та й по суті, кожна зі статей є ідеологічним 
посилом. Але ж ідеться в них фактично про диференціацію змісту, про 
тестування, про навчальні курси і методики. Ще продовжувала побутувати 
практика «читання між рядків». Відтак, розкриваючи окремі освітні 
методики зарубіжних педагогів, українські педагогічні часописи залучають 
не лише вчених, але й широку освітянську громадськість до опанування 
досі не використовуваних форм оцінювання якості освіти, успішності 
студентів і учнів, урізноманітнення форм, засобів навчального процесу, 
хоча на перший погляд метою публікацій є критика буржуазного способу 
життя. 

«Складанням стандартизованих тестів займаються спеціалізовані 
компанії. Так звана «тестова індустрія» має оборот капіталу понад 200 
млн. доларів на рік (див.: Rioux W. You Can Improve Your Childs School. 
Simon and Schuster, N.Y., 1980. – Р. 113). Серед найбільших компаній – 
«Ед’юкейшн тєстінг сервіс». До її програми входить понад 130 видів 
різних тестів, включаючи інтелектуальні за шкалою Стенфорда – Біне 
(див.: Tests cant solve problem. U.S. News and world report., Мау 19, 1986)» 
(Цит. за W. Rioux. – Р. 115)» [18, с. 92–94]. 

Насправді ж, за нібито викривальними фактами, педагогічна 
громадськість отримує важливу інформацію про специфіку організації 
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тестування, яке у цей період вже стукає в двері української вищої 
педагогічної і середньої школи. В цей період, коли інтерес до світових 
педагогічних технологій в Україні зростає, коли кількість матеріалів про 
підготовку вчителя в зарубіжжі збільшується, наші освітяни отримують 
можливість через педагогічну періодику ознайомитись ще і з такими 
формами підготовки вчителя як «школи професійного розвитку», 
«рефлекторне викладання», «кооперативне навчання», «мікро викладан-
ня», «міні курси», «лабораторні метод підготовки вчителя», «конструк-
тивістські методи підготовки вчителя», «педагогічні ситуації, як метод 
підготовки вчителя», що були поширеними і активно використовувались в 
Сполучених Штатах Америки [21, с. 2]. 

Проаналізувавши українську педагогічну періодику 1985–1991 років, 
що друкувала матеріали про підготовку вчителя в США, можна зробити 
висновок, що у цей період спостерігався вплив екзестенціалізму 
філософського аналізу, а також поступове зростання інтересу до 
когнітивних і соціал-конструктивістських концепцій. 

А от про статусні трансформації педагогічної періодики як явища у 
цей період свідчать публікації в «Радянській школі» і «Радянській освіті». 
В них, хоч і з ідеологічним «напиленням», зате вже широко розповідалось 
про устрій і програми американських університетів та педагогічних 
коледжів, у яких дотримуються різноманітних теоретичних концепцій при 
структуруванні змісту освіти [6, с. 90–94; 7, с. 2]. 

Такі дослідники зарубіжного досвіду підготовки вчителя, як 
А. М. Алексюк та І. А. Туганова у своїх публікаціях не просто інформують 
читачів. Вони зосереджуються увагу на причинах, які сприяли 
реорганізації педагогічної освіти і її напрямів: «США вживають активних 
заходів щодо реорганізації педагогічної освіти. В центрі уваги при цьому 
залишається викладацько-педагогічний цикл. Робляться спроби розробити 
професіограми діяльності вчителя, визначається детальний перелік знань, 
умінь і навичок, якими має оволодіти вчителя, ведуться пошуки нових 
програм, форм організації і методів навчання» [1, с. 90–92]. 

Корисним не лише для аналізу, а й для можливого застосування є 
наведені авторами рекомендації щодо планування педагогічної освіти, 
зміст окремих курсів підготовки вчителя.  

Серед окремих курсів підготовки вчителя, апробованих американ-
ськими вченими, найбільш перспективним для запозичень в практику 
діяльності української вищої педагогічної школи, що з другої половини 80-
х років опирається на активне використання педагогічної періодики, 
постає курс «Дослідницька робота і нововведення». Він, у трактуванні 
американців, якраз і спрямований на формування умінь критично осмис-
лювати наукові публікації та застосовувати нововведення в практику. 

Критичне осмислення наукових публікацій, готовність до нього і 
потреба в ньому збагачує майбутнього педагога. Робить його фахову 
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палітру значно ширшою, мобільнішою, створює підґрунтя для творчості та 
можливість експериментувати. В другій половині 80-х років ХХ століття, 
коли політично відкрилась можливість і в освітній галузі відкрито 
цікавитись та перевіряти на ділі здобутки зарубіжної педагогіки, вивчати 
світовий досвід підготовки вчителя, саме критичне осмислення наукових 
публікацій мало стати стабілізуючим фактором. Бо зняття суворих 
обмежень і плюралізм поглядів, що плакатно підтримувався в 
перебудовний період офіційною пропагандою, у сфері педагогіки, 
надзвичайно тонкій і чутливій до змін, могли привести в окремих випадках 
до вибухових ситуацій. Особливо, коли сміливі експериментатори 
наражались на стіну не сприйняття радянськими ортодоксами від науки, а 
точніше, консервативною владою. Імена тодішніх новаторів, зокрема 
Лисенкової, Щетиніна, В. М. Шаталова, Ш. О. Амонашвілі звучали як 
серед негативних звітів парт номенклатури, так і паралельно в просунутих 
дискурсах інтелектуальних видань.  

Американський досвід критичного осмислення наукових публікацій 
та готовність застосовувати нововведення привнесений у вітчизняний 
педагогічний обіг українськими дослідниками сприяв легалізації новатор-
ства, поширенню передових педагогічних технологій. В цей період в 
Київському державному педагогічному інституті ім. О. М. Горького та в 
Полтавському державному педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка, як 
наслідок гласності і перебудовних суспільно-політичних процесів, були 
засновані кафедри педагогічної творчості, були запроваджені своєрідні 
«пересувні» кафедри педагогічної майстерності. В педінститути приїздили 
педагоги-новатори і давали майстер-класи перед численними студент-
ськими аудиторіями, що також ставало основою полемічних публікацій у 
фаховій періодиці. Ми спостерігаємо, як таким чином педагогічна 
періодика набуває статусу самостійного гравця у справі підготовки 
майбутнього вчителя. 

В кінці 80-х років на сторінках української педагогічної періодичної 
преси простежується активний інтерес до досягнень країн-лідерів у 
педагогічній освіті, зокрема, – Японії.  

Це також є одним зі зразків саме статусних трансформацій 
педагогічної періодики в перебудовний період. У публікаціях журналів 
«Початкова школа» та «Дошкільне виховання» щодо зарубіжного досвіду 
підготовки вчителя увага акцентується здебільшого на поглибленні 
психологічної підготовки майбутнього педагога, до підготовки вчителя 
початкових класів, який мусить закласти на все життя людини стремління 
до знань і бажання вчитись. «Успіхи в освіті вважаються в Японії 
синонімом успіхів у житті, і для більшості учнів – це єдиний шлях до 
досягнення соціальних та матеріальних вершин». 

Тому і роль вчителя у японському суспільстві, і ставлення до його 
підготовки особливі. Це підкреслює на сторінках газети «Радянська освіта» 
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Г. Зарічанський: «Учитель бере на себе вирішення лише найскладніших 
питань. Робиться все для того, щоб учні поважали один одного. І першими 
помічниками в цьому є вчителі, які не розподіляють дітей, як це робиться в 
багатьох країнах, на учнів здібних, малоздібних і взагалі нездібних, 
оскільки вважають, що школярі можуть засвоїти запропоновану їм 
шкільну програму. Японська школа функціонує під кількома девізами: 
«Успіх досягається невтомною працею», «Якщо ти не встигаєш, вперто 
працюй над собою», «Працювати на межі своїх можливостей». Усі ці 
девізи спрямовані на те, щоб дитина в школі навчилася непідробної 
старанності. Тоді їй і на виробництві буде легше [11, с. 3]. 

Зростає кількість прихильників реформи і в Японії. Вони вважають, 
що надмірні навантаження, тягар екзаменів, орієнтація на запам’ято-
вування в ході навчального процесу збільшують кількість людей, 
нездатних мислити самостійно й творчо. Японські спеціалісти говорять: 
«Протягом ста років ми докладали значних зусиль, щоб наздогнати Захід у 
питанні освіти. Ми досягли цього, але нині стоїмо перед новими 
проблемами» [11, с. 3]. 

Справді, досягнення певної мети, високого рівня, нової якості, як 
правило, не завершує процес, а відкриває перспективу, завдання, 
проблему, обрій. Тому банально переносити японський досвід звісно що 
неможливо. Він зав’язаний на ментальності, історії, культурі, національ-
ному колориті. Але без його знання наші автентичні пошуки були б не 
такими колоритними. 

Хоча потрібно погодитись, що трансформації педагогічної періодики 
в перебудовний період – це не лише осягнення найпередовішого. Адже 
постійний внесок у скарбницю світового досвіду підготовки вчителя 
становлять публікації про діяльність вищої педагогічної школи в країнах, 
що розвиваються. І їх шлях багато в чому подібний нашому. В публікаціях 
журналу «Радянська школа» в пору гласності активно обговорювалися 
стан, специфіка і своєрідні знахідки в справі підготовки вчителя такої 
багатонаселеної країни, як Індія. Автор Т. Г. Карлова у статті «Освіта Індії: 
успіхи і труднощі» виклала проблему в причинно-наслідковому напрямі, 
спираючись на обставини.  

Молодій державі необхідні спеціалісти, здатні не лише навчати 
дітей, а й готувати всебічно розвинених, кваліфікованих учителів, які 
зможуть перетворити школу на центр виховної, культурної і громадської 
діяльності. Особливого значення надається формуванню нової людини, 
переконаного патріота, відданого своєму народові, ідеалам національного 
визволення і національної єдності. 

Щоб підвищити роль і місце вчителя в індійському суспільстві й 
системі народної освіти, вдосконалити мережу педагогічних закладів та їх 
діяльність, міністерство освіти Індії запропонувало урядам штатів план 
розвитку педагогічної освіти.  
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Паралельно з розвитком мережі педагогічних навчальних закладів і 
збільшенням контингенту студентів поширюється форма педагогічної 
освіти на заочних і вечірніх курсах. Для підвищення кваліфікації 
працюючих учителів організовуються довгострокові (літні) та коротко-
строкові (кількатижневі) курси, під час яких вони відвідують відкриті 
уроки кращих педагогів, беруть участь у тижнях освіти, семінарах, 
дискусіях, консультаціях, ознайомлюються з матеріалами педагогічних 
виставок тощо [12, с. 92–94]. 

Досліджуваний період щодо світового досвіду підготовки вчителя на 
сторінках української періодичної педагогічної преси засвідчує її статусні 
трансформації як інформаційного чинника особливим. Оскільки саме з 
1985 по 1991 роки ще за радянської системи завдяки галузевій періодиці 
відбувся злам усталених норм закритого радянського суспільства, 
авторитарної радянської педагогіки. Українська вища педагогічна школа 
збагатилась новими технологіями. Цей період став базовим, забезпечив 
філософські передумови розбудови вищої педагогічної школи незалежної 
України та підготовки нового вчителя для національної школи. 

В практику підготовки вчителя на правах підручника входять, як 
джерела фахових знань педагогічні часописи, а не рідко і ЗМІ вцілому. 
Набуває правочинності у підготовці педагогічних кадрів уміння критично 
оцінювати наукові публікації, готовність застосувати нововведення на 
практиці. 

Надбанням викладачів українських ВНЗ стали здобутки педагогів 
найбільш розвинених країн світу – США, Японії, Франції, Німеччини. 
Паралельно в педагогічний обіг було введено багату інформацію про 
досвід підготовки вчителів у країнах, які розвиваються, зокрема Індії. Це 
дало можливість провести важливі паралелі, уникати можливих помилок і 
прорахунків. В науково-педагогічний обіг було введено результати аналізу 
в педагогічній періодиці специфіки напрямів і здобутків світового досвіду 
підготовки вчительство. 
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ВИСВІТЛЕННЯ ІДЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  
В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРЕСІ 50–80-Х РР. ХХ СТ. 

 
У статті аналізується значення педагогічної преси, що відображає 

ідеї дошкільного виховання. Висвітлюється сучасне бачення науковців на 
пресу, як історіографічне джерело. Розглядаються історичні передумови 
розвитку видань дошкільної галузі. Аналізуються бібліографічні довідники, 
літописи, що дозволяють визначити можливий обсяг пошуку статей по 
дошкільному вихованню, для подальшого змістового аналізу. На основі 
отриманих даних звернено увагу на обсяги друкованих матеріалів по 
означеній проблемі. З’ясовано виключне значення журналу «Дошкільне 
виховання» у висвітлення питань та провідних ідей дошкільного виховання 
серед широкого кола читачів. Висвітлюється коротка характеристика 
видань досліджуваного періоду. 

Ключові слова: педагогічний журнал,педагогічна преса. 
 
ХХ століття в Україні характеризувалося стрімким розвитком 

суспільного дошкільного виховання. Розширення мережі дитячих садків 
спонукало до підвищення попиту на спеціалістів дошкільного виховання 
та потребувало розробки змісту роботи з дітьми, що стимулювало розвиток 
теорії дошкільного виховання в зв’язку з її актуальністю в тодішніх умовах 
соціально-політичного розвитку. 

Розглядаючи вплив преси на розвиток освітньої галузі в історичному 
аспекті, зазначаємо, що вона виступала потужним і практично єдиним 
джерелом розповсюдження інформації. У найвіддаленіших куточках нашої 
країни для освітян особливо цінним було оперативно отримувати 
інформування про зміни в законодавчій базі, нові ідеї, результати наукових 
досліджень, методичні розробки та поради.  

На сучасному етапі розвитку освіти актуальними стали дослідження 
раніше накопиченого досвіду навчання, розвитку та виховання молодого 
покоління. Переосмислення педагогічних здобутків дозволить врахувати 
кращий досвід при сьогоденному оновленні дошкільної освіти та 
трансформувати його в сучасних умовах розвитку дошкільної галузі. 
Важливими є історичні дослідження, що дозволяють розглянути раніше 
сформовані підходи через призму нових пріоритетів та цінностей 
минулого етапу. Педагогічна преса в свою чергу виступає цінним 
джерелом відбиття теорії та практики розвитку системи освіти певного 
періоду. 

Науковці наголошують на цінності педагогічної преси, що 
відображає етапи розвитку української освіти й стадії ґенези педагогічної 
думки. Вона відповідає всім вимогам, які висуваються до джерела 
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історико-педагогічних досліджень.  
С. Лобода стверджує, що періодична преса знайшла свою нішу в 

історичному джерелознавстві як джерело, що становить широкий матеріал 
для історичних досліджень практично в будь-якій галузі людської 
діяльності [6]. 

А. Пугач зазначає, що педагогічні часописи є складовою загального 
джерельного масиву періодичних видань, на них поширюються закони 
науково-публіцистичної творчості, принципи і тенденції розвитку 
журналістики, проте, водночас, педагогічна періодика – це справжній 
літопис вітчизняної освіти, синхронне відображення часу, що дослід-
жується [13]. 

На думку І. Зайченка, преса, починаючи з другої половини ХІХ ст., 
була однією з основних форм існування і розвитку суспільної 
самосвідомості широких верств трудящих мас України, розповсюдження 
величезної кількості знань, інформації [3].  

Безпосередній зв’язок науково-педагогічної преси з соціально-
політичним життям Української республіки у 50–80-х роках розглядала 
Н. Хміль. Вона дійшла висновку, що науково-педагогічна періодика мала 
фундаментальне значення для налагодження комунікаційних зв’язків між 
вченими-педагогами та освітянами-практиками, що надавала можливість 
відстежити розвиток та діяльність вітчизняних педагогічних шкіл, їх 
міжнародні зв’язки; відображала розвиток основних галузей педагогічної 
науки, висвітлювала актуальні проблеми виховання і навчання [14]. 

Дослідженнями історії української преси в цілому займались 
А. Животко, М. Романюк, Ю. Тернопільський, П. Федоришин та ін. Історія 
розвитку педагогічної преси шкільництва досліджувалась І. Зайченком, 
М. Кухтою, С. Лабою, С. Лободою, А. Пугач, Г. Щукою та ін. Окремі 
періодичні видання розглядаються Н. Побірченко, Н. Колядою, Н. Хміль. 
Побіжно в дослідженнях фігурує преса, що висвітлює питання 
дошкільного виховання як складова педагогічної періодики (М. Романюк, 
С. Лобода). Проте, педагогічна преса, що висвітлює питання дошкільного 
виховання не стала предметом спеціального дослідження. 

Мета та завдання статті: охарактеризувати педагогічну пресу, в якій 
висвітлювалися ідеї дошкільного виховання у 50–80-х рр. ХХ століття. 

В історії розвитку педагогічної думки у минулому столітті преса 
відігравала важливу роль, виступаючи основним засобом поширення 
теоретичних та практичних здобутків.  

З розвитком дошкільної справи з’явилась необхідність більш 
глибшого висвітлення питання виховання дітей дошкільного віку з 
загально-педагогічного кола питань. В дослідженнях М. Романюка 
зазначається про виокремлення видання для висвітлення питань 
дошкільного виховання на початку ХХ століття (1911). Ініціатором 
заснування такого видання стала Н. Лубенець. Журнал отримав назву 
«Дошкольное воспитание» та проіснував до 1917 року [7]. 

Важливість преси, як потужного ідеологічного джерела для 
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виховання молодого покоління, було оцінено в СССР. Оскільки освітні 
заклади в достатній мірі не могли забезпечити галузь кваліфікованими 
кадрами, у зв’язку з шаленими темпами розширення мережі дитячих 
садків, а кількатижневі курси не дозволяли говорити про кваліфікованих 
спеціалістів, здатних забезпечити навчально-виховний процес у дитячому 
садку. Фаховий журнал був найпоширенішим засобом формування 
світогляду та компетентності працівників дошкільної галузі. 

Починаючи з 20-х рр. ХХ століття, знаходимо відповідні 
відображення означених позицій у доповідях та статтях найвпливовіших 
осіб влади, які мали відношення до освіти, зокрема дошкільного 
виховання. Також знаходимо законодавчі документи, що регламентували 
основні завдання преси у висвітленні основних ідей дошкільного 
виховання.  

А. Бубнов, перебуваючи на посаді народного комісара освіти РСФСР 
(1929–1937 рр.), зазначав, що в загальному завданні «підвищення 
культури» радянського громадянина необхідно ставити питання про 
«виробничу пропаганду». Для цього потрібно використовувати всі засоби: 
«Надо все, буквально все, поставить на службу этой задачи….Надо, чтобы 
наши издательства повернулись лицом к этому важнейшему в настоящее 
время делу. Надо поставить на службу этому и радио, и кино, и все 
средства массового распространения знаний» [1, с. 100].  

Педагогічна преса виступала потужнім засобом формування 
свідомості нової формації суспільства та професіоналізму вихователів 
дітей дошкільного віку. Н. Крупська, як впливовий член Державної комісії 
з питань освіти СРСР, зазначала: «Я должна сказать, что наша 
педагогическая пресса уделяет этому делу (дошкольному воспитанию – 
авт.) не так много времени, как надо было бы. Я взяла журнал наш 
наркомпросовский «Коммунистическое просвещение» и за весь этот год 
просмотрела. Ни одной статьи по дошкольному оброзованию нет. Конечно 
внимание к этому делу не должно быть ослаблено (1931 р.)». [5] Отже, 
преса підтримується увагою до дошкільного виховання на державному 
рівні. У 1931 р. започатковується перший в Радянському Союзі журнал для 
фахівців дошкільної справи під назвою «За комунистическое воспитание 
дошкольников», який випускався по червень 1941 року. З початком Другої 
світової війни видання журналу припинилось. УРСР довгий час 
залишилась без достатньої методичної підтримки дошкільних працівників. 

З Доповідних записок до Ради Міністрів ЦК КПу з дошкільного 
виховання за 1950 рік дізнаємося, що єдиним журналом з питань 
дошкільного виховання в Радянському Союзі є журнал «Дошкольное 
воспитание», що виходить щомісяця у РРФСР тиражем 25600 в обсязі 4 
друк. аркуша. Ліміт журналу для УРСР складав всього 840 примірників, в 
той час як у республіці працювало 10 тисяч вихователів. «Ніяких 
періодичних видань з питань дошкільного виховання ні в РРФСР, ні на 
Україні більш нема» [15]. Фахівці відчувають гостру необхідність у 
підтримці та підвищенні рівня кваліфікації педагогічних кадрів, що 
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викликає необхідність у поновленні виходу українського журналу. У звітах 
про заходи по поліпшенню роботи у дитячих дошкільних закладах як 
недолік зазначається відсутність «педагогічного дошкільного журналу». 
Тож чисельні звернення працівників дошкільної галузі щодо необхідності 
створення регіонального журналу з достатнім тиражем, були задоволені і з 
1951 року поновлюється вихід республіканського журналу «Дошкільне 
виховання». 

Постанова Центрального Комітету Компартії України і Ради 
Міністрів Української РСР від 19 червня 1959 р. № 949 «Про заходи по 
дальшому розвитку дитячих дошкільних установ, поліпшення виховання 
та медичного обслуговування дітей дошкільного віку» ставила завдання у 
12 пункті: «Доручити редакціям республіканських, обласних, міських і 
районних газет, журналів «Дошкільне виховання», «Радянська школа», 
«Радянська жінка» та іншим систематично публікувати матеріали по 
вихованню та охороні здоров’я дітей, висвітлювати стан розгортання 
громадського дошкільного виховання в містах і селах, широко 
популяризувати ініціативу організацій підприємств, установ і колгоспів по 
створенню дитячих закладів і поліпшити їх роботи, викривати недоліки і 
перешкоди в цій справі» [4]. Таким чином на законодавчому рівні було 
регламентовано державну політику стосовно педагогічної преси для 
працівників дошкільної галузі. 

Для аналізу виконання цієї директиви нами було з’ясувати загальний 
об’єм преси, співвідношення до нього кількості педагогічної преси та 
кількість статей, що висвітлювали проблеми дошкільного виховання. Це 
дозволило виявити видання, в яких друкувались статті проаналізувати 
ступінь їх поширення, коло читачів та дописувачів, систематичність 
подання матеріалу. 

Так аналіз статистичного збірника «Преса Української РСР. 1918–
1985» дозволив з’ясувати та відсортувати педагогічні видання дослід-
жуваного періоду для подальшого використання в нашому дослідженні. 
Статистичні дані свідчать, що в 1950-і роки налічувалось 160 періодичних 
видань (газети виокремлювались) з них 32 журнали (українською та 
російською мовами). 

У 1960-і роки кількість видань збільшилась до 369, з них 80 
журналів, 196 збірників. У 1970-ті роки – всього 523, 103 журнали, 358 
збірники. З 1980 по 1985-ті роки кількість періодичних видань коливалася 
від 198 до 206, журналів від 101 до 107, об’єм збірників скоротився до 16–15. 

Видання українських газет з1950 по 1980 рр. коливалося від 1192 до 
1274 видань. Крім того окремо винесені Книжковою палатою УСРСР 
колгоспні газет з 1960 по 1980 рр. кількість видань коливалась від 2074 до 
463 (даних за 1950-ті роки не було знайдено). Таким чином ми з’ясували 
обсяг обігу видань [11–12]. 

Важливим для нашого дослідження є пошук бібліографічних 
довідників «Періодичні видання. УРСР. Журнали» за 1918–1985 роки. З їх 
допомогою ми намагались виокремити видання, що торкались сфери 
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освіти в цілому та конкретно дошкільного виховання. 
За 1950–1985 рр. журналів «з питань освіти, педагогічних наук, 

культури і культурного будівництва» налічувалось всього 6, а після 1963 
року через злиття двох видань залишилося 5, серед них журнал 
«Дошкільне виховання». Збірників з 1961року по 1975 нараховувалось 46, 
з 1976–1980 року – 22 [8–10]. 

Аналіз бібліографічних довідників «Періодичні видання УРСР. 
Газети» 50–80-х рр. свідчать, що з питань освіти видавалась лише одна 
газета «Радянська освіта». Проте дані результати не дозволили нам 
вважати наш пошук завершеним та переходити до аналізу, оскільки ми не 
знайшли вичерпну відповідь на питання, де можуть бути розмішені статті з 
дошкільного виховання.  

Виникла необхідність розглянути бібліографічні видання, що 
систематизували матеріали журналів та збірників. Найінформативнішим 
виявився «Літопис журнальних статей»(ЛЖС), що видається з 1936 року 
українською мовою книжковою палатою УРСР імені Івана Федорова 
(м. Харків).  

«Літопис журнальних статей» – двотижневий орган бібліографії 
УРСР, в якому розписані: журнали, «праці», «доповіді», «наукові 
записки», періодичні та нумеровані збірники, літературно-художні 
альманахи, що видаються на Україні. З числа видань, що розписуються, 
виключаються: вузьковідомчі видання, реферативні збірники, збірники 
типу хрестоматій та антологій, інформаційні бюлетні міністрів, управлінь, 
виконкомів Рад депутатів трудящих та інших установ. З журналів 
«Україна», «Радянська жінка», «Зміна» та журналів для дітей 
розписуються тільки художні твори. 

До 1960 року літопис виходить один раз на місяць, з 1960 по 1993 – 
двічі на місяць. Загальна кількість статей у ЛЖС варіювалась з залежності 
від преписаної в інструкцій Книжкової палати кількості журналів, 
розписаних за рік. Обсяг публікацій та збільшувалась приблизно на тисячу 
кожного року від 17200–40000 статей (з 1959 по 1980 рр.) «ЛЖС» має 30 
основних галузевих розділів, кожен з яких включає підрозділи та пункти, 
загальна кількість підрозділів – 145, що охоплюють різні напрями в 
галузях знань. 

ХХІV розділ «Культура. Освіта. Наука» містить 7 підрозділів, один з 
яких «Дошкільне виховання», загальна кількість статей з дошкільного 
виховання складає 115–160 на рік.  

З № 18 1972 року змінюється розташування матеріалів «Літопису 
журнальних статей» у зв’язку з 5-м виданням «Классификация литературы 
в органах государственной библиографии» (1971). Галузь знань була 
звужена до «24. Культура. Освіта». Дошкільне виховання як підпункт 
розділу входить до галузі за номером «24.9.11. Дошкільне виховання». 

Дослідивши бібліографічні видання, робимо висновок, що фактично 
лише журнал «Дошкільне виховання» здійснював підтримку фахівців 
дошкільної галузі. Проблеми дошкільного виховання вкрай рідко 
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освітлювались на шпальтах інших видань. За рік, в середньому, згідно з 
літописом знаходимо 1–2 публікації в періодичних виданнях за тематикою 
дотичною дошкільному вихованню. Проблеми виховання дітей дошкіль-
ного віку висвітлювались у рубриках порад батькам (Наприклад, 
«Хлібороб України», «Колгоспник України»), рідше знаходимо серед 
спеціалізованих видань, що торкаються дошкільного виховання через 
висвітлення специфіки своєї діяльності (Наприклад, «Наукові записки 
(Наук.-дослід. Ін.-т психології)», «Фізкультура і спорт», «Методика 
викладання іноземних мов»). 

У1965 році з’являється республіканський науково-методичний 
збірник Міністерства освіти УРСР «Дошкільна педагогіка і психологія», 
який виходить протягом 1965–1982 років (12 випусків). 

Оцінюючи вплив та особливості періодичного друку досліджуваного 
періоду, було проаналізовано за редакцією А. Глинкова і С. Моздора 
«Состояние и перспективы развития научной периодики. Обзор 
литературы 1964–1974 гг.». Авторами зазначено, що 1/3 усіх наукових 
публікацій та 70 % інформації, яку використовують фахівці, розміщено в 
журналах. За принципом відбору статей та періодичністю випусків 
часописи відрізняються цілеспрямованим підбором статей з єдиним 
напрямом з суворим регламентом виходу матеріалів (більше 2-х разів на 
рік), об’єм кожного окремого випуску обмежений, видається у державних 
або громадських видавництвах. Періодичні видання (збірники) друкують 
матеріали за звітний період, тому періодичність випусків не сувора, по мірі 
надходження матеріалів, що поєднуються за довільною тематикою, за 
об’ємом не мають обмеження, видаються не більше двох випусків на рік. 
Порівнюючи журнал та продовжуване видання, автори зазначають, що 
журнал розрахований на ширше коло читачів, а збірник орієнтований на 
вузьке коло спеціалістів [2].  

Преса розширила можливості популяризації основних ідей в освітній 
галузі серед великого кола не лише фахівців, а і звичайних громадян, 
оскільки це питання завжди мало певну цільову аудиторію. 

Таким чином, пресі відводилось важливе місце у науково-
інформаційному процесі, приділялася увагу на всіх рівнях, тому вона мала 
ефективно виконувати свої журналістські та педагогічні функції. 
Професійну підтримку дошкільної галузі фактично здійснював лише 
республіканський журнал «Дошкільне виховання». Оскільки у всесоюз-
ного журналу «Дошкольное воспитание» був надто малий тираж, а газета 
та інші журнали вкрай рідко публікували матеріали фахівців.  

Перспективним, на нашу думку, є вивчення впливу ідей дошкільного 
виховання на педагогічну практику та аналіз змістового наповнення 
журналу. 
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УДК 371.037(09)(002.5) 
 

Людмила Русакова  
 

ХУДОЖНЯ ОСВІТА В УКРАЇНІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: 

ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПОШУКИ 
 
У статті розглядається художня освіта в Україні в другій половині 

ХІХ – початку ХХ століття в історичному та педагогічному аспектах. 
Художньо-мистецька освіта зазначеного періоду представлена професійно- 
художніми школами, в яких велика увага була зосереджена на вирішенні 
проблем підготовки художньо-освітніх кадрів, розкриття змісту, форм і 
методів художньої освіти. Особливого інтересу набуває цей період, коли 
під впливом певних прогресивних змін у суспільстві відбувався інтенсивний 
розвиток системи освіти, органічною складовою якої і була загальна 
художня освіта. 

Ключові слова: художня освіта, професійно-мистецька школа, 
педагогічна наука.  

 
Останнім часом в педагогічній науці викликає інтерес проблема 

становлення та розвитку української живописної школи. Так як 
осмислення історичної спадщини мистецької освіти та її культурної 
цінності може слугувати основною передумовою для створення сучасних 
моделей художньо-мистецьких реформ, важливо враховувати всі історичні 
періоди та педагогічні ознаки. Художня освіта в Україні другої половини 
ХІХ – початку ХХ століття має свої особливості в розвитку та становленні, 
що потребує її розгляду не тільки в історичному аспекті, але й 
педагогічному.  

На сучасному етапі педагогічної науки питання становлення 
художньої освіти в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ століття є 
не достатньо дослідженим. Однак свої праці присвятили цій тематиці 
чимало вчених. Так, Д. Половець [5] розглядає вплив художньої спадщини 
Т. Шевченка на мистецьку освіту другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття. В. Старченко [10] дослідив народне малярство в контексті 
творчості митців України ХІХ – початку ХХ століття. М. Фомічова [14] 
врахувала регіональну специфіку при дослідженні формування професійно- 
мистецьких шкіл в Україні. Р. Шмагало [15] визначив художні позиції 
мистецької освіти в Україні в середині ХІХ – середині ХХ століття. Однак 
на сьогодні не існує ще ґрунтовної праці, яка б представила тему 
художньої освіти в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття в 
педагогічному ключі. Саме в цьому вбачаємо актуальність даної наукової 
праці. 
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Мета роботи – охарактеризувати художню освіту в Україні другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття в історичному та педагогічному 
аспектах. По-скільки головним завданням політики нашого сучасного 
духовного життя є сприяння розвиткові й самореалізації особистості, 
гуманізації суспільства, демократизації української держави. Проведення 
такої політики вимагає також вдосконалення художньої освіти, пошуку 
нових форм і методів роботи, поглиблення змісту навчання, поліпшення 
якості підготовки майбутніх фахівців на історичних педагогічних 
традиціях та творчому національному спадку.  

З початком реформування освіти, в ХІХ столітті у трьох найбільших 
містах України – Києві, Харкові та Одесі – українські художники 
заснували три школи, які були відмінні між собою. Київську школу 
пейзажного живопису представляли Сергій Світославський, Володимир 
Орловський, Кость Крижицький, Володимир Менк, Петро Левченко. Не 
менш відзначилася Харківська школа художників-пейзажистів, серед яких 
Микола Дубовський, Кость Первухін, Микола Сергіїв, Михайло Ткаченко 
та знаменитий Сергій Васильківський. Також слід відзначити Одеську 
школу, найбільшими майстрами якої були Іван Похитонів, Герасим 
Головко, Микола Околович, Киріяк Костанді та інші. Ці школи в 
українському пейзажному живописі вже мали перші ознаки створення 
спеціальної художньої освіти на Україні. Їх діяльність базувалася на 
розвитку української малярської традиції попередніх часів у поєднанні з 
реалістичними сучасними впливами.  

Створення спеціальних навчальних закладів образотворчого мистец-
тва відноситься до другої половини ХІХ століття. Перша художньо-
рисувальна школа була відкрита в Одесі і отримала статус художнього 
училища. Ініціатором створення одеської художньо-рисувальної школи 
було місцеве товариство шанувальників красних мистецтв. Вона була 
відкрита як школа рисунку в травні 1865 року і відіграла помітну роль у 
розвитку образотворчого мистецтва не тільки на Україні, а й за її межами. 
Особливо плідними в її роботі були 1885–1898 роки, коли в ній викладав 
живопис К. Костанді, а скульптуру Л. Юрині. В цей період в Одеській 
художній школі, а з часом у художньому училищі утверджуються 
реалістичні традиції. Велику допомогу училищу надають І. Репін, 
І. Айвазовський, Л. Сутковський, В. Верещагін, В. Сєров та інші визначні 
майстри вітчизняного образотворчого мистецтва. В дореволюційний час 
училище виховало цілу плеяду видатних митців: Ф. Рубо, Ф. Ніколадзе 
(народний художник Грузинської РСР, дійсний член Академії мистецтв 
С’РСР), О. Шовкуленко (народний художник СРСР, дійсний член Академії 
мистецтв СРСР), Б. Йофана (академік архітектури), П. Сапсая (народний 
художник Азербайджанської РСР). 

У другій половині XIX ст. в Україні виникли перші приватні художні 
школи. Так, у Києві в 1850 р. вперше було засновано «Публичную 
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методическую школу живописи» Наполеоном Буяльським, яка орієнту-
валася на західноєвропейську методику викладання та функціонувала в 
квартирі на Кадетській вулиці самого засновника. Буяльський у 1827–
1837 рр. отримав художню освіту, навчаючись у Берліні, Дюссельдорфі, 
Парижі. В 1838 р., повернувшись в Україну, мріяв про петербурзькі білі 
ночі та вже в 1846 р. отримав у Петербурзькій академії мистецтв звання 
художника. На жаль, до сьогодення не збереглося жодних архівних чи 
інших історичних документальних свідчень, які дали б можливість більш 
ясно описати діяльність його школи.  

Встановлено, що художник-педагог М. Мурашко пізніше шукатиме 
свідчення й документи про цю школу, але його пошуки будуть марними  
[2, с. 5]. Ця художньо-освітня установа проіснувала не більше семи років 
(останній звіт в Академію був датований 1857 роком). До навчальної 
програми Н. Буяльського входила підготовка не тільки професійних 
художників-живописців, але й навчання мистецької грамоти учнівської 
молоді, яка зверталася до образотворчого мистецтва одночасно з 
оволодінням іншою, основною своєю спеціальністю.  

Архівно-історичні документи підтверджують, що в Києві 1859 р. 
були відкриті вечірні класи малювання в університеті з ініціативи 
невідомого в ті часи М. Башилова [2, с. 5]. На ці класи покладалися великі 
надії. Але класи, проіснувавши один зимовий сезон, зникли в безвість, як і 
приватна художня школа Наполеона Буяльського. 

На початку 70-х рр. ХІХ ст. на базі Першої Київської гімназії були 
організовані недільні класи малювання. Вони призначалися для навчання 
ремісників. Фінансувалися вони на невеликі пожертви М. Ригельмана – 
одного із почесного члена комісії українських учених та громадського 
діяча того часу. Для викладання в цих класах спочатку був запрошений 
В. Тренін, а пізніше – М. Мурашко. Однак через брак фінансування класи 
довелося закрити. Наочні посібники М. Ригельман подарував М. І Му-
рашку [2, с. 6]. 

Харківська художня школа Марії Дмитрівни Раєвської-Іванової 
(1840–1912) відкрита у 1869 р. У другій половині XIX ст. в зв’язку з 
піднесенням капіталізму в Україні постало завдання зближення мистецтва 
й індустрії. Регенерація промислів, подіум якості промислових робіт прямо 
пропорційно ставилося в залежність від здобуття художньої освіти 
ґрунтовними народними масами. Цю прогресивну ідею залучення 
ремісників до професійного мистецтва М. Раєвська-Іванова започаткувала 
однією з перших [7]. «Користь малювання для ремісників, вже давно 
зрозуміла за кордоном і в наших столицях. За кордоном є безліч недільних 
та вечірніх шкіл малювання, де ремісники у вільний від роботи час 
здобувають знання, що дають їм можливість покращити свої ремесла і 
зробити їх для себе більш вигідними. Не знати, чи знайдеться таке 
ремесло, де воно здалось би зайвим», – відзначає М. Раєвська-Іванова [7]. 
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На недільні уроки вона запрошувала столярів, токарів, штукатурів, 
вишивальниць, слюсарів, кондитерів та інших професійних майстрів своєї 
справи. Поряд із навчанням ремісників, школа М. Раєвської-Іванової 
втілювала підготовку прийдешніх художників, даючи необхідні професійні 
знання й практику для подальшого вступу в Академію мистецтв. 
М. Раєвську-Іванову впевнено можна назвати педагогом-дослідником [8; 9]. 
Значну увагу вона приділяла розробленню методики художньої освіти, 
теоретичних основ навчальних предметів. Наслідки власної практики 
М. Раєвська-Іванова розповіла в таких працях: «Азбука малювання для 
сім’ї та школи», «Прописи елементів орнаментів», «Про викладання 
малювання у наших загальноосвітніх закладах за американськими 
методами разом з малюванням живих рослин», «Методи викладання 
малювання у Харківській приватній школі рисунку та живопису», «Досвід 
програми про викладання малювання у недільних школах для ремісників». 
Другий метр цієї школи, провідний викладач – Пестриков. Він підготував 
методичні посібники з рисування голови і техніки темперного живопису. 

Професійна художньо-мистецька підготовка українських майстрів у 
XIX столітті відбувалася в Петербурзькій академії мистецтв та в 
популярних на той час європейських вищих художніх закладах, де 
основний акцент ставився на академізм та класицизм. За зазначеними 
умовами розвитку естетики це мало змогу створювати опір художньому 
розвитку України, створювати прірву між народним та «панським» [13, 
с. 148] мистецтвом. Однак така прірва все ж таки існувала, проте кращим 
професійним майстрам вдалося внести заряд народності й духовності та 
відчути естетичну цінність та самодовершеність фольклорного мистецтва, 
а отже були здатними творити неповторні шедеври в царині народної 
творчості. 

З другої половини ХІХ – початку ХХ ст. кращими мистецькими 
представниками, вихідцями з України з академічною освітою були, 
насамперед, Т. Шевченко, а потім за ним – Наполеон Буяльський, Марія 
Раєвська-Іванова, Микола та Олександр Мурашки, Ілля Рєпін та ін., які 
прагнули створити національну школу мистецтв. Центром розвитку 
культурно-мистецького життя в місті Києві і тим «рубіконом», після якого 
розпочалися постійні формування мистецьких шкіл, стала діяльність 
рисувальної школи Миколи Івановича Мурашка [1, с. 5]. 

Київська малювальна школа стала однією із перших художніх 
закладів, що відіграла важливу роль у розвитку образотворчого мистецтва 
України. В різний час тут навчалися І. Левітан, М. Врубель, В. Сєров, 
К. Крижицький, С. Яремич та ін. Школа дала початкову художню освіту 
відомим митцям як українського дореволюційного живопису (Г. Дядченко, 
О. Мурашко, С. Костенко), так і радянського (І. Їжакевич, В. Бялиницький-
Біруля, Г. Світлицький, О. Моравов). Художня школа надавала ґрунтовну 
підготовку для створення творів живопису та рисунку. Учні навчалися 
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малювати портрети, натюрморти, гіпсові статуї, а з часом і натурників. 
При школі навіть був заснований музей, куди надходили різні етюди та 
малюнки Рєпіна, Крамського, Шишкіна, Пєрова, Айвазовського, 
Мясоєдова, Савицького, Орловського та ін.  

Рисувальна школа М. Мурашка відіграла велику роль у підготовці 
художніх кадрів реалістичного малярства. Викладачі школи застосовували 
прогресивні методи, в основі яких були вимоги виконання малюнка з 
натури, суворе дотримання принципу «від легкого – до більш складного», 
забезпечення індивідуального підходу, органічне поєднання спеціальної та 
загальноосвітньої підготовки, тобто загострення уваги на розвиток 
всебічної художньої освіти. 

В організації школи М. Мурашку допомагали професор П. Павлов, 
відомий російський географ П. Семенов-Тянь-Шанський, а також місцеві 
колекціонери художніх творів В. Тарновський та І. Терещенко.  

Досвідченими викладачами школи в різний час були М. Врубель, 
І. Селезньов, В. Фабріціус, І. Костенко та ін. Школа М. Мурашка 
проіснувала до 1901 р., завдяки чому учні (як з бідних сімей, так і з 
багатих) отримували можливість розвивати свій природний хист, а згодом 
і здобути художню освіту. 

Дещо пізніше (у грудні 1917 р.) була заснована Національна академія 
образотворчого мистецтва та архітектури як Українська академія 
мистецтва (УАМ), відігравши основну роль у формуванні національних 
мистецьких шкіл України та заклавши основи розвитку новітньої 
вітчизняної педагогіки в галузі образотворчого мистецтва. 

Ідея створення УАМ виникла в липні 1917 р. при зібранні творчої 
еліти Києва. Голова Центральної Ради М. Грушевський підтримав цю ідею. 
У серпні 1917 р. було розроблено статут навчального закладу й визначено 
викладацький склад, до якої ввійшли такі художники, як М. Бойчук, 
М. Бурачек, М. Жук, В. Кричевський, Ф. Кричевський, А. Маневич, 
О. Мурашко, Г. Нарбут [11, с. 35]. Новий навчальний заклад із зазначеним 
вище професорським складом та нечисленним контингентом студентів був 
подібний до зарубіжних вільних академій. Хоча в академії була обмежена 
кількість дисциплін (живопис і графіка), однак за короткий час одному 
тільки Г. Нарбуту вдалося виховати плеяду графіків, котрі зробили 
значний внесок у формування національного стилю книжкової графіки. У 
цей час визначилися також засади школи монументального живопису 
М. Бойчука, де він почав здійснювати свою мрію про організацію колек-
тивної творчості за зразком цехових об’єднань. Вихованцями академії 
мистецтва стали П. Волокидін, П. Альошин, М. Вербицький, В. Заболот-
ний, В. Риков, Ф. Кричевський, К. Трохименко, О. Шовкуненко та ін.  

Основною метою подальших створених професійно-мистецьких 
шкіл стало створення мистецької школи на ґрунті розвитку традицій 
національної культури [10]. Здійснення такої актуальної ідеї стало справою 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
284 

державної ваги. Із заснуванням академії для українських митців з’явилася 
можливість отримувати вищу освіту не поза межами України, а на 
Батьківщині. 

Таким чином, художня освіта в Україні другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. представлена школами, які були зосереджені в Одесі, Києві 
та Харкові. Такі художньо-освітні заклади давали можливість розкрити 
талант багатьох українських художників та втілити педагогічні ідеї 
провідних педагогів-художників того часу. Художня освіта в нашій 
державі сьогодні становить невід’ємну складову національної духовної 
культури, тому необхідно дбати про подальший її розвиток. Отже, 
історичний аналіз об’єктивно розкриє той ґрунт, на якому розвивалася 
художня освіта та створить нові умови для подальшого її вдосконалення й 
ефективності розвитку. Таке наукове дослідження видається досить 
перспективним і потребує вирішення інших питань, таких, наприклад, як 
більш глибокого розкриття специфіки функціонування приватних 
художніх шкіл другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
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ПЕДАГОГІКА ДМИТРА ІВАНЕНКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР  
ЯК ІНСТРУМЕНТ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

(РОЗДУМИ З НАГОДИ 110-ї РІЧНИЦІ  
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО) 

  
У статті розглядається проблема міжособистісної комунікації, яка 

відбувається в інформаційному просторі, оформленому у вигляді 
теоретичного семінару. Висвітлюються деякі аспекти функціонування 
протягом 50 років теоретичного семінару, створеного у 1944 році в 
Московському університеті видатним фізиком ΧΧ століття, українцем 
Дмитром Іваненком (1904–1994). Зазначається, що психолого-педагогіч-
ним підґрунтям семінару була скерованість на самоактуалізацію його 
учасників, яка може розглядатися як прояв закону конгруентності (за 
Карлом Роджерсом). У роботі показана продуктивність розгляду 
педагогічних явищ у світлі інформаційної проблематики, що розробля-
ється автором упродовж останніх років. 

Ключові слова: міжособистісна комунікація, теоретичний семінар, 
інформація, педагогічна ситуація, Дмитро Іваненко, теоретична фізика. 

 
Люди ніколи не позбудуться вічної 
дилеми: ХТО МИ?  
Тільки й того, що «мавпи з претензіями», 
чи все-таки представники духу? 

С. Б. Кримський (1930–2010), 
український філософ, культуролог  

 
Як відомо, у центрі процесів наукового пізнання завжди знаходиться 

людина, вчений. Від особистісних якостей науковця значною мірою 
залежать як наслідки використання наукових здобутків, так і моральність 
самих процедур і процесів отримання наукових знань. Сучасний вчений 
раніше за інших членів інформаційного суспільства зіткнувся з 
малопомітними до цього проблемами людського існування, саморозвитку 
й самоактуалізації. Скерованість на самоактуалізацію означена американ-
ським психологом Карлом Роджерсом (1902–1987) як закон конгруентності 
(лат. congruens, -ntis – співрозмірний, відповідний). Дослідник указує [1], 
що самоактуалізація полягає в русі особистості до більшої незалежності і 
відповідальності, до самокерування, саморегуляції й автономії. Самоак-
туалізація особистості відбувається у боротьбі і доланні перешкод як у 
суспільному житті, так і в міжособистісній комунікації (interpersonal 
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communication) окремих індивідів. Зрозуміло, що в основі міжособистісної 
комунікації лежить процес обміну інформацією. Цей процес завжди 
супроводжується уточненням, переробленням, розвитком інформації. 
Обов’язковою умовою міжособистісної комунікації є й активність її 
учасників. Спрямовуючи інформацію на адресу партнера, комунікатор 
неодмінно розраховує на зворотний зв’язок, на таку активність реципієнта, 
яка була б адекватною змісту і формі первинного інформаційного 
повідомлення. Доведено, що ефективність комунікації значною мірою 
визначається наявністю у партнерів єдиної або подібної системи 
кодифікації і декодифікації інформації. Це дозволяє одному партнеру 
психологічно «ставити себе на місце іншого», аби адекватно 
інтерпретувати поведінку партнера. Іншими словами, успіх комунікації 
забезпечує не інформація сама по собі, а адекватність інтерпретації 
інформації партнерами по спілкуванню. Важливо розуміти, що 
міжособистісна комунікація розгортається у спільному для комунікантів 
інформаційному просторі (полі). Його створення може бути нетрівіальним 
завданням, що постає у царині психології і педагогіки. Чималий внесок у 
практику розбудови комунікативного простору для фахового спілкування 
фізиків-теоретиків, організаційно оформлену у вигляді теоретичного 
семінару, зробив видатний український вчений-фізик, професор 
Московського університету Дмитро Іваненко (1904–1994).  

Швидке становлення і розвиток інформаційного суспільства дають 
підстави розглядати освіту і науку в світлі інформаційної проблематики 
[2]. Аби вчинити на свого учня цілеспрямований інформаційний вплив, 
педагог в процесі навчання створює (дуже рідко вона виникає спонтанно) 
педагогічну ситуацію у вигляді сукупності умов, які складаються при 
виконанні дій, необхідних для засвоєння знань, умінь і навиків 
(компетенцій). При цьому особа, що навчається, опиняється на перетині 
зовнішніх інформаційних потоків, які зумовлюють її (1) научання, (2) 
соціалізацію й (3) культурацію (рис. 1). Завдяки тому, що пізнання є 
динамічним і будується в процесі самоорганізації, педагогічна ситуація 
цілком може бути сконструйована у такий спосіб, аби інформаційні впливи 
на учня призводили до розвитку та самовпорядкування його когнітивної 
системи (синергетичний принцип «порядок із хаосу»). Як наслідок 
інформаційних впливів у когнітивній системі людини створюються 
просторово-часові дисипативні структури, які є результатом фіксації 
мисленнєвого продукту. Таким, у загальних рисах, є гносеологічний аспект 
перетворення інформації у знання, детально розглянутий автором у 
монографії «Інформаційна педагогіка» [3] і роботах останніх років. В 
ідеально побудованій педагогічній ситуації інформаційні потоки є 
узгодженими в часі та просторі (фізичною мовою, є когерентними), а їхнє 
змістове наповнення є несуперечливим. На практиці досягти такого стану 
вдається далеко не завжди. Однією з форм створення комунікативного 
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простору, в межах якого hic et nunc («тут і тепер») досягається узгодження 
значеннєвого змісту сфокусованих на людині зовнішніх інформаційних 
потоків є теоретичні семінари.  

 

 
 

Рис. 1. Інформаційні потоки в комунікативному  
просторі наукового спілкування 

 
Мета статті: розглянути проблему теоретичного семінару як 

майданчика для колективного публічного обговорення новітньої наукової 
інформації й оптимізації міжособистісної взаємодії вчених у різноманітних 
галузях науки із урахуванням унікального 50-літнього досвіду 
функціонування такого семінару під орудою видатного фізика-теоретика, 
українця Дмитра Іваненка. 

Семінар (від лат. seminarium – розсадник знань) є одним із основних 
методів публічного обговорення в наукових і навчальних закладах. 
Семінари проводяться по найбільш складним науковим проблемам або 
питанням (темам, розділам) навчальної програми. Але якщо головна мета 
навчального семінару полягає в тому, щоб поглибити й закріпити знання, 
отримані студентом на лекціях і під час самостійної роботи, навчити його 
формулювати, обґрунтовувати і викладати власне судження з того чи 
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іншого питання, то науковий семінар потребує самостійного пошуку й 
аналізу інформації, уміння брати активну участь у творчій дискусії, робити 
правильні висновки, аргументовано викладати й обстоювати свою думку. 

Знаменитий науковий семінар з теоретичної фізики на фізичному 
факультеті Московського університету був організований Д. Д. Іваненком 
у 1944 році й проіснував 50 років. Семінар працював регулярно по 
понеділках, а з кінця 50-х років ще й по четвергах. На ньому виступали 
нобелівські лауреати Поль Дірак (1902–1984), Хідекі Юкава (1907–1981), 
Нільс (1885–1962) і Оге Бор (1922–2009), Джуліан Швінгер (1918–1994), 
Абдус Салам (1926–1996), Ілля Пригожин (1917–2003), багато інших 
відомих закордонних й вітчизняних вчених. Одним з перших секретарів 
семінару був майбутній академік РАН Олександр Самарський (1919–2008), 
з 1960 р. протягом 12 років – Юрій Владимиров (нар. 1938 р.), з 1973 р. 
майже 10 років – Геннадій Сарданашвілі (нар. 1950 р.), а в 1980-х роках – 
Петро Пронін і Юрій Обухов. У семінарі постійно брали участь 
співробітники й найближчі колеги Д. Д. Іваненка, серед них – його учень і 
соавтор, професор Арсеній Соколов (1910–1986), відомий як засновник 
науково-педагогічної школи МДУ в галузі теоретичної фізики «Класична 
і квантова теорія полів і частинок». Обов’язковим була присутність на 
семінарі для аспірантів і дипломників. Проходив семінар в аудиторії, 
розташованій поруч із кабінетом Іваненка. Вона була розрахована на 50 
людей, проте часто була переповнена. Д. Д. Іваненко завжди сідав у 
перший ряд праворуч біля дверей, так що, сидячи впівоберта до аудиторії, 
він бачив і дошку і всіх учасників засідання. 

Семінар завжди починався з огляду новітньої літератури. 
Д. Д. Іваненко, вільно володіючи європейськими мовами, багато читав і 
регулярно переглядав вітчизняні й закордонні журнали, що тільки-но 
надійшли до бібліотеки фізфаку, але ще не були розсортовані, отримував 
численні препринти з Дубни, Міжнародного центру теоретичної фізики 
А. Салама в Трієсті, ЦЕРНа, DESY, а також відбитки статей своїх 
закордонних колег. Усе це він перегортав прямо на семінарі, ставлячи 
характерну карлючку замість підпису. При цьому міг щось коментувати, 
щось обговорювати, когось просив переглянути той чи інший матеріал 
докладніше, аби потім, на наступному засіданні, розповісти про нього. Так 
виглядав обмін новітньою інформацією з самого переднього краю світової 
науки. Ця «літературна» частина семінару тривала близько години. Потім 
була основна доповідь. Із запитаннями, перебиваннями і жвавими 
обговореннями, що її супроводжували. Тривало це години півтори. Вражав 
не тільки демократизм обговорення, а й демократичний стиль наукового 
спілкування самого Д. Д. Іваненка. Можна було дискусувати з 
доповідачем, ставити запитання, коментувати, обговорювати почуте. 
Поставити запитання, зробити зауваження міг будь-який присутній на 
семінарі, навіть студент. При цьому не було аніякого хамства, ніяких 
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ярликів на кшталт «нісенітниця», «дурість» і т.п. Можна було сперечатися, 
не погоджуватися, обґрунтовано відстоювати свою точку зору в полеміці 
навіть із самим Іваненком. При цьому завжди виявлялося, що в науковій 
дискусії рівних йому немає. Сам Д. Д. Іваненко виходив, як він любив 
підкреслювати, з «презумпції поваги». Якщо доповідачеві було важко 
витримати лінію свого виступу і він заздалегідь просив його не 
перебивати, це завжди зустрічало розуміння. Д. Д. Іваненко обов’язково 
«включався» у доповідь, намагався зрозуміти і вмонтувати почуте у вже 
існуючу в його голові картину, запитував, коментував, контролював і, при 
потребі, обмежував дискусію. Коли виступав іноземець, його не 
перекладали, але час від часу Д. Д. Іваненко резюмував на російській ті 
моменти доповіді, які, на його думку, цього потребували. На завершення 
семінару Д. Д. Іваненко просив двох-трьох чоловік висловитися й 
обов’язково сам робив резюме доповіді й дискусії. Семінар закінчувався 
десь о 10-й годині вечора. Після цього близькі колеги, співробітники й 
аспіранти Д. Д. Іваненка, гості, та й будь-хто з охочих ішли до його 
кабінету, де за традиційним чаєм з печивом обговорювалися різні наукові 
й навколонаукові питання, розподілялася література, роздавалися 
доручення по підготовці наступного семінару. Цей обов’язковий «пост-
семінар» міг тривати до 11-ї години, а то й довше. 

Професор Іваненко ставився до свого семінару надзвичайно серйозно 
і відповідально. Поки він був здоровий, аніякі особисті обставини не могли 
спонукати його скасувати засідання. Відомі лише поодинокі випадки, коли 
він просив замінити його. Можна говорити про методичні здобутки 
професора Іваненка. Його семінари завжди відбувалися у невимушеній, 
розкутій обстановці, і це дозволяло організувати жвавий обмін думками, 
полеміку й дискусію учасників. Іваненко усіляко розвивав і заохочував 
активність своїх учнів, намагаючись виховати в них не лише критичне 
ставлення до почутого, але й повагу до промовців («презумпція поваги»). 
Теми для обговорення визначалися самим Іваненком, це були 
найактуальніші питання тодішньої науки. Кожен з учасників семінару мав 
вільний доступ до найсвіжішіх журналів і відбитків статей, якими 
буквально були завалені робочий стіл Іваненка на кафедрі, полиці і 
підвіконня. Єдиною вимогою було повернути узяті матеріали після їх 
опрацювання. Іваненко приділяв увагу толерантності міжособистісної 
комунікації, вважаючи, що найнеприємніше для промовця – відсутність 
запитань чи коментарів. Тому наприкінці він завжди резюмував і доповідь 
і дискусію. 

Прийнято вважати, і це цілком правомірно, що освіта є 
безпосереднім і працездатним «агентом» майбутнього. Через педагогічний 
вплив формуються особистісні якості кожної людини, її знання, уміння, 
навички, світоглядні та поведінкові пріоритети, а через них розбудовується 
економічний, моральний, духовний потенціал суспільства, цивілізації в 
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цілому. У пошуках новітніх форм навчання сучасна освіта звертається до 
організаційно-діяльнісних, ділових, рольових ігор, мультимедійних 
технологій, case-методів тощо. При цьому ми іноді забуваємо про слушний 
висновок К. Роджерса щодо двох типів навчання. Навчання може бути 
інформаційним, забезпечуючи учня фактологічними даними і формуючи 
унарну матрицю знань (за проф. А. Ракітовим). Але воно може бути і 
значущим, формуючи в когнитивній системі учня дійові знання (тернарна 
знаннєва матриця, за А. Ракітовим), необхідні йому для саморозвитку і 
самоактуалізації. Семінарська форма навчання, як відомо, виникла ще в 
давньогрецьких і римських школах, де повідомлення учнів сполучалися з 
диспутами, коментарями і висновками викладачів (поєднання інформа-
ційних потоків 1–3 на рис. 1). Її актуальність підтверджена педагогічною 
практикою. За 50 років його існування через семінар Іваненка пройшло 
декілька поколінь вітчизняних фізиків-теоретиків з багатьох регіонів і 
республік країни. Семінар, що охоплював наукові групи у багатьох містах і 
наукових центрах країни на основі наукових, а не адміністративних 
інтересів, є прикладом створення мережевої системи організації освіти і 
науки. Утім, семінар Іваненка лишається унікальним і неповторним [4]. За 
загальним визнанням, Дмитро Іваненко був чи не найерудованішим 
фізиком-теоретиком у країні. Це дозволяло компетентно розглядати на 
його семінарі найширше коло питань від ядерної фізики до космології, від 
новітніх математичних методів до історії науки. Д. Д. Іваненко був багатим 
на продуктивні ідеї, що давали поштовх розвитку зовсім неочевидних (для 
більшості присутніх) речей. При цьому він нікому не доручав зробити те 
або інше. Він просто висловлював свої міркування, і вони часто 
підхоплювалися колегами й учнями, втілювалися у спільні наукові роботи.  

Дмитро Іваненко неодноразово говорив, що за своєю натурою він – 
шкільний учитель. Дослідження непересічної педагогічної спадщини 
видатного українського вченого світового рівня, Учителя з великої літери 
постає як нагальне завдання сучасної педагогічної науки. 
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У статті розглядається проблема розвитку культурологічної 

складової змісту дошкільної освіти. Визначено чинники, що впливали на 
зміст освіти. Проаналізовано програми виховання і навчання у дитячому 
садку під кутом зору провідної радянської ідеології. Розкрито основні 
засади, на яких будувалася дошкільна освіта та внесок української 
діаспори у розвиток порушеної проблеми. 

Ключові слова: культурологічна складова змісту дошкільної освіти, 
чинники, програмне забезпечення. 

 
Розбудова сучасного суспільства потребує оновлення змісту дош-

кільної освіти, що передбачає всебічний розвиток культури особистості. 
Можна стверджувати, що кожне покоління, в будь-який історичний період 
визначаючи зміст освіти дітей, спиралося на культурологічні знання людей 
(їх звичаї, традиції тощо). Розпочинати культурологічне виховання 
особистості потрібно в дошкільному віці, адже саме цей період є базовим 
для виховання смаків, почуттів, уявлень. 

Звернення до наукової літератури дало змогу дійти висновку, що 
вагомий внесок в обґрунтування змісту та принципів дошкільної освіти 
зроблено вітчизняними вченими: Л. Артемовою, І. Бехом, A. Богуш, 
З. Борисовою, Н. Гавриш, О. Кононко, К. Крутій, Н. Кудикіною, B. Кузь-
менко, З. Нагачевською, Т. Піроженко, З. Плохій, Т. Поніманською, Т. Сте-
пановою, І. Улюкаєвою та ін.  

Окремі теоретичні та практичні проблеми дошкільного виховання, а 
саме різноманітні елементи культурологічної складової, в тому числі і в 
регіонах досліджували: А. Богуш, Е. Вільчковський, Л. Кадирова, Л. Ка-
луська, В. Лаппо, Н. Лисенко, Г. Рего, Л. Редькіна та ін.  

Незважаючи на значну кількість сучасних наукових досліджень, що 
торкаються даної проблеми, вивчення практики дошкільних закладів 
освіти щодо культурологічного виховання дітей свідчить про недостатній 
рівень забезпечення цього процесу. З огляду на це виникає нагальна 
потреба у вивченні та переосмисленні історико-педагогічного досвіду 
минулого, що сприятиме розв’язанню проблеми культурологічної 
складової у змісті дошкільної освіти. 

Мета статті полягає в розкритті історичних аспектів розвитку 
культурологічної складової змісту дошкільної освіти в досліджуваний 
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період та визначення чинників впливу на культурологічний розвиток 
освіти в даний період. 

Розвиток культурологічної складової у змісті дошкільної освіти не 
можливо проаналізувати, не звернувшись до розвитку культури та освіти в 
даний період. Аналіз архівних, законодавчих та програмно-методичних 
матеріалів засвідчив, що в період з середини ХХ століття до 1990 р. 
відбулися зміни як в культурному розвитку держави, так і в змісті 
дошкільної освіти.  

ХХ століття – трагічний період у розвитку української нації та її 
культури. Криза культури вплинула і на сферу освіти, яка, як відомо, 
повинна виконувати в суспільстві два завдання: по-перше, навчання, 
професійна підготовка молодої людини до суспільно-виробничої 
діяльності, виконання конкретних службових обов’язків; по-друге – 
виховання, тобто відтворення і спадкоємність культури через особистий 
розвиток людини [5]. Наука й освіта в радянській Україні розвивалася в 
умовах централізованого планування. Відповідно до комуністичної 
доктрини, перш за все, приділялася увага розвитку матеріального 
виробництва та воєнної промисловості [1]. 

За дослідженням Д. Дзвінчука розвиток освіти в СРСР детермі-
нувався насамперед державними впливами, а тому цілковито залежав від 
тієї політичної й економічної ситуації, яка складалася в країні. Набагато 
меншим – хоч і відмінним від нуля – був вплив внутрішньої логіки та 
особливостей системи освіти і педагогіки [2, с. 110]. 

В.Огнев’юк характеризуючи систему освіти Радянської України, 
наголошував, що період від другої половини 60-х до початку 80-х рр. 
характеризувався посиленим ідеологічним тиском на систему освіти, її 
русифікацією та включанням до механізму ідеологічного протистояння 
двох світових систем. Кінцевою системою здійснюваної політики було 
формування усередненої для всіх етносів радянської імперії мовно-
культурної реальності, трансформація самобутніх і окремих культур в 
універсальну ціннісну систему приписів, норм та ідеалів поведінки, 
формування «нової історичної спільноти» – радянського народу, для якого 
верховним ідеалом були б настанови та догмати панівної ідеології, в 
даному разі – комуністичної [6, с. 67]. Така система мала подвійні виміри. 
З одного боку, вона сягала кожної людини будь-якого віку, охоплюючи 
практично все населення, з другого – радянська система освіти була 
спрямована на імплементацію вимог тоталітаризму [6, с. 75].  

Великого значення для розвитку дошкільного виховання мала 
Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого 
розвитку дитячих дошкільних установ, поліпшенню виховання та 
медичного обслуговування дітей дошкільного віку» від 21 травня 1959 р. 
Постанова передбачала цілу систему заходів матеріального і педагогічного 
характеру. Як зазначено в Постанові: «Доручити Академії педагогічних 
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наук РСФСР разом з Академією Медичних наук СРСР розробити єдину 
програму виховання дітей переддошкільного і дошкільного віку» [4].  

Розробку нової програми було доручено Академії педагогічних наук 
разом із Академією медичних наук СРСР. В основу нового документу було 
покладено дані досліджень у галузі дошкільної педагогіки, дитячої 
психології, поєднані з узагальненим практичним педагогічним досвідом.  

Програма виховання в дитячому садку (Затверджена колегією 
Міністерства освіти УРСР) 1962 р. (перевидана в 1964–1986 рр.) передба-
чала виховання дітей, починаючи з першого року життя до вступу до 
школи. У ній визначено основні завдання (актуальні для того часу) всебіч-
ного формування особистості дитини в процесі її діяльності, а також обсяг 
знань, умінь та навичок, які дитина повинна набути в дошкільному віці. 

Велика увага в програмі приділялася вихованню культурно-
гігієнічних навичок, праці (виконання доручень, допомога дорослим, праця 
дорослих), самостійності в самообслуговуванні. В даній програмі вперше 
виховання культурно-гігієнічних навичок і самостійності виокремлено в 
окремий розділ «Виховання культурно-гігієнічних навичок та самостій-
ності», згідно якого виховання даних навичок починається з року і шести 
місяців. В розділі «Ознайомлення дітей з навколишнім життям та розвиток 
мови» одним із завдань стоїть виховання звукової культури мови [7]. 

В той же час, аналіз архівних матеріалів, а саме доповідних записок 
та довідок управління до Ради Міністрів УРСР та ЦК КП України, 
доводить, що матеріальна база дошкільних закладів залишається 
незадовільною; низький рівень навчально-виховної роботи в дошкільних 
закладах; мало використовується пісенний фольклор, створений 
українським народом; не обробляються українські пісні, які б можна було 
використовувати в роботі з дітьми. Але разом з тим, особлива увага 
приділяється культурно-гігієнічним навичкам, вихованню культури мови 
дітей тощо [13–15]. 

Вагомий внесок у розвиток національної культури, збереження її 
надбань, ознайомлення з ними світової громадськості в ці роки зробила 
українська діаспора [3]. 

У 1977 році в Торонто, Онт. Канада було випущено збірник 
виховних матеріалів для українських родин і дитячих садків. Збірник 
містив завдання дошкільного виховання, де зазначалося, що сучасне 
виховання наголошує вагу дошкільного віку, компензативної (доповню-
вальної) програми і осередків опіки над дітьми (дейкер). Компензативна 
програма має на меті допомагати дітям з культурно і економічно відсталих 
родин і підготовити їх краще до школи. В програмі підбірка матеріалів 
українською мовою, літературних, мистецьких завдань тощо. Дана 
програма, в основу якої покладена українська культура, спрямована на 
розвиток творчих здібностей дитини [10].  

Відповідно до змісту освітньо-виховної роботи, що зазначено у 
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програмах виховання та навчання дітей, здійснювалася розробка 
навчально-методичного забезпечення. Так, у 1981 р. вийшла «Програма та 
методичні рекомендації морально-еточного виховання дітей дошкільного 
віку». Завдання морально-етичного виховання включали: виховання 
любові до Батьківщини, В. І. Леніна, радянського народу, навичок 
культурної поведінки тощо [9, с. 3]. 

Як зауважує І. Улюкаєва, в той період: «Одним із завдань 
морального виховання дошкільнят було визначено патріотичне виховання, 
що означало «виховання безмежної любові до соціалістичної Батьківщини, 
радянського народу. Його боротьби за комунізм». Підкреслені слова є 
суттєвими для розуміння сутності патріотизму, патріотичного виховання… 
Майже всі напрями виховання отримували слова-прикладки: «соціаліс-
тичне», «радянське», «комуністичне»: «комуністична мораль», «виховання 
комуністичного ставлення до праці», «радянська дитина» та ін. Це стало 
професійною термінологією, яка закріпилася в педагогічній літературі і 
якою користувалися як штампами» [11, с. 175]. 

У 80-ті роки ХХ століття відбулися зміни у розвитку суспільного 
дошкільного виховання, що позначилося як на змістовому, так і на 
організаційному рівні. Це дало поштовх до нової реформи дошкільної 
освіти. 

У постанові «Про подальше поліпшення суспільного дошкільного 
виховання і підготовки дітей до навчання в школі» (1984 р.) вказувалося, 
що відповідно до основних напрямків реформи загальноосвітньої і 
професійної школи здійснити заходи по подальшому розвитку суспільного 
дошкільного виховання дітей, поліпшити роботу по всебічному розвитку 
дітей дошкільного віку і забезпечити підготовку їх до навчання в школі 
[12, с. 484]. 

У зв’язку з реформою загальноосвітньої та професійної школи 
Інститутом дошкільного виховання АПН СРСР було створено «Типову 
програму виховання і навчання у дитячому садку», затверджену 
Міністерством освіти СРСР (1984 р.). Дана Програма була основою для 
розробки програм у союзних республіках. У ній вказувалося, що основний 
зміст повинен зберігатися, заперечувалося скорочення або розширення 
програми, але було наголошено на регіональному підході до змісту 
дошкільного виховання, його уточнення в межах кліматично-географічних, 
економічних, культурних особливостей. 

В 1986 р. в Україні було видано «Програму навчання і виховання в 
дитячому садку». Порівняно з попередніми в новій було збагачено зміст, 
підвищено вимоги до рівнів розвитку різноманітних видів діяльності дітей; 
були викладені основи фізичного, розумового, морального, трудового, 
естетичного виховання дітей [8]. 

Таким чином, на підставі аналізу архівних матеріалів та навчально-
методичного забезпечення радянського періоду, робимо висновок про те, 
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що культурологічна складова не була виокремленна у змісті дошкільної 
освіти, а розкривалася в контексті завдань, що реалізувалися у різних 
видах діяльності. Також зазначимо, що у програмах радянського періоду 
основна увага приділялась вихованню культури поведінки, культури 
мовлення, культури праці тощо. 

Отже, ретроспективний аналіз джерел дав підстави виявити чинники, 
які впливали на зміст культурологічної складової дошкільної освіти в 
зазначений період: соціально-політичні – обмеження державної освітньої 
політики (русифікація); соціально-економічні – відсутність коштів; брак 
дошкільних навчальних закладів, кваліфікованих вихователів; культуро-
логічні чинники – заборона української мови; знехтування українськими 
звичаями, традиціями). 

Проте наше дослідження не вичерпує всієї широти питання. 
Подальшої уваги, на наш погляд, потребує більш глибоке дослідження 
елементів культурологічної складової у змісті дошкільної освіти. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
УДК 378.147 
 

Леся Вікторова 
 

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 
У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВНЗ 

 
У статті розглянута проблема іншомовної підготовки студентів як 

обов’язкового компонента їх майбутньої фахової діяльності. Визначено, 
що однією з важливих педагогічних умов іншомовної підготовки є 
сформованість професійної педагогічної компетентності викладачів 
спеціалізованих ВНЗ. Одночасно одним із дієвих заходів підвищення 
педагогічної майстерності викладачів іноземних мов вищих навчальних 
закладів є розробка та проведення спецкурсів та курсів підвищення 
кваліфікації, що поєднують в собі різні компоненти підготовки 
(педагогічний, психологічний, методичний) та сучасні методи навчання.  

Ключові слова: іншомовна підготовка, компетентнісний підхід, 
підвищення кваліфікації, фахова мова, вузькоспеціалізована лексика. 

 
Сьогодні іноземну мову викладають для студентів різних напрямів 

підготовки у немовних, лінгвістичних, педагогічних ВНЗ, де готують 
фахівців, для яких володіння іноземною мовою є професією. У 
спеціалізованих вузах з поглибленим вивченням іноземної мови, не 
дивлячись на відсутність у назві спеціальності відповідних дефініцій, 
кваліфікаційними характеристиками передбачено високий рівень 
іншомовної компетентності випускників. 

У процесі приєднання України до Болонського процесу, метою якого 
є створення єдиного освітнього простору, визнано, що високий рівень 
компетентності з іноземної мови необхідний не тільки студентам-
філологам, а й фахівцям інших спеціальностей, зокрема, майбутнім 
правоохоронцям, що можуть використовувати іноземну мову здебільшого 
в оперативній діяльності за складних, конфліктних або екстремальних 
ситуацій. 

Тобто, у спеціалізованих ВНЗ, крім своєї основної спеціальності, 
студенти вивчають іноземну мову як засіб здійснення професійної 
діяльності, причому обсяг і характер мовної підготовки істотно 
відрізняються від такої в мовних чи немовних вищих навчальних закладах. 

Аналіз специфіки викладання іноземної мови у спеціалізованих 
вищих навчальних закладах дозволив виділити низку найбільш істотних 
суперечностей між сучасними вимогами до рівня іншомовних комуніка-
тивних умінь, професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців в 
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умовах інтеграції міжнародного освітнього простору і низьким рівнем їх 
іншомовної професійно-комунікативної компетентності. Проте не дивля-
чись на великий діапазон існуючих підходів до навчання іншомовного 
професійного спілкування студентів, потребує розробки питання щодо 
можливостей повноцінного формування досліджуваної компетентності у 
вищих спеціалізованих навчальних закладах України та умов розгортання 
відповідної педагогічної діяльності. 

Серед вітчизняних методистів ґрунтовно досліджували професійно 
орієнтоване навчання іноземної мови у немовному ВНЗ переважно у сфері 
економічних (М. Небава, М. Прадівлянний, Н. Прокопенко, Л. Слободянюк 
та ін.) та технічних спеціальностей (Г. Бородіна, В. Сенченко, І. Степанова 
та ін.). Свій внесок у розробку питання зробили: Л. Барановська, О. Бігич, 
Л. Морська, Т. Косова, Н. Сура, Т. Романенко. Вчені, що вивчали викла-
дання іноземних мов у спеціалізованих ВНЗ (А. Кирда, О. Лагодинський, 
К. Мамчур, та ін.) відзначають, що навчання іншомовного професійного 
спілкування, зокрема, майбутніх фахівців правоохоронних органів має 
свою специфіку, що потребує подальших студій та напрацювань. 

Вітчизняні вчені вважають [1], що тенденціями науково-методичного 
дослідження процесу професійно орієнтованого навчання іноземної мови є 
стійкий інтерес науковців-методистів до цього процесу в нелінгвістичних 
ВНЗ та домінування англійської мови серед досліджуваних іноземних мов. 

Одночасно, досліджуючи зарубіжний досвід іншомовної підготовки 
співробітників держбезпеки, К. Мамчур підкреслює особливу значимість 
критичних для національної безпеки США мов – арабську, китайську, 
гінді, фарсі та інші. Мови, що важливі для національних інтересів США, не 
в останню чергу – у військовій і розвідувальній сферах визначає 
спеціальний підрозділ – «група швидкої мовної допомоги» [2]. На основі 
аналізу потенційної небезпеки для США «група швидкої мовної допомоги» 
визначає, на які мови й географічні об’єкти повинні зосередити всі свої 
сили правоохоронні органи.  

Попри наявність великої кількості робіт щодо професійно 
орієнтованого навчання іноземної мови відчувається брак досліджень з 
особливостей формування ключових компетентностей в процесі 
іншомовної підготовки студентів спеціалізованих ВНЗ. 

Мета дослідження – визначення особливостей організації 
іншомовної підготовки студентів та підвищення кваліфікації викладачів 
іноземних мов у спеціалізованих ВНЗ.  

На шляху інтеграції іншомовної та професійної підготовки у вищих 
навчальних закладах України лежить ціла низка протиріч: між цілями, 
змістом, формами, умовами навчальної діяльності студентів та професійної 
діяльності майбутніх фахівців; між орієнтацією навчання на «передачу» 
фахових та іншомовних умінь і навичок, з одного боку, і необхідністю 
використання їх системи в процесі професійної діяльності − з іншого; між 
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системністю, ситуативністю, міжпредметністю, надпредметністю, вмоти-
вованістю використання загальних і професійних компетенцій фахівця та 
їх формуванням в рамках окремих навчальних курсів, які можуть 
доповнюватися сучасними положеннями компетентнісного підходу, та 
дозволяють підготувати фахівця до майбутньої професійної діяльності 
через формування основних компетентностей у процесі іншомовної 
підготовки. 

Як зазначають науковці [3–6], особливий інтерес щодо формування 
професійного мовлення студентів викликають спеціалізовані навчальні 
заклади, для яких згідно з відомчими нормативами передбачається 
поглиблене вивчення іноземної мови, оскільки в організації їхньої мовної 
освіти є низка проблем і протиріч. Н. Мильцева [3] виокремлює ці вищі 
навчальні заклади, зокрема і Академію ФСБ Росії, що займає особливе 
місце серед мовних та немовних вищих навчальних закладів (як за 
об’ємом, так і за характером мовної підготовки слухачів) та передбачає 
достатньо високий рівень підготовки з іноземних мов (в більшості − це 
рівень В2 за загальноєвропейською класифікацією рівнів володіння 
іноземною мовою). Разом з тим, такі спеціалізовані навчальні заклади 
готують не фахівців з іноземних мов, а фахівців іншої професійної сфери, 
де іноземна мова − складова їх професійної компетентності. Відсутність 
юридичного статусу додаткової мовної освіти в таких ВНЗ, єдиних 
державних стандартів для ліцензування реалізованих у них програм, 
єдиних навчально-методичних підходів до навчання студентів – майбутніх 
фахівців у галузі іншомовної професійної комунікації, безумовно, 
впливають на якість іншомовної підготовки. Одночасно, варто відмітити, 
що рівень В2 на сьогоднішній день не забезпечений ні одним із діючих 
державних стандартів у галузі вищої освіти. Н. Мильцева [3] система-
тизувала структуру організації іншомовної освіти у ВНЗ Росії; визначила 
категорії спеціалізованих вузів, існуючих фактично, але які ще не мають 
юридично оформленого мовного статусу; запропонувала визначення цієї 
категорії ВНЗ, що може служити основою для подальших досліджень у 
галузі методики викладання в них іноземної мови. Розробила єдиний 
підхід до проектування системи мовної освіти в спеціалізованих ВНЗ, що 
заснований на теорії систем, а також методах педагогічного прогнозування 
і моделювання. Теоретично обґрунтувала методику формування системи 
компетенцій спеціалістів з додатковою кваліфікацією «Перекладач-
референт у сфері професійної діяльності». 

Одночасно якість спеціальної мовної підготовки визначається 
сукупністю навчальних, методичних, науково-дослідних та організаційно-
управлінських заходів відомчого ВНЗ з вивчення та постійного 
вдосконалення знань з відповідних іноземних мов. 

У процесі викладання іноземної мови в немовному вузі 
переслідуються цілі, які пов’язані як з поглибленням пізнання іноземної 
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мови, так і з розширенням знань, навичок і вмінь зі спеціальності та 
формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Підготовка 
професійно компетентних фахівців, у свою чергу, вирішальною мірою 
залежить від викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів. У 
зв’язку з цим, як наголошує П. Лузан, особливої гостроти набуває 
проблема удосконалення педагогічної діяльності викладачів. Адже, 
соціальна функція викладача навчального закладу полягає в тому, щоб 
виховувати та навчати студентів відповідно до потреб суспільства, з 
урахуванням особистісних якостей, кваліфікації, світогляду [7]. Крім того, 
необхідно піклуватися про постійне поповнення кафедр педагогічно 
обдарованою молоддю. В. Струманський, обґрунтовуючи концептуально-
структурний зміст виховання, справедливо наголошує: «…окреслюючи 
вагу і значення цього питання, маємо всі підстави класифікувати цю 
науково-педагогічну проблему як фундаментальну» [8]. 

Відзначено, що ефективність іншомовної підготовки у відомчому 
ВНЗ України залежить від наявності науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації, наділених необхідними компетенціями в галузі педагогіки, 
лінгвістики, теорії, методики й практики викладання іноземних мов. 
Одночасно викладацький склад повинен не лише досконало володіти 
матеріалом спеціальності, але й мати достатньо чітке уявлення про суміжні 
дисципліни, особливо профілюючі. Без цього не розв’язати завдання щодо 
комплексного навчання, його профілізації. Однією з умов навчання 
іншомовного професійного спілкування студентів є інтеграція змісту 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», гуманітар-
них, спеціальних і фахових дисциплін. 

Аналіз освітньої практики свідчить, що нині вкрай актуальною є 
проблема входження молодих педагогів до нового педагогічного простору. 
Реалізація адаптивних заходів дає змогу значною мірою уникнути таких 
негативних явищ, як нестабільність та плинність кадрів, повільне 
зростання професійної майстерності молодих викладачів іноземних мов, 
конформізм і негативний стиль діяльності викладача-початківця. Слід 
враховувати й специфіку загальної професійної підготовки студентів 
спеціальних вузів. Отже, проблема підвищення професіоналізму викла-
дачів вищих навчальних закладів нерозривно пов’язана з проблемою 
подолання існуючих стереотипів в організації навчально-виховного 
процесу та підвищення професійної майстерності.  

Проблема вдосконалення педагогічної майстерності викладачів 
спеціальних вищих навчальних закладів є актуальною, перспективною у 
світлі розбудови системи вищої освіти та потребою суспільства в 
іншомовній професійно-комунікативній компетентності фахівців, здатних 
адекватно реагувати на запити часу та взаємодіяти з представниками 
інших культур. Формування досліджуваної компетентності у студентів 
відбувається тільки за умови цілеспрямованих і кваліфікованих дій усіх 
викладачів навчального закладу, що загалом піднесе рівень професійного 
спілкування. Кожен викладач повинен власним прикладом впливати на 
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студентів та оточення, постійно стежити за усним та писемним мовленням 
студентів, поглиблювати їхні знання про походження та вживання 
спеціальної лексики, формувати навички володіння науковим стилем, 
звертати увагу на оформлення ділових документів. Адже відомо, що з усіх 
педагогічних засобів впливу на вихованців одним із найбільш дієвих є сила 
живого прикладу. Наочним і живим прикладом, еталоном іншомовної 
професійно-комунікативної компетентності для студентів має бути сам 
викладач іноземної мови. 

Науковці відзначають, що актуальність цього напряму особливо 
важлива за організації навчального процесу у спеціалізованих вищих 
навчальних закладах. Зокрема, вивчаючи досліджувану компетентність 
майбутніх офіцерів-прикордонників у вищих військових навчальних 
закладах, наголошують на впровадженні у навчально-виховному процесі 
такої умови, як організації взаємодії курсантів і викладачів на основі 
суб’єкт-суб’єктних взаємин, діалогу та створення викладачем ситуацій 
успіху [9].  

Л. Герасименко [10, с. 3] наголошує на врахуванні специфіки фахової 
підготовки й інших факторів професійної адаптації викладачів іноземної 
мови в спеціалізованих навчальних закладах. Виключно гуманітарна 
спрямованість навчання на факультетах іноземних мов у педагогічних 
ВНЗ, як базових закладах підготовки викладачів іноземних мов, не дає їм 
змогу у майбутньому за роботи у спеціалізованих навчальних закладах 
зрозуміти повною мірою специфічні аспекти в процесі викладання власної 
дисципліни. На прикладі підготовки студентів льотних навчальних 
закладів автор наголошує, що науково-педагогічні працівники повинні 
володіти високим рівнем професійної майстерності, знаннями нормативно-
правового забезпечення підготовки авіаційних фахівців, методологічними 
засадами підготовки операторів складних систем, володіти сучасними 
методиками викладання іноземних мов.  

Крім того, педагогічна діяльність тісно пов’язана з особистісними 
якостями педагога, його мотивами та ціннісними орієнтаціями, 
самосвідомістю, професійними установками і впливає на результативність 
навчально-виховного процесу. На якість педагогічної діяльності 
викладачів іноземних мов впливають потреби, інтереси, мотиви, мета, 
воля, почуття, рівень інтелекту, пізнавальні процеси.  

Одночасно одним із дієвих заходів підвищення педагогічної 
майстерності та організаційною умовою адаптації викладачів іноземних 
мов вищих навчальних закладів є розробка та проведення спецкурсів і 
курсів підвищення кваліфікації, що поєднують в собі різні компоненти 
підготовки (педагогічний, психологічний, методичний), проведення 
конференцій, семінарів, творчих вечорів та ін.  

Програма спецкурсів для викладачів може передбачати використання 
широкого спектру методів навчання: лекційного, імітаційного, ігрового, 
дискусії, самостійної роботи. Навчально-тематичний план спецкурсу варто 
розподілити на два блоки: теоретичні основи роботи з іншомовною 
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вузькоспеціалізованою лексикою та психолого-педагогічні засади 
формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності. 

Перший блок спецкурсу може актуалізувати і формувати у 
викладачів базові знання, вміння і навички відносно роботи з іншомовною 
вузькоспеціалізованою лексикою та передбачає вивчення особливостей 
системної організації, генетичних джерел формування та аналізу лексико-
граматичного складу вузькоспеціалізованої лексики, унормування фахової 
термінології. Мета вивчення тем цього блоку – систематизувати, 
узагальнити й поглибити теоретичні знання з основних розділів 
іншомовної вузькоспеціалізованої лексики, удосконалити мовленнєві 
уміння та навички у побудові професійного висловлювання, грамотного 
відтворення запропонованих та створення власних наукових текстів, 
ведення професійної документації, оволодіти більш високим рівнем 
культури професійного іншомовного мовлення.  

Другий блок спрямований на формування базових знань із 
педагогіки та психології, які сприятимуть формуванню іншомовної 
професійно-комунікативної компетентності у студентів: формування та 
засвоєння понять, основи психо- та соціолінгвістики, методики 
формування лексико-термінологічних знань та умінь, умови засвоєння 
іншомовної вузькоспеціалізованої лексики, оволодіння понятійно-
термінологічною підсистемою фахових дисциплін, лінгводидактична 
модель збагачення словникового запасу студентів вузькоспеціалізованою 
лексикою на міжпредметній основі, термінологічна грамотність та 
лінгводидактичне тестування.  

Лекційно-теоретичні та практичні заняття є орієнтовними і за 
потреби можуть доповнюватися, розширюватися, поглиблюватися з 
урахуванням потреб слухачів в межах відведених годин. Так, слухачам 
можна пропонувати варіативні програми, в яких буде передбачений вибір 
тем найбільш цікавих і необхідних у практичній діяльності конкретного 
викладача. Заняття дадуть змогу активно залучати викладачів, сприяти 
узагальненню теоретичних положень, розширенню та поглибленню знань 
іншомовної вузькоспеціалізованої лексики. 

Визначаючи зміст спецкурсу, варто врахувати, що на успіх 
підвищення якості педагогічної діяльності викладачів впливає їх позитивне 
ставлення до педагогічної професії та пізнавальний інтерес до змісту 
навчання. Низький рівень пізнавального інтересу негативно впливає на 
самостійність, відповідальність, ініціативність в оволодінні педагогічними, 
психологічними та методичними знаннями. Тому, крім традиційних форм 
роботи, необхідно використовувати й ті, що потребують активної творчої 
діяльності викладачів, пропонувати педагогічні задачі, ігрові завдання і 
проблемні ситуації, вирішення яких здійснюватиметься всією групою, 
спираючись на набуті знання. Адже, післядипломна освіта тільки тоді стає 
здатною розвивати особистість викладача, коли вона спрямована на 
нестандартні, пошукові форми і методи розвитку його педагогічної 
діяльності, які, в свою чергу, базуються на особистісній потребі, ініціативі, 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 
304 

бажанні та пошуках самих викладачів.  
При плануванні семінару та при роботі з викладачами необхідно 

враховувати деякі особливо важливі моменти. Викладач має певною мірою 
володіти акторськими вміннями, спорідненими з комунікативними: 
організовувати мовлення, правильно будувати фрази, вести монолог, 
варіювати стилістичні прийоми, засоби спілкування.  

Керівнику спецкурсу під час проведення лекційно-практичних занять 
необхідно звернути увагу на слабкі та сильні сторони кожного слухача в 
залежності від їхньої педагогічної підготовки і досвіду, надати кожному з 
них конкретну допомогу у визначенні шляхів підвищення якості 
педагогічної діяльності.  

Оскільки вдосконалення педагогічної діяльності викладача перед-
бачає індивідуальний підхід до кожного зі слухачів, значну увагу 
необхідно приділяти їх здатності до самоорганізації, формувати у 
викладачів уміння планувати самостійну роботу. Самостійну роботу 
спрямовувати таким чином, щоб поставлені керівником спецкурсу 
педагогічні проблеми вирішувалися з урахуванням отриманих на лекції 
теоретичних знань і самостійного опрацювання рекомендованої літера-
тури. Активне сприйняття лекційного матеріалу, у свою чергу, позитивно 
впливатиме на формування інтересу до педагогічної професії, допоможе 
співвіднести свої можливості та здібності з вимогами педагогічної 
діяльності, сприятиме формуванню установок, які є стартовими в 
удосконаленні педагогічної діяльності викладачів. 

У сучасних умовах підвищення ефективності викладання іноземних 
мов у спеціалізованих вузах правоохоронних органів можливе завдяки 
організації процесу підвищення кваліфікації викладачів на курсах 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та впровадженню в 
навчальний процес новітніх освітніх технологій, які не тільки забезпечать 
високий рівень володіння студентами іноземною мовою, а й впливатимуть 
на розвиток їхніх фахових якостей. Професійна адаптація викладачів 
іноземних мов до педагогічної діяльності в спеціалізованих навчальних 
закладах, що є важливим етапом становлення викладача як фахівця, 
сприятиме їхній творчій самореалізації та самовдосконаленню особистості.  

Перспективи подальших досліджень полягають в удосконаленні 
системи іншомовної підготовки майбутніх правоохоронців за впровад-
ження відповідних психолого-педагогічних умов, що значно зменшать 
небажані психічні стани (фрустрації, підвищеної тривожності) слухачів 
спеціалізованих навчальних закладів. А також вивчення їхньої готовності 
до вільного спілкуватися іноземною мовою під час виконання професійних 
завдань та в умовах підвищених психологічних навантажень. 
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР 
ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ 
 
У статті йдеться про особливості вивчення української мови як 

іноземної студентами-чужинцями, що навчаються на основних факуль-
тетах нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України. 
Описано лінгводидактичне середовище, що являє собою штучно створену 
даність і має на меті сприяти результативності вивчення української 
мови як іноземної. Проаналізовано специфіку вивчення української мови як 
іноземної, зокрема, розглянуто проблему білінгвізму, з якою стикаються 
іноземні студенти, вивчаючи українську/російську мову як іноземну в 
Україні. 

Ключові слова: лінгводидиктичне середовище, українська мова, 
іноземні студенти. 

 
У сучасному науковому світі спостерігається тенденція до 

розширення та поглиблення міжнародних контактів у різних сферах 
економічного, суспільно-політичного, соціального та культурного життя. 
Так, за даними ЮНЕСКО, кількість тих, хто навчається за кордоном, за 
останні 20 років збільшилась на 41 % – з 1,75 млн. до 2,5 млн. осіб [1]. 
Лідерське місце серед країн-донорів посідає Китай. Згідно з офіційними 
даними російськомовної версії китайського періодичного on-line видання 
«Женьмінь жибао», кількість китайців, які отримують освіту за кордоном, 
у 2010 році досягла 220 тисяч осіб [22]. Країною-реципієнтом, яка приймає 
у себе на навчання найбільшу кількість іноземних студентів, є США – 
23 % студентів від загальної кількості всіх, хто навчається за кордоном. На 
другому місці Великобританія – 12 %. Далі – Німеччина (11 %), Франція 
(10 %), Австралія (7 %) та Японія (5 %) [1]. 

Незважаючи на деякі цілком об’єктивні несприятливі фактори, в 
Україні ця цифра також збільшується. Серед головних факторів, які 
сприяють збільшенню кількості бажаючих отримувати освіту іноземців, 
можна назвати: 1) мову навчання і 2) якість навчальних програм 
(українські вищі навчальні заклади мають традиційно високий рівень 
викладання російської мови як іноземної); 3) вартість навчання і 
проживання (ціна за рік навчання і проживання в Україні варіюється від 
1,5 до 6–7 тис. американських доларів). Хоча, варто зазначити, що вартість 
навчання не є визначним фактором у порівнянні до якості отриманих 
освітніх послуг. Важливим для вихідців з «гарячих точок» є пункт 
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4) міграційна політика країни навчання, а саме можливість працевлаш-
тування після отримання освіти.  

Як зазначалось вище, одним з головних мотивів при виборі країни 
для отримання вищої освіти виступає фактор мовного середовища. Це 
пов’язане не лише з власними уподобаннями студента-іноземця, але й 
переважно обумовлене політичними, економічними, культурними чинни-
ками, а також лінгвістичними факторами, такими як ступінь розвитку 
функціональних підсистем мови, наявність розвинутої термінологічної 
системи тощо. Серед нелінгвістичних чинників визначальним фактором 
виступає належність мови до так званого «клубу світових мов». Маються 
на увазі мови світового значення, що використовуються в різних сферах 
міжнародного спілкування: у світовій торгівлі, дипломатії, туризмі, 
глобальних системах комунікації. Цими мовами спілкуються вчені різних 
країн світу, ними перекладається вся сучасна науково-технічна інформація, 
вони вивчаються в школах та вищих навчальних закладах. Юридичний 
статус таких мов закріплений належністю до офіційних робочих мов ООН, 
ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій. Так, за даними довідкового 
інтернет-порталу ООН робочими мовами організації є англійська, 
французька, арабська, китайська, російська та іспанська. Однією з 
мотиваційних причин здобування освіти російською мовою, за даними 
здійсненого нами інтерв’ювання іноземців, студенти назвали поширеність 
мови в світі. Так, російською мовою сьогодні говорить 320 мільйонів 
жителів планети. Приналежність мови до світових мов є гарантією 
розробленості методики її вивчення, розвиненості її лінгвістичних 
характеристик, таких як лексичний склад (в тому числі термінологія), 
граматична сполучуваність тощо. Ці причини є одними із факторів вибору 
тієї чи іншої країни, а отже і мови, для отримання освіти. 

Згідно з офіційними даними, насьогодні в Україні здобувають вищу 
освіту громадяни з 129 країн [33, с. 2]. Ця цифра доволі красномовна, якщо 
врахувати, що в списку ЮНЕСКО нараховується 193 країни-члени 
ЮНЕСКО. Така співпраця приносить користь не тільки політиці та 
економіці України, а і найвищим навчальним закладам, тому що змушує їх 
оновлювати систему підготовки фахівців, орієнтуючись на сучасні вимоги.  

З іншого боку, збільшення іноземців-кандидатів на навчання 
пов’язано з глобалізацією вітчизняної освіти і, як наслідок, із бурхливим 
розвитком ринку освітніх послуг, у тому числі і для іноземних студентів, 
які бажають отримати чи продовжити освіту на території України. 
Одночасно, стрімко змінюється сучасний інформаційний простір, а, отже, і 
комунікативна культура, що одночасно мають бути орієнтовані на 
«інтерактивність» та «індивідуалізацію» [4, с. 21] комунікаційних систем.  

До того ж, для забезпечення конкурентноспроможності сучасної 
української освіти було дозволено викладання основних дисциплін у 
вищих навчальних закладах, окрім української, також іншими мовами, в 
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тому числі російською, англійською тощо [55]. Даний фактор, як 
зазначають аналітики, має сприяти підвищенню престижу української 
освіти на міжнародній арені та позитивно впливатиме на якість української 
освіти вцілому. Адже вищі навчальні заклади України будуть змушені 
оновлювати систему підготовки фахівців, орієнтуючись на провідні освітні 
установи світу. 

Проблемі особливостей навчання іноземних студентів присвячено 
численні праці [6–8 тощо]. Попри наявність великої кількості робіт 
відчувається брак досліджень щодо створення лінгводидактичного 
середовища у процесі вивчення іноземцями української мови. 

Метою даного дослідження є вивчення ролі штучно створеного 
лідгводидактичного середовища як такого, що значною мірою сприяє 
результативному вивченню іноземної (у нашому випадку української як 
іноземної) мови, у тому числі й в умовах проживання в країні, мова якої 
вивчається. 

Пошук нових шляхів інтенсифікації та підвищення якості навчання 
мови як іноземної не може не враховувати той факт, що в період навчання 
студентів-іноземців у країні, мова якої вивчається, прогрес у вивченні 
мови в багато разів перевищує досягнення за аналогічний період вивчення 
мови на батьківщині студента-іноземця. Відомо також, що мова в мовному 
середовищі засвоюється дещо іншим шляхом, ніж поза ним: в 
рідномовному середовищі переважає засвоєння мови через дійсність, тоді 
як в іншомовному, навпаки: дійсність засвоюється через мову. Все це 
змушує говорити про феномен мовного середовища, під яким розуміють 
«природний історично конкретний лінгвокультурний соціум» [9, с. 54]. 
Іноземці, які потрапляють в іншомовний та іншокультурний соціум, 
автоматично стають його «активантами» [9, с. 65], тобто особами, які 
мають жити за соціокультурними та лінгвістичними правилами, які 
панують у конкретному соціумі. 

Цю думку підтверджує І. Назарова, яка також говорить про 
безперечні переваги мовного оточення, що характеризується: 

− по-перше, спонтанним ситуативним спілкуванням з носіями мови. 
Така комунікація закріплює навичкі, отримані студентами на заняттях. Має 
місце так званий ефект «занурення» в мовне та культурне середовище, що 
характеризується певною стихійністю та ріднить його з процесом 
оволодіння дитиною рідною мовою.  

− По-друге, мовне середовище найтіснішим чином пов’язане з 
середовищем культурним. «При спілкуванні з носіями мови, студент не 
лише продукує мовлення, активізуючи отримані на заняттях знання, але й 
сприймає спонтанне автентичне мовлення носіїв мови, що приводить до 
отримання студентами інформації культурологічного та лінгвокультуро-
логічного характеру» [10, с. 55]. 

Мовне середовище – це певний інформаційний простір, який оточує 
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людину в повсякденному житті. Перебуваючи в такому просторі, людина 
змушена адаптуватись до його вимог, щоб її поведінка в цьому середовищі 
була адекватною. 

Але мовне середовище не є суто мовним. Поруч із мовним 
інстинктом з’являється культурний інстинкт: «говорити можна лише про 
щось, отже, виникають культурні контексти і слова, які їх обслуговують, 
дають можливість говорити і думати» [77]. На думку Е. Брейдо, не має 
сенсу говорити про мовне середовище ізольовано – воно завжди настільки 
ж мовне, наскільки і культурне. Не можемо не погодитись, що саме 
культурний компонент є змістовим: про що саме говорити. 

Лінгводидактичне середовище – це методична даність, це спеціальне 
середовище, «методична система, яка створена з метою навчання на базі 
об’єктивно існуючих реалій» [9, с. 118], і яка цілеспрямовано сприяє 
формуванню вторинної мовної особистості. 

Викладачі, як особи, що впливають на формування продуктивного 
лінгводидактичного середовища в аудиторії, мають усвідомлювати, що 
їхня поведінка є важливою складовою навчального середовища (середо-
вища, в якому відбувається оволодіння мовою). Вони грають роль, яку 
їхнім учням-іноземцям належить імітувати в майбутньому при 
використанні мови.  

З цієї точки зору цікавою для аналізу нам видається питання про 
співвідношення теорії та практики. Специфіка даної проблеми полягає у 
двомовності, адже ідеальність моделі вивчення української чи російської 
мов як іноземних в Україні руйнується білінгвізмом, одним з 
екстралінгвістичних факторів, який на сьогодні є найгострішою 
проблемою у вивченні мови. Так, рівень володіння і вживання української 
мови залежить від регіону, культурних та історичних традицій, типу 
навчального закладу, в якому буде навчатися іноземець та багатьох інших 
об’єктивних факторів. Деякі вчені [11], з якими ми повністю 
погоджуємось, підкреслюють, що проблема білінгвізму не зникає навіть 
тоді, коли студенти обирають для вивчення якусь одну (українську або 
російську) мову, плануючи подальше навчання в Україні саме цією мовою. 
Українська мова є державною, нею послуговуються в усіх офіційних 
документах, розпорядженнях, оголошеннях тощо. Цією мовою написана 
переважна більшість навчальної літератури. Проте, виходячи на вулиці 
великих міст, особливо у центральній та східній частині України, 
іноземець не чує тієї мови, яку він вивчав в аудиторії. Йому необхідно 
опановувати у такому разі російську мову. Тому студенти-іноземці 
повинні хоча б ознайомитися з її основами.  

Оволодіння будь-якою мовою як іноземною неможливе без вивчення 
соціокультурних реалій суспільства. З одного боку, мова відображає 
специфіку мислення народу, з іншого – вона змінює світогляд особистості, 
особливості її мислення та поведінки. Тому, найефективнішим способом 
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оволодіння фоновими знаннями як частини формування комунікативної 
компетентності є перебування в країні, мова якої вивчається, занурення в 
атмосферу її культурних аспектів, традицій, звичаїв тощо.  

Отже, як показано вище, перебуваючи в країні вивчення мови, 
студенти-іноземці одночасно проходять декілька видів адаптації. Це і 
лінгвістична, і соціокультурна, і фізіологічна адаптації. Згідно з переко-
наннями Б. Андрющенко, у процесі адаптації іноземних студентів 
виділяють 1) соціально-лінгвістичну та 2) соціально-культурну складові. 
Перша враховує генетичні та типологічні особливості рідної мови, 
наявність чи відсутність графічного бар’єра. Соціально-культурна скла-
дова тісно переплітається з використанням мови як засобу пізнання світової 
та національної культури і духовної спадщини народів [12, с. 274–275].  

Проте головним питанням на початку навчання, як зазначають самі 
іноземці, залишається лінгвістична адаптація як необхідна умова для 
пристосування іноземця до життя в іншій країні. У цьому випадку 
лінгводидактичне середовище є тим інструментом, що може допомогти 
зменшити цей адаптаційний період. Чим краща лінгвістична адаптація, тим 
ефективніше відбувається процес оволодіння як мовою, так і іншими 
дисциплінами [13]. Крім того, лінгвістична адаптація тісно пов’язана не 
тільки з іншими видами адаптацій, а й із пристосуванням іноземців до 
навчальної діяльності, до особливостей побудови навчального процесу, а 
також із труднощами, які пов’язані зі зміною звичних кліматичних умов та 
новою культурою харчування, умовами життя в гуртожитку. 

Поняття адаптації відіграє надзвичайно велику роль у складному 
комплексному процесі формування мовної особистості. Швейцарський 
учений Ж. Піаже, який працював над дослідженням адаптаційних процесів 
в широкому розумінні, запропонував теорію, згідно з якою адаптація 
розглядається як єдність протилежно спрямованих процесів акомодації та 
асиміляції. Ці процесі тісно пов’язані між собою: «Точно так, як немає 
асиміляції без акомодації (попередньої чи поточної), так і немає акомодації 
без асиміляції» [14, с. 24]. 

Адаптованість, виражається двома типами відповіді на вплив 
середовища: 

− прийняття та ефективна відповідь на соціальні очікування, з 
якими зустрічається кожен, згідно зі своїм віком і статтю (наприклад, 
відвідування школи і оволодіння навчальним предметом або стосунки з 
однолітками); 

− у вужчому трактуванні адаптація не зводиться просто до 
прийняття соціальних норм; вона означає ступінь гнучкості при зустрічі з 
новими умовами, здатність надавати подіям бажане для себе спрямування. 
Така адаптивна діяльність може спостерігатися у будь-якій дії. Дана 
поведінка характеризується прийняттям рішення, проявом ініціативи і 
точним визначенням свого майбутнього. Особистість, яка розвивається 
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через цю форму адаптації, не відходить від проблемних ситуації, а 
використовує ці ситуації для реалізації своїх цілей [14, с. 27]. 

Нами було проведено дослідження, у результаті якого виявлено ряд 
факторів, що впливають на студентів-іноземців у новій навчальній 
ситуації. Іноземні студенти по-різному сприймають умови життя в чужій 
країні, специфіку процесу навчання, переживають труднощі при спілку-
ванні українською чи російською мовами, при налагодженні контактів з 
особами протилежної статі відчувають особливості клімату, незвичним є 
харчування, умови життя. 

У деяких випадках виявлено суттєві відмінності в рівнях загальної 
підготовки іноземців-вихідців з різних країн. Як правило, іноземні 
студенти-європейці є високоосвіченими молодими людьми, які володіють 
однією-двома іноземними мовами. Адаптація до побутових та культурних 
реалій життя в Україні у такого контингенту слухачів відбувається 
порівняно швидко. Високий рівень освіти мають студенти з Ірану, Іраку та 
Пакистану. Часто студенти-іноземці є молодими людьми, які раптово 
позбавились контролю з боку батьків, що робить дещо некерованою їхню 
поведінку. Зміна колишнього кола спілкування, перехід від шкільного 
навчання в рідній країні до навчання у вищих навчальних закладах 
України пов’язані з подоланням певного психологічного бар’єру. 

У відповідях на питання інтерв’юєра студенти акцентували увагу на 
таких негативних факторах, як розумова перевтома, труднощі у 
запам’ятовуванні навчального матеріалу. Як негатив іноземці відзначили 
обмеженість часу, відведеного для вивчення мови. Результати бесід 
підтверджують взаємозалежність процесу адаптації студентів-іноземців до 
нового лінгводидактичного середовища і процесу формування їх 
комунікативної компетентності.  

Важливо підкреслити нюанси, що набувають особливої актуальності 
в інтернаціональному середовищі – це повага та розуміння цінностей 
співрозмовника, що іноді суперечать власним уподобанням, а інколи й 
життєвим установкам (наприклад, ставлення до жінок представників 
ісламського світу, їхні релігійні переконання та наслідування традицій; 
особливості побуту китайських та в’єтнамських студентів тощо). 

Необхідною є така організація навчальної роботи, яка буде 
підтримувати пізнавальний інтерес та активність студентів шляхом 
постійної зміни видів діяльності учасників педагогічної взаємодії: від 
активної роботи до відпочинку. 

У перебігу експериментальної роботи ми переконалися, що ефек-
тивність навчання студентів-іноземців прямо залежить від сприятливої 
психологічної атмосфери на заняттях. Тут дуже важливі стиль поведінки 
викладача, його толерантне ставлення до можливих помилок, неточностей 
у мовленні слухачів, здатність вчасно прийти на допомогу в оволодінні 
складними для іноземців мовними конструкціями. Важливим є те, що така 
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позиція педагога надихає студентів на творче оволодіння мовою, сприяє 
продуктивній самостійній роботі, адже будь-яка позитивна оцінка являє 
собою стимул, що збільшує ймовірність успішного розвитку певного 
процесу. 

Про толерантне ставлення педагога до труднощів студентів-
іноземців в оволодінні предметом слід додати ще й те, що в педагогічній 
взаємодії слід суворо дотримуватися правила: комунікативні помилки, що 
спричиняють достатні труднощі у розумінні сенсу сказаного, потрібно 
виправляти відразу. Натомість граматичні помилки, що не порушують 
комунікативного спілкування, не слід виправляти відразу, перериваючи 
діалог чи монолог, перебиваючи студентів-іноземців. При цьому слід не 
перешкоджати бажанням студентів-іноземців висловити свої думки 
українською чи російською мовами. Обговорення та виправлення помилок 
можна здійснити пізніше, у спеціально відведений час, зрозуміло, не 
фіксуючи при цьому увагу на кількості помилок конкретного студента-
іноземця. 

Отже, лінгводидактичне середовище – це спеціально створене 
середовище, яке, не зважаючи на свій «штучний» характер, має бути 
достатньо гармонійним для того, щоб максимально точно відтворювати 
культурне, історичне та мовне середовище країни. Таке середовище 
допомагатиме виховувати функціональну мовну особистість, воно 
зумовлене комунікативним спрямуванням сучасної освіти. 
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У статті висвітлено історичні аспекти розвитку сімейної політики 

Німеччини у здійсненні соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Охарак-
теризовано поєднання зусиль держави, церкви та неурядових організацій у 
підтримці сім’ї як важливого соціального інституту. Визначено основні 
критерії сучасної сімейної політики та роль сімейних спілок у 
представленні економічних, соціальних та культурних інтересів родини в 
політиці та суспільстві. 

Ключові слова: сімейна політика, сімейне виховання, державні 
організації, неурядові громадські організації. 

 
Нормативно-правовою підставою надання соціально-педагогічних 

послуг сім’ї в Україні слугують закони «Про соціальні послуги» та «Про 
соціальну роботу з дітьми та молоддю». Вони розглядають соціально-
педагогічні послуги як один з видів соціальних послуг, що становлять 
собою комплекс дій держави, громадських організацій, спрямованих на 
створення та поліпшення умов життєдіяльності молоді, розширення 
можливостей її самореалізації [1]. 

У «Стратегії демографічного розвитку України на 2006–2015 роки» 
зазначено, що одним із завдань суспільства на сучасному етапі є сприяння 
всебічному розвиткові сім’ї, створення соціально-економічних умов для її 
повноцінного функціонування, задоволення і відтворення потреби сім’ї в 
дітях [3]. Здійснення вказаних цілей є неможливим без піднесення рівня 
сімейної політики України на відповідний рівень, що, у свою чергу, 
вимагає вивчення зарубіжного досвіду, зокрема Німеччини, щодо процесу 
реалізації основних сімейнополітичних принципів у цій країні.  

Аналіз літературних джерел свідчить про зростання інтересу 
багатьох науковців до питання сімейної політики. Різні теоретичні та 
практичні аспекти сучасної політики Німеччини щодо сім’ї розглядають 
дослідники Г. Бертрам (H. Bertram), М. Вінген (M. Wingen), А. Гохшільд 
(A. Hochschild), І. Герлях (I. Gerlach), А. Дільґер (A. Dilger), Ф. Кауфманн 
(F. Kaufmann), М. Текстор (M. Textor). Цінними у дослідженні зазначеної 
проблематики стали також роботи українських дослідників С. Вакуленко, 
П. Гусака, Ю. Підлісного, І. Трубавіної, О. Яременка та інших, однак дане 
питання й досі, на нашу думку, залишається не достатньо висвітленим. 

Метою нашої статті є визначення ролі сімейної політики Німеччини 
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у здійсненні соціально-педагогічної роботи з сім’єю.  
Модель сімейної політики держави впливає на якість і обсяги 

соціально-педагогічних послуг сім’ям; на державні соціальні програми з 
родинами, терміни, фінансування; на державні нормативи і стандарти 
послуг сім’ям; на перелік тих сімей, які можуть безкоштовно ними 
користуватися для реалізації своїх сімейних завдань та подолання 
кризових ситуацій. Головним завданням сімейної політики є нормальне 
функціонування сім’ї, її розвиток, а також утвердження соціальної 
справедливості в суспільстві. 

Модель сімейної політики Німеччини більшість наукових дослід-
жень визначає як «експліцитну» (explizit), тобто явну [2]. Держава – це 
головний суб’єкт формування сімейної політики, бо на ній лежить 
обов’язок і відповідальність за визначення, ведення і фінансування цієї 
політики. Завдання і повноваження держави є поділені між центральними 
органами, територіальними та органами самоврядування. Як форма 
загального систематичного впливу на становище сім’ї у країні, німецька 
сімейна політика здійснює підтримку дітей і молоді, жінок, літніх людей, 
але особливу увагу вона зосереджує на загальних проблемах родини. 
Політика Німеччини щодо сім’ї визначається сьогодні виключно як 
політика майбутнього і як така, що створює усі можливості для того, щоб 
батьки могли повноцінно здійснювати свою виховну функцію [5].  

Шоста стаття Головного закону Німеччини – «Сім’я знаходиться під 
особливим державним захистом» – зобов’язує державу не тільки шанувати 
сім’ю як важливий соціальний інститут будь-якого суспільства й захищати 
її від державного втручання, утисків та гніту. Вона містить також вимогу 
активного сприяння сім’ї. Таким чином Конституція Німеччини є 
підгрунттям сімейної політики й мірилом всіх сімейнополітичних рішень. 
Формулювання даної сімейної статті спричинене не лише турботою про 
родину, а й свідомістю того, що сім’я є основною передумовою вільної й 
солідарної конституційної держави. Вона є тією необхідною ланкою, без 
якої суспільство не може передати підростаючому поколінню системи 
соціальних правил поведінки, це – перший колектив, у якому починається 
становлення особистості. Сім’я вводить дітей у світ знань та праці, 
суспільних прав та обов’язків, впливає на формування їхнього характеру та 
відношення до оточуючого світу, до моральних, ідейних та культурних 
цінностей [4]. 

Об’єктом сімейної політики загально прийнято вважати сім’ю з 
дітьми, тому сімейнозорієнтовані заходи в Німеччині адресовані до всіх 
без винятку сімей. Проте особлива увага звертається на допомогу родинам, 
що знаходяться в складних життєвих обставинах, оскільки суспільство не 
може функціонувати без здорових і сильних сімей. Шляхом подолання 
кризи сім’ї у Німеччині є розбудова «соціальної держави», яка є ідеалом 
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соціальної політики більшості країн і ґрунтується на принципах соціальної 
справедливості, соціальної рівності, забезпечення соціальних гарантій, 
спрямована на підвищення якості життя всіх громадян і стримання 
поширення соціальних ризиків [2].  

Стабільна сімейна політика Німеччини спрямована на те, щоб кожна 
сім’я, незалежно від її типу, виконувала всі свої функцій у їх повному 
обсязі. Тому головною сімейнополітичною метою німецький федеральний 
уряд вважає «створення таких загальних соціальних, економічних та 
політичних умов, які б давали можливість наступним поколінням 
займатись розвитком і вихованням дітей, жити у солідарності та приймати 
турботу про інших як частину власних життєвих перспектив» [7, c. 245]. 

Відлік офіційної сімейної політики Німеччини починається зі 
створення у 1953 році Федерального міністерства у справах сім’ї, 
завданням якого був захист і утвердження традиційного для Західної 
Німеччини типу сім’ї, в якій – батько матеріально утримує родину, а мати 
піклується про дітей та домашнє господарство. Перші політичні заходи 
щодо сім’ї були спрямовані на допомогу багатодітним сім’ям, в центрі 
уваги знаходилась дитина, як член сім’ї та носій власних прав. У цей 
період успіх здобуває виховний ідеал, в якому сім’я вважається 
найважливішою соціалізуючою інстанцією, а інститутам соціального 
забезпечення та опіки над неповнолітніми, навпаки, приписується 
другорядна роль сімейного доповнення. Незважаючи на те, що реальна 
родина у повоєнні роки зовсім не відповідала цьому ідеалу, проте вона 
здобула нове ідеологічне значення для суспільства. Нуклеарна сім’я стала 
нормативним гарантом економічної відбудови та нормалізації суспільного 
життя після Другої світової війни. 

Внутрішньополітична реформа соціально-ліберального коаліційного 
уряду Віллі Брандта суттєво порушила колишній сімейний ідеал, що мало 
свій вплив і на діяльність органу допомоги молоді Ерозії традиційного 
сімейного ідеалу сприяло також посилення феміністичного руху, який 
вимагав рівноправної участі жінок у суспільній праці. Це співпало з 
потребами економіки в жіночій робочій силі, що привело до необхідності 
опіки над дітьми працюючих матерів і, таким чином, до легітимації 
позасімейного виховання у дошкільному віці [5, c. 193]. 

Школа та позашкільні інституції потребували мобілізації освітньо-
виховного потенціалу, виховання в родині вважалось вже недостатнім. 
Поступово утверджується думка про те, що дефіцит сімейної 
функціональності може бути подоланий лише за допомогою надання 
додаткових соціально-педагогічних послуг. Таким чином, завданням 
соціально-педагогічних інститутів у дошкільній та шкільній сфері стало 
ще більше розвантаження сім’ї з її виховної функції.  

Період 70-х рр. характеризується введенням звітів федерального 
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уряду про молодь, а також звітів про становище сім’ї в Німеччині. З цього 
часу німецька сімейна політика здійснюється вже на основі фактичних 
даних. В цих звітах прослідковується поступове перенесення основного 
акценту сімейної політики, і, відповідно, завдання соціально-педагогічних 
послуг родині, з орієнтації на певну групу до фокусу на інституцію, що 
вказувало на важливість позасімейних соціалізуючих інстанцій та 
необхідність напрацювання самостійних методів роботи в межах цих 
інституцій [7].  

Нові акценти християнсько-ліберальної сімейної політики спричи-
нились до суттєвої переоцінки родини. Завдяки «новому соціальному 
питанню», проголошеному у 1976 році Гайнером Гайслером (Heiner 
Geißler), в суспільстві знову утверджується міцний ідеал сім’ї. Фемініс-
тичний рух також починає проголошувати нове «материнство» і право 
жінки присвячувати своє життя не лише освіті та праці, але й дітям та 
їхньому вихованню. Таким чином, робота з сім’єю та допомога у вихованні 
вважаються одними з найважливіших сфер соціально-педагогічної 
діяльності. Саме в цей період державні інституції та громадські організації 
починають все більше визнавати сім’ю як важливого учасника у спільному 
творенні блага дітей та молоді, наголошуючи на важливості виховання в 
родині, впливі оточуючого середовища та необхідності свободи дій. 
Робота з сім’єю стає центральним напрямом соціально-педагогічної 
діяльності.  

Центральною подією сімейної політики у 90-х рр. ХХ століття стало 
прийняття Закону про надання допомоги дітям і молоді, спрямованого на 
створення неповнолітнім належних умов розвитку, конкретніше на надання 
батькам можливостей для організації цих сприятливих умов. Згідно з цим 
законом, кожна дитина в Німеччині має право на проживання в сім’ї та 
можливість у разі необхідності бути влаштованою на виховання в іншу так 
звану „соціальну сім’ю». У цей період спостерігається поступовий перехід 
від критики недоліків сім’ї до її суспільного визнання. 

Початок ХХІ ст. характеризується докорінною перебудовою соціаль-
ної держави та її сімейної політики. До цього часу дебати щодо виходу із 
кризи соціальної держави концентрувались в основному на масовому 
безробітті, глобалізації та її впливі на діяльність соціальної страхової 
системи, то на даному етапі у фокус уваги потрапляють діти, сім’я та 
жінки. Низький рівень народжуваності в Німеччині, недостатній вибір 
консультаційних послуг по догляду за дітьми, старіння населення, погані 
результати успішності німецьких учнів, виявлені міжнародними дослід-
женнями, вказали на необхідність реформ у сфері освіти, виховання та 
соціальних послуг для дітей і сім’ї. Приділяючи особливу увагу цьому 
питанню, Німеччина підтримує сімейну політику Європейського союзу, 
владні структури якого вважають «інвестування в дітей, жінок і сім’ю» 
ключем до подолання актуальних викликів західних держав стосовно 
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загального добробуту і можливістю уникнення соціального розколу та 
поширення функціональної неписьменності [6].  

Як підкреслює Ганс Бертрам, сімейна політика лише тоді може бути 
успішною, якщо вона орієнтується на життєву позицію молодих людей, 
сприяє гендерному рівноправ’ю, створює можливості поєднання вироб-
ничої, освітньої та сімейної сфери діяльності завдяки добре розвиненій 
інфраструктурі. У відповідності з цим на початку ХХІ ст. в Німеччині 
більш інтенсивно вживаються заходи сприяння виходу на роботу матерів 
(особливо матерів з малими дітьми), заходи щодо суміщення сімейного 
виховання та професійної діяльності. Завдяки утвердженню моделі 
сучасної сім’ї, в якій обоє батьків працюють, та розширенню державних 
освітніх послуг і служб для дітей та сім’ї зменшується відносно висока 
дитяча бідність, створюються нові місця праці у сфері послуг, знижується 
соціальна нерівність [4, с. 55].  

Сучасна сімейна політика Німеччини зорієнтована на такі основні 
критерії, як: 

1. усунення недоліків різних типів сімей, 
2. зміцнення економічної стабільності родини і зниження ризику 
бідності, 

3. сприяння узгодженню сімейної та професійної діяльності, 
4. ціленаправлений розвиток дітей у ранньому віці, 
5. підвищення рівня народжуваності [5]. 
Заходи сімейної політики в Німеччині здійснює широка сітка 

державних і неурядових громадських організацій. Відповідно до політич-
ного устрою сучасної Німеччини розрізняють чотири рівні державних 
носіїв сімейної політики, кожен з яких має свої завдання: громади, землі, 
федерація, Європейський Союз. До питань сімейної політики активно 
втручається Конституційний Суд, з яким тісно співпрацюють неурядові 
організації, наприклад: 

• товариства благодійної допомоги; 
• сімейні спілки і підприємства; 
• партії та церкви різних конфесій; 
• сімейні групи самодопомоги, батьківські ініціативи [5, c. 123]. 
Товариства благодійної допомоги, що є установчим елементом 

німецького соціального порядку і не належать ні до державної влади, ані 
до муніципального самоврядування, безпосередньо займаються інтересами 
родин. Вони спрямовують свою діяльність головним чином на людей в 
складних життєвих обставинах, кризові та неповні сім’ї, співпрацюючи в 
консультаціях з питань виховання і вирішення конфліктів, в інституціях 
соціально-педагогічної допомоги сім’ї та влаштування сімейного відпо-
чинку тощо [4]. 

Сімейна політика вважається частиною суспільної структурної 
політики, скерованої на реалізацію свободи та справедливості для усіх 
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громадян, тому всі її учасники повинні співдіяти на засадах субсидіарного 
принципу. Згідно з цим принципом, сімейно-політичні рішення в 
Німеччині приймаються переважно на нижчому рівні. На вищому ж рівні 
вони приймаються лише у тому випадку, коли ці рішення будуть 
ефективнішими за відповідні нижніх ланок. Принцип субсидіарності є 
одним з наріжних каменів законодавства Європейського союзу і базовою 
вимогою Європейської хартії про місцеве самоврядування. 

В контексті сімейної політики ФРН особливо важливу роль відіграє 
громадянська активність її цивільного населення, яка проявляється в 
утворенні, різноманітних громадських та приватних ініціатив, які 
працюють для сім’ї, об’єднанні самих родин зі схожими проблемами з 
метою їх подолання. Під громадськими ініціативами розуміють спонтанну 
колективну самоорганізацію громадян для взаємодопомоги або захисту 
своїх інтересів у формі локальної, найчастіше обмеженої в цілях і часі 
діяльності. Вони представлені в Німеччині сімейними спілками, ініціатив-
ними групами батьків, робочими гуртками, цивільними комітетами, 
цивільними акціями, групами самодопомоги тощо.  

Сімейні спілки представляють економічні, соціальні та культурні 
інтереси родини в політиці та суспільстві, виступають речниками адресатів 
сімейнополітичних заходів у діалозі з парламентом, урядом та політичною 
адміністрацією, організовують заходи самодопомоги, чим активізують 
потенціал самодопомоги сімей, займаються консультативною діяльністю.  

Основними напрямами роботи всіх сімейних спілок Німеччини є: 
• забезпечення рівноваги між сімейними витратами та соціально-
економічними послугами, які надаються сім’ї;  

• піклування про те, щоб наявність дітей не вела до бідності; 
• визнання сімейного виховання суспільством та соціальною 
системою страхування видом трудової діяльності;  

• сприяння узгодженню сімейної та професійної діяльності;  
• вирішення питань сімейної освіти, тобто формування виховних 
компетенцій батьків [6, c. 122]. 

В умовах сучасної освітньої політики, що проводиться Німеччиною з 
метою підвищення ефективності економіки, сім’я знаходиться у супереч-
ливому становищі. Сім’я сьогодні не може сама виконувати всі свої 
завдання, вона також є часто джерелом поширення соціальної нерівності в 
контексті освітніх і життєвих шансів дітей. Держава бере на себе ті 
освітньо-виховні функції, які сучасна сім’я не може більше здійснювати. 
Тому в питаннях виховання, соціалізації та освіти сім’я, держава і 
соціально-педагогічні інституції повинні співпрацювати. Перспективами 
подальших досліджень є залучення досвіду вдалих ідей сімейної політики 
Німеччини у розробку державних стандартів соціально-педагогічної 
роботи з сім’єю в Україні.  
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ПОЛІКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  
ДО РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ КАНАДИ 
 
В статті розглянуто питання полікультурної підготовки майбут-

нього вчителя до роботи в загальноосвітніх закладах Канади, враховуючи 
державну політику і педагогічну стратегію. Окреслено стан розвитку 
полікультурної підготовки майбутніх вчителів до роботи у загально-
освітніх закладах Канади, проаналізовано навчальні програми, за якими 
готують вчителів до роботи в полікультурному середовищі, визначено 
основні завдання та типи полікультурної підготовки майбутніх вчителів. 
Акцент зроблено на змісті полікультурної підготовки майбутнього 
вчителя до роботи у загальноосвітніх закладах Канади. 

Ключові слова: полікультурна підготовка, мультикультурність, 
культурно-різноманітні студенти, культурний плюралізм, бікультурна 
освіта, інтеграція. 

 
Інтеграція національної системи освіти в загальноєвропейську 

здійснюється з урахуванням основних принципів державної освітньої 
політики в Україні: пріоритетність освіти, її демократизація, гуманізація та 
гуманітаризація, національна спрямованість, неперервність, багато-
культурність і варіативність освіти, відкритість системи освіти та 
нероздільність навчання і виховання. 

Як відомо, освіта формує світогляд і впливає на систему цінностей 
підростаючих генерацій, відтворює моральні загальнокультурні пріоритети 
народу і держави, закладає підвалини розвитку суспільства. Таким чином, 
розвиток суспільства не можливий без урахування цінностей кожної 
етнічної групи, з яких воно складається. 

Сьогодення висуває перед освітою складне завдання підготовки 
вчителя до праці в умовах багатонаціонального й полікультурного 
середовища, формування умінь спілкуватися та співпрацювати з 
представниками різних національностей. Потенціал полікультурної освіти 
полягає, поряд з розвитком особистої національної культури, у 
забезпеченні умов для сприйняття, розуміння й поцінування майбутніми 
вчителями своєрідності інших культур, виховання їх на засадах миру й 
поваги до інших індивідів та етносів, подолання ворожості до іноземців і 
викорінення існуючих культурних стереотипів. 

Враховуючи глибокі та динамічні зміни, що відбуваються у світі за 
останні десятиліття, світова педагогічна думка шукає відповідні шляхи 
розвитку освіти. Саме освіта в полікультурному просторі має сприяти 
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тому, щоб людина усвідомлювала своє національне коріння і щоб 
прищепити їй повагу до інших культур [1]. Отже, проблема полікультурної 
освіти в Україні сьогодні особливо актуальна, оскільки Україна є 
багатонаціональною державою, що розташована на межі європейської й 
азіатської цивілізацій, а її регіони мають унікальні соціально-економічні й 
етнокультурні особливості. 

Висвітленням проблем підготовки майбутніх вчителів до роботи в 
полікультурному середовищі займались К. Грант, М. В. Кізім, Г. Ледсона-
Біллінгвза, Д. Магнера, Л. П. Пуховська, М. Родрігез, У. Тейт, 
О. О. Ткачова, В. В. Хребтова. 

Основною метою полікультурної освіти, на думку українських 
учених, є «формування нового менталітету, усвідомлення багатокуль-
турної перспективи розвитку людського суспільства, розуміння, визнання і 
забезпечення прав різних культур на існування і як автономних одиниць, і 
як комплексу єднання, що роблять внесок у розвиток загальнолюдської 
культури» [8, с. 163]. Одним із важливих завдань полікультурної освіти є 
підготовка вчителів до роботи в полікультурному середовищі. 

Метою даної статті є окреслення стану розвитку полікультурної 
підготовки вчителів до роботи у загальноосвітніх закладах Канади. 

Хоча полікультурна модель суспільства в Канаді існує ще з 70-х 
років минулого століття, Конституція закріпила за громадянами свободу та 
право національно-культурного визначення лише у 1982 році [5], що дало 
поштовх до розвитку полікультурної освіти майбутніх учителів у Канаді. 
Це, безперечно, сприяє розвитку культурного розмаїття як позитивного 
суспільного явища, узгодженню знань, цінностей та культурних досвідів 
різних етнічних громад, розумінню та визнанню канадської національної 
ідентичності та ідентичностей різних етносів, вихованню у майбутніх 
педагогів самодостатності та поваги до інших, усунення будь-якої 
дискримінації та подолання культурних упереджень і стереотипів. 

Рада міністрів освіти Канади приділяє значну увагу полікультурній 
освіті майбутніх учителів та формуванню в них педагогічної майстерності 
різними засобами. 

Варто зазначити, що сучасна система педагогічної освіти Канади – це 
різнопланова, але добре налагоджена галузь. Педагогічні факультети є в 
кожній провінції. Полікультурна підготовка вчителів здійснюється майже в 
п’ятдесяти університетах країни. Аналіз університетських педагогічних 
програм засвідчує велику кількість курсів із мультикультуралізма та 
полікультурної освіти, а педагогічний склад шкіл відображає суспільство з 
усією багатобарвністю національностей. 

На думку канадського ученого Г. Ледсона-Біллінгвза, полікультурна 
модель навчання – це «навчання, що є культурно важливим, відтворює і 
застосовує знання та культурний досвід студентів» [7].  

К. Грант і У. Тейт зазначають, що наприкінці XX ст. на жаль 
полікультурна підготовка вчителів була зосереджена головним чином на 
зразках вербальної взаємодії радше чим на навчальних методиках і 
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моделях підвищення самоповаги (1995) [6]. 
За словами вченого Д. Магнера (1996), освітяни починали розуміти 

важливість врахування полікультурності в навчальній програмі і були вже 
менш переконані, що вона має базуватися на західній культурі. У той час 
як педагоги допускали, що потрібно бути чуйним до потреб студентів з 
груп меншин, дізнаємося, що більшість учителів не торкались питань раси 
і статті під час викладання та в дослідницькій діяльності [8]. 

Останнім часом у канадській літературі частіше починають 
з’являтися публікації про врахування принципу полікультурності у процес 
підготовки майбутніх учителів, що свідчить про серйозність намірів 
суспільства щодо впровадження полікультурного компонента. Програми 
полікультурної освіти майбутніх учителів в університетах Канади 
орієнтовані на формування у студентів умінь ефективно уникати 
міжнаціональних конфліктів, знижувати кількість протиріч в університетах 
в дусі поваги до принципів етнічного плюралізму. Майбутні вчителі 
вчаться ефективно сприймати різні ідеї, цінності, культури, що є 
необхідним для викладання у полікультурному середовищі. 

Інтеграція полікультурності в освіту вимагає професіоналів повністю 
нової соціальної конфігурації, здатних працювати на високому рівні в 
полікультурному середовищі, де індивідуальності представляють різнома-
нітні етнічні, расові і культурні групи, спроможних допомогти визначити 
майбутні особистісні і професійні напрямки. Полікультурна підготовка 
вчителів по-новому переосмислює, створює нові підходи до включення 
культурної різноманітності в переосмислення історії, культури та ідеології. 
Полікультурна підготовка вчителів має полегшити боротьбу по усуненню 
етноцентризму, разом з тим відкрити стежку до інших культур через 
розуміння (усвідомлення) їх кругозору. Зрештою, метою полікультурної 
навчальної програми є уповноваження і допомога студентам у 
трансформації їхнього світу; у формуванні особистості, котра аналізує, 
відтворює, критикує, спонукає до соціальних дій, що в результаті приведе 
до більш рівного суспільства XXI ст. 

Майбутні вчителі в університетах Канади навчаються за навчаль-
ними програмами, які дають кваліфіковану полікультурну освіту, що 
забезпечує професійну діяльність із представниками різних національ-
ностей, етнічних груп, відмінних мовних та релігійних груп. У цих 
документах повною мірою відображається культурне різноманіття, 
здійснюється контроль виконання навчальних планів у діях професорсько-
викладацького складу, вивчаються результати навчання; у навчальних 
закладах створюється клімат взаєморозуміння, підтримки всіх етнічних 
груп, представлених у студентському та професорсько-викладацькому 
складі. 

Проте, багато педагогів, які покликані навчати студентів з 
полікультурним походженням, не бажають розуміти або навіть 
усвідомлювати (визнавати) їх віру, цінності, сприйняття та власну 
культуру, цим самим створюючи багато проблем для студентів. Такі особи, 
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особливо викладацький склад школи, та частина домінантної культури 
мають тенденцію вірити, що їхній шлях є найкращим, що призводить до 
прямої або непрямої дискримінації студентів інших культур, які є 
частиною переважної більшості Канади; до ризику непорозуміння; 
складнощів у відносинах між культурами. Початковим кроком в розумінні 
інших культур є перш за все пізнання власного сприйняття віри та 
елементів, що формують її [9]. 

Навчаючи, розвиваючи і виховуючи дитину, вчитель завжди є 
посередником між суспільством і дитиною, носієм і виразником цінностей, 
які лежать в основі суспільного життя [5. c. 111]. Важливо пам’ятати, що 
кожний окремий вчитель може позитивно впливати на кожного окремого 
учня. Вчителі, які спроможні встановити взаєморозуміння з учнями, 
можуть значно покращити сучасне становище. Саме взаємозв’язок між 
учителем та учнем є одним з найважливіших чинників, що впливають на 
навчальні досягнення тих, хто навчається. 

Основні завдання полікультурної освіти майбутнього вчителя можна 
окреслити як: оволодіння студентами знаннями про культурне розмаїття 
світу; формування уявлень про культурні відмінності як джерело 
суспільного прогресу та самовдосконалення; виховання поважного 
ставлення вихованця до рідної культури; стимулювання пізнавального 
інтересу до інших культур; розвиток знань, умінь і навичок міжкуль-
турного спілкування. 

Типи полікультурної підготовки вчителів відрізняються відповідно 
до визначених цілей [6]. 

1. Навчання культурно-різноманітних студентів: розвинути навички, 
необхідні для асиміляції в домінантну культурну течію та допомогти їм 
протистояти несправедливості і пригніченню. 

2. Освіта про культурний плюралізм з метою сприяння кроскуль-
турного розуміння та поваги до культурного різномаїття. 

3. Освіта для культурного плюралізму, з метою збереження 
культури, посилення етнічної ідентичності, заохочення соціальної і 
політичної участі груп, меншин, зорієнтованих на загальний шкільний 
досвід відносно питань різноманітності. 

4. Бікультурна освіта, як допомога полікультурним студентам 
ознайомитися з мовою та навичками, які потрібні в домінантній культурі, 
при цьому підтримуючи та утримуючи їх власну культуру. 

5. Мультикультурність – нормальний людський досвід, через який 
студенти навчаються, як функціонувати в багатокультурному контексті 
полікультурного середовища. Іншими словами пригнічення і стереотипи в 
навчанні представлені для сприяння міжгрупової толерантності, поваги і 
гармонії. 

Отже, результатом полікультурної освіти є виховання покоління, яке 
володіє загальнопланетарним мисленням, що характеризується здатністю 
людини розглядати себе не тільки як представника національної культури, 
який проживає в певній країні, але і як громадянина світу, який сприймає 
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себе суб’єктом діалогу культур і усвідомлює свою роль та відповідальність 
у глобальних загальнолюдських процесах. 

Поліпшення якості та практичного спрямування освіти є інструмен-
том, що забезпечує всебічний розвиток кожної особистості, активну участь 
у професійному, соціальному, культурному житті суспільства, ефективне 
спілкування з представниками інших культур на основі поваги, 
усвідомлення цінностей та неповторності розмаїття народів, створює 
передумови для інтегрування у світове співтовариство. 

Подальшого висвітлення потребує проблема порівняльного аналізу 
навчальних програм з підготовки майбутніх вчителів до роботи в 
полікультурному середовищі України та Канади. 
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АННОТАЦИИ 
 

ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА 
Галина Бондаренко 
Адаптация студента – будущего социального педагога 
В статье рассмотрена проблема адаптации студентов-первокурсников. Выяснено 
содержание понятия «адаптация». Освещены факторы, которые являются ключевыми 
при аккомодации молодых людей к новым условиям обучения, общения, развития. 
Охарактеризованы индивидуальные особенности молодого человека, влияющие на 
адаптацию. Раскрыто значение семьи для успешной адаптации первокурсника. 
Рассмотрены свойства, которыми должен обладать преподаватель, сотрудничая со 
студентом. Проанализировано влияние коллектива на личность. Определены 
направления работы по улучшению адаптации студентов. 
Ключевые слова: студент, социальный педагог, адаптация, учебное заведение, факторы. 
 
Надежда Головня  
Процесс выбора в учебно-познавательной деятельности 
У статье проанализированы различные подходы к понятию выбора в учебно-
познавательной деятельности. Определена структура, условия, факторы и этапы 
осуществления выбора. Выполнена классификация выбора и описано его разно-
видности. Проанализировано понятие «дидактический выбор», который предусматри-
вает определенные активные и волевые действия личности, направленные на 
определение преимуществ одной из альтернатив у содержании учебного материала, 
методах и формах организации учебно-познавательной деятельности и др.с учетом 
своих потребностей, целей, интересов, возможностей, установок и личной значимости 
для предсказания последствий принятого решения. 
Ключевые слова: выбор, дидактический выбор, учебно-познавательная деятельность. 
 
Светлана Горбулинская 
Педагогические условия формирования знаний генетики у старшеклассников 
профильной общеобразовательной школы  
Статья посвящена мотивам педагогических условий эффективного формирования 
генетических знаний в основной средней школе, использованию современных 
инновационных технологий, ориентированных на личность и индивидуальность 
старшеклассника, методов активного обучения, способствующих активной интеллекту-
альной и практической деятельности в процессе формирования знаний. Комплексный 
подход к обучению и образованию обеспечивается межпредметными связями, которые 
отражают взаимосвязь материала отдельных учебных предметов. 
Ключевые слова: знания, педагогические условия, активные методы, генетика  
 
Ирина Демченко 
Педагогические условия творческого развития младших школьников в обще-
образовательном инклюзивном пространстве 
В статье обоснованы педагогические условия творческого развития младших 
школьников в инклюзивном пространстве общеобразовательной начальной школы, 
освещается роль изобразительного искусства в активизации творческой деятельности 
учащихся с разным уровнем развития. Автор исследует пути повышения творческой 
активности младших школьников в инклюзивном учебно-воспитательном процессе на 
уроках изобразительного искусства. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, общеобразовательное инклюзивное 
пространство, творческое развитие, педагогические условия, младшие школьники, урок 
изобразительного искусства. 
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Леся Карнаух  
Этнические особенности формирования толерантных взаимоотношений дошколь-
ников в контексте процесса гендерной социализации.  
Статья посвящена исследованию теоретико-концептуальных аспектов этнических 
особенностей формирования толерантных взаимоотношений дошкольников в контекс-
те процесса гендерной социализации. Проанализировано содержание и сущность 
понятий «гендерная социализация», «толерантное взаимоотношения», которые 
отражены в психолого-педагогических исследованиях. Раскрыто положение о том, что 
гендерная социализация является основным социальным процессом, благодаря 
которому осуществляется интеграция между личностью и обществом средствами 
толерантных межполовых взаимоотношений. 
Ключевые слова: гендерная социализация, толерантность, взаимоотношения, дош-
кольники.  
 
Елена Пышко 
Домашние задания по правоведению в 9-ом классе: особенности и спецыфика их 
отбора и исполнения 
В статье идет речь об общих функциях домашних заданий в учебном процессе. 
Раскрыты особенности и спецыфика отбора и исполнения домашних заданий по 
практическому курсу правоведения, обусловленные содержанием предмета, его 
практической направленностью, спецификой организации учебной деятельности 
учащихся. Как отдельный тип домашнего задания для девятиклассников описаны 
задания, предполагающие взаимодействие учащихся с их родителями. Приведенные в 
статье положения иллюстрируются примерами и размышлениями автора, основанными 
на обобщении опыта преподавания правоведения в школе.  
Ключевые слова: домашняя учебная работа, домашние задания, практический курс 
правоведения, особенности домашних заданий. 
 
Ирина Постоленко 
Обучение иностранным языкам дистанционно: интеграционный аспект 
В статье рассмотрены вопросы интеграции дистанционного обучения иностранным 
языкам в высших учебных заведениях. Исследован интеграционный аспект дистан-
ционного обучения. Обоснованы принципы, методы, формы и средства дистанци-
онного обучения. Проанализирован эффективный способ составления учебных 
программ для дистанционного изучения иностранных языков. Охарактеризованы 
основные методические принципы, теории и педагогические подходы обучения 
иностранным языкам. Подробно проанализированы три теории взаимодействия при 
обучении иностранным языкам: взаимодействие студент – содержание, взаимодействие 
студент – инструктор, взаимодействие студент – студент. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, теории взаимодействия, интерактивная 
теория обучения иностранным языкам, асинхронное взаимодействие, коммуникативная 
компетенция. 
 
Лилия Рябовол 
Контроль учебных достижений учащихся по правоведению: понятие, принципы, 
функции, цель, субъекты, объекты, критерии оценивания 
В статье рассмотрен контроль как неотъемлемая составляющая системы обучения, 
которая позволяет сравнить достигнутые ею результаты с желаемыми. Установлено, 
что контроль является системным образованием, структура которого включает 
взаимосвязанные компоненты: проверку (в т.ч. наблюдение), оценивание, оценку, учет 
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(результаты). Определены принципы – теоретический стержень контроля, его функции, 
цели, субъекты (учитель и ученики), объекты, проанализированы критерии оценивания 
учебных достижений учащихся по правоведению. 
Ключевые слова: контроль, принципы контроля, функции контроля, критерии 
оценивания знаний учащихся по правоведению. 
 
Яна Фабричная 
Содержание предмета обучения будущих преподавателей иностранных языков 
письменному двустороннему переводу в сфере профессиональной коммуникации 
В статье представлены результаты отбора содержания предмета обучения будущих 
преподавателей иностранных языков письменному двустороннему переводу в сфере 
профессиональной коммуникации. Ориентируясь на исследования проблемы отбора 
содержания предмета профессионально ориентированного обучения иностранным 
языкам и письменному переводу студентов языковых специальностей, автор статьи 
определяет содержание предмета обучения, который представлен в совокупности 
коммуникативного и тематического минимумов. Коммуникативный минимум включает 
сферы общения, учебно-коммуникативные ситуации, социальные роли, предмет, 
коммуникативные задания и коммуникативные намерения в контексте общения в 
процессе профессионально ориентированного письменного двустороннего перевода. В 
тематический минимум входят комплексные темы, подтемы и проблемно-тематические 
комплексы. 
Ключевые слова: содержание предмета обучения, будущие преподаватели иностран-
ных языков, письменный двусторонний перевод, коммуникативный минимум, 
тематический минимум. 
 
Андрей Шерудило 
Состояние готовности будущих учителей к прохождению учебно-воспитательной 
практики в летних оздоровительных лагерях  
В статье дано определение понятия готовности к работе в летних оздоровительных 
лагерях, выделены и охарактеризованы ее основные компоненты (мотивационный, 
когнитивный, операциональный, оценочный) и описаны качественные характеристики 
уровней сформированности (высокого, достаточного, среднего, низкого). Проанализи-
рованы результаты изучения состояния готовности к прохождению учебной практики 
среди студентов высших учебных заведений Украины. Выявлено направления 
воспитательной работы, вызывающие наибольшие трудности в будущих учителей, 
среди которых – клубные формы работы и профориентационные мероприятия. 
Ключевые слова: готовность к работе в летних оздоровительных лагерях, уровни 
готовности, будущие учителя, учебно-воспитательная практика, летние оздорови-
тельные лагеря. 
 
Людмила Шкарбан  
Психолого-педагогический анализ проблемы леворукости 
В статье осуществлен ретроспективный анализ проблемы леворукости. Установлено, 
что в советское время леворукость не одобрялась, а искоренялась переучиванием 
писать правой рукой. Указано об увеличении количества леворуких детей, поступаю-
щих в первый класс. Раскрывается содержание и сущность понятий «правша», 
«леворукость», «левшество», «амбидекстр», «амбисинистр». Рассмотрена история 
развития взглядов на функциональную ассиметрию головного мозга и распределение 
психофизических функций между полушариями мозга. Проанализированы гипотезы 
ученых, которые объяснясняют причины возникновения различных типов домини-
рования руки.  
Ключевые слова: «правша», «леворукость», «левшество», «амбидекстр», «амбисинистр». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Сергей Галушко, Анна Гордашевская, Лина Галушко 
Сущность инновационных технологий обучения и их роль в активизации 
познавательной деятельности студентов 
Статья посвящена обоснованию целесообразности использования технологий обучения 
для подготовки будущих учителей, анализе составляющих элементов технологического 
аппарата, характеристике доминантных технологий обучения учебного процесса. 
Показано, что осуществление эффективной подготовки студентов возможно при 
условии внедрения инновационных технологий обучения, которые дают возможность 
повысить информационную насыщенность учебного материала, обеспечить нагляд-
ность, расширить возможности для самостоятельной учебной деятельности будущих 
учителей и активизировать их мышление, предоставляют возможность достичь 
интегрального результата педагогической деятельности. 
Ключевые слова: инновация, инновационная технология обучения, подготовка 
будущего учителя. 
 
Леся Дзюба  
Исследование уровней готовности будущих учителей начальных классов к 
ознакомлению учащихся с информационно-коммуникационными технологиями 
В статье проанализированы определения понятия готовности в психолого-педагоги-
ческой литературе, определена необходимость исследования уровней готовности 
будущих учителей начальных классов к ознакомлению учащихся с ИКТ, определены 
классификации уровней готовности по разным показателям, проанализированы и 
определены методические рекомендации по результатам эксперимента со студентами 
педагогического учебного заведения. 
Ключевые слова: начальное образование, будущий учитель начальной школы, 
ознакомление с ИКТ, готовность, уровни готовности, ученики начальных классов. 
 
Оксана Кислая, Анна Кошель  
Формирование здоровьесберегающей компетентности у детей дошкольного 
возраста средствами здоровьесберегающих технологий 
В статье рассматриваются особенности формирования здоровьесберегающей компе-
тентности у детей дошкольного возраста. 
Проанализированы различные подходы к формированию здоровьесберегающей 
компетентности у детей дошкольного возраста. Представлена классификация 
существующих здоровьесберегающих технологий. Определены некоторые пути и 
средства формирования здоровьесберегающих технологий. Предложено реализацию 
здоровьесберегающих технологий в дошкольном учебном заведении.  
Ключевые слова: здоровьясберегающая компетентность, дети дошкольного возраста, 
здоровье, технология. 
 
Ольга Комар  
Принципы подготовки будущих учителей к применению интерактивной 
технологии 
В статье раскрываются вопросы принципов подготовки будущих учителей к 
применению интерактивной технологии. Автор обобщает общедидактические 
принципы организации учебного процесса в ВУЗе. Выделяет те, что необходимы в 
подготовке будущих учителей к применению интерактивной технологии. Реализация 
обозначенных принципов дает возможность сознательно и творчески решать задачи 
подготовки будущих учителей к применению интерактивной технологии. 
Ключевые слова: принципы, подготовка будущих учителей, интерактивная технология. 
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Виктория Олейник 
Формирование информационно-аналитических умений будущих инженеров-
педагогов с помощью креативных технологий обучения 
Статья посвящена исследованию связи критического мышления с информационно-
аналитическими умениями и роли креативных технологий обучения в формировании 
информационно-аналитических умений будущих инженеров-педагогов. Автором 
проведена значительная работа по определению подходов к определению понятия 
«критическое мышление» учеными в педагогической области знаний. Отмечается, что 
развитию критического и творческого мышления способствуют креативные техники и 
методы решения творческих задач, среди которых большее внимание автор статьи 
уделяет дискурсивным методам поиска решений творческих задач. 
Ключевые слова: информатизация, информационно-аналитические умения, критичес-
кое мышление, креативные техники, креативные технологии обучения. 
 
Людмила Процай 
Подготовка будущих психологов к проектированию и созданию базы данных 
средствами OpenОffice. Org Base  
В статье рассматривается проблема подготовки будущих психологов к использованию 
системы управления базами данных. Охарактеризовано лабораторное занятие как 
основную форму обучения студентов использовать базы данных в работе психолога на 
примере приложения офисного пакета OpenOffice. Org Base в рамках учебной 
дисциплины «Новые информационные технологии и технические средства обучения». 
Ключевые слова: лекционное занятие, лабораторное занятие, самостоятельная работа, 
базы данных, система управления базами данных, офисный пакет OpenOffice. 
 
Рейдало Виталина  
Модернизация дидактических принципов обучения Я. А. Коменского в контексте 
современных технологий обучения в высшей школе 
В статье анализируются проблемы современной методики преподавания украинской 
литературы в высшей школе, в частности эффективность применения технологии 
модерации в обучении студентов магистратуры при преподавании курса «Методика 
преподавания украинской литературы в высшей школе», обращается внимание на одно 
из главных задач вуза – подготовки будущих преподавателей украинской литературы, 
формирование их профессионально-методической компетентности путем использова-
ния в учебном процессе современных технологий обучения. Представлены концепту-
альные основы технологии развивающего обучения, в частности модерации. Одновре-
менно освещаются взгляды выдающегося чешского педагога Я. А. Коменскогона 
систему обучения, проанализирована возможность применения его дидактических 
принципов на практике в процессе преподавания модеративной лекции в высшей 
школе. 
Ключевые слова: педагогическая технология, технология обучения, технология 
развивающего обучения, методика модерации, лекция-модерация, дидактические 
принципы Я. А. Коменского, принцип наглядности, принцип систематичности, 
будущий преподаватель украинской литературы, методика преподавания украинской 
литературы в высшей школе. 
 
Мария Шишкина, Уляна Когут, Игор Безвербный  
Формирование профессиональной компетентности бакалавров информатики в 
облачно ориентированной среде педагогического университета 
В статье очерчены пути педагогического использования систем компьютерной 
математики (CKM) при изучении информатических дисциплин. Приведена общая 
характеристика СКМ и рассмотрены условия целесообразного использования системы 
Maxima как средства обучения бакалавров информатики в педагогическом универ-
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ситете. Выявлены педагогические условия развития информационно-образовательной 
среды педагогического университета с применением СКМ. Рассмотрены особенности 
облачно ориентированного решения предоставления доступа к образовательному 
сервису. Представлены результаты педагогического эксперимента. 
Ключевые слова: бакалавры информатики, информатические дисциплины, системы 
компьютерной математики, Maxima, облачные технологии. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Елена Король, Олександр Алексеев 
Формирование информатических компетентностей студентов педагогических 
специальностей 
В статье показана этапность формирования информатических компетентностей 
студентов педагогических специальностей (на базе изучения информатических 
дисциплин) в составе информатической подготовки, что происходит в общем потоке 
обучения. В связи с этим рассмотрены основные трудности при формировании 
информатических компетентностей общего потока обучения и введен возможный 
вариант их решения в рамках дифференцированного обучения. 
Ключевые слова: информатическая дисциплина, информатические компетнтности, 
общий поток студентов, дифференцированное обучение. 
 
Сергей Куценко 
Психолого-педагогические условия формирования творческого потенциала будущего 
учителя хореографии средствами народно-сценического танца 
В статье исследуется проблема определения психолого-педагогических условий, 
благоприятных для усовершенствования учебно-воспитательного процесса студента-
хореографа, с целью результативного формирования его творческого потенциала 
средствами народно-сценического танца. Автором выделено ряд условий, среди 
которых выдающееся место занимают: ориентация педагогического процесса на 
определенные образовательные принципы, базирующиеся на взаимодействии обучения, 
воспитания и развития на всех этапах подготовки будущего учителя хореографии; вера 
в себя и свои творческие силы; целеустремленность как умение руководствоваться в 
своих действиях не случайными стремлениями, а устойчивыми убеждениями; свобода 
в педагогическом творческом процессе как двигатель творческого развития. 
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, творческий потенциал, будущий 
учитель хореографии, народно-сценический танец, принципы обучения и воспитания, 
вера, целеустремленность, свобода. 
 
Олег Лазарев  
Сформированность готовности преподавателей аграрных вузов к формированию 
профессиональной коммуникативной компетентности студентов 
В статье анализируется одно из доминирующих направлений улучшения подготовки 
будущих специалистов аграрного профиля – внедрение в высших аграрных учебных 
заведениях системы развития профессиональной коммуникативной компетентности 
преподавателей. Важную роль в исследовании поставленной проблемы играет личность 
преподавателя. Работа преподавателей высших аграрных учебных заведений 
направлена на организацию целенаправленной работы со студентами по направлению 
обогащения их словарного запаса по будущей специальности и усовершенствованию 
профессиональной коммуникативной компетентности. 
Ключевые слова: будущие специалисты аграрного профиля, профессиональная 
коммуникативная компетентность, преподаватели-аграрники, компетентностный подход. 
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Светлана Луцив 
Педагогическое общение как средство формирования языковой личности 
В статье рассматривается проблема педагогического общения как средства 
формирования языковой личности. Доказывается, что педагогическое общение 
является явлением полифункциональным. Утверждается, что оно обеспечивает обмен 
информацией, сопереживание, познание личности, самоутверждение, продуктивную 
организацию взаимодействия. Отмечается, что педагогическое общение помогает 
учителю организовать взаимодействие на уроке и вне урока как целостный процесс. 
Установлено, что общение является одним из важнейших условий для учебы и 
воспитания как опосредствованной совместной деятельности учителя и учеников. 
Ключевые слова: педагогическое общение, средство, личность, языковая личность, 
речь, педагогическая речь. 
 
Анатолий Сильвейстр 
Пути совершенствования преподавания физики у будущих учителей химии и 
биологии 
В статье проанализированы и обоснованы пути совершенствования преподавания 
физики у будущих учителей химии и биологии педагогических университетов. 
Установлена специфика изучения физики у будущих учителей химии и биологии, 
которая заключается в том, что преподавание физики не только обеспечивает высокий 
уровень общего образования, но имеет четкую профессиональную направленность для 
данных специальностей.В статье обращается также внимание на появление 
принципиально новых подходов к совершенствованию преподавания физики, которые 
способны формировать учебную среду на базе средств мультимедиа и сегодня 
являются одними из существенных показателей в эффективности обучения. 
Ключевые слова: преподавание, учебные занятия, физика, будущие учителя. 
 
Светлана Терпелюк  
Состояние подготовки будущих учителей начальних классов к формированию 
патриотических ценностей у младших школьников 
В статье раскрывается проблема подготовки будущих учителей начальных классов к 
формированию патриотических ценностей у младших школьников. Отдельные учебные 
дисциплины своим содержанием определенным образом влияют на подготовку 
будущего учителя начальной школы к формированию патриотических ценностей. 
Использование разных методов и форм обучения при изучении дидактико-
методических дисциплин дает возможность осуществить подготовку будущих учителей 
начальных классов к формированию патриотических ценностей у младших школьников. 
Ключевые слова: учителя начальных классов, патриотические ценности, начальная 
школа. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  

Инна Гавриш  
Место учителя в процессе формирования культуры взаимоотношений в 
добродетельной деятельности 
В статье проведен анализ специфики работы учителя при формировании культуры 
взаимоотношений в благотворительной деятельности. Отмечено и обосновано 
важность учителя как воспитательного и контролирующего инструмента при 
формировании вышеуказанного феномена. Выделены три группы-комплексы условий, 
каждая из которых будет способствовать процессу формирования у младших 
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школьников культуры взаимоотношений средствами благотворительной деятельности. 
Предложено распределение уровней сформированности культуры взаимоотношений с 
их последующим обоснованием. 
Ключевые слова. специфика деятельности учителя, условия продуктивной работы 
учителя в процессе формирования культуры взаимоотношений в добродетельной 
деятельности. 
 
Наталия Ревнюк  
Теоретические аспекты социально-воспитательной деятельности среди студенчес-
кой молодежи 
В статье представлены результаты анализа теоретических аспектов социально-
воспитательной деятельности. Охарактеризованы методы и средства воспитания. 
Раскрыто развивающий и воспитательный потенциал методов воздействия на личность 
и студенческий коллектив, способствующих их социальному становлению. Предложена 
методика проведения социально-воспитательной деятельности со студенческой 
молодежью – будущими педагогами. 
Ключевые слова: социально-воспитательная деятельность, социальное становление, 
методы воспитания.  
 
Людмила Соколенко  
Содержание и методика формирования у студентов культуры здорового образа 
жизни в воспитательной внеаудиторной деятельности 
У статье рассматривается содержание и методика внеаудиторной воспитательной 
деятельности, в которой отображена работа, ориентированная на улучшение 
показателей формирования в студентов мотивационно-ценностных и практически-
поведенческих компонентов культуры здорового образа жизни. Рассмотрена важная 
роль воспитания у студенческой молодежи сознательного, активного отношения к 
здоровью, культуре здоровья, здоровому образу жизни, как к главной человеческой 
ценности. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, культура здоровья, культура 
здорового образа жизни, воспитание, личность, поведение, позааудиторная деятельность.  
 
Ирина Стецько 
Подготовка будущих учителей к воспитанию альтруизма как приоритетное 
условие развития педагогической науки и практики 
В статье представлены результаты экспериментального исследования по подготовке 
будущих педагогов/учителей к воспитательной деятельности, в частности к 
воспитанию альтруизма в условиях трансформационных изменений и реформирования 
образовательного процесса. Определены критерии (гносеологический, субъективно-
личностный и процессуально-деятельностный), показатели и уровни сформирован-
ности готовности к воспитанию альтруизма (высокий, достаточный, средний и низкий).  
Ключевые слова: воспитание альтруизма, эмпатия, гносеологический критерий, 
процессуально-деятельностный критерий, субъективно-личностный критерий, профес-
сиональная компетенция. 
 
Анна Стромыло  
Ретроспективный анализ понятия «ненасилие» в контексте воспитания студентов 
коммерческих техникумов 
В статье на основе ретроспективного анализа сделан вывод, что понятие «ненасилие» 
было предметом исследований многих ученых в разные исторические периоды, 
сохраняя постоянно свою сущность (отказ от применения силы, неприменения насилия 
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в решении проблем) и актуальность. Также сделан вывод, что это понятие наиболее 
соотносимо с термином «гуманизм». Обосновано, что сейчас существенную роль у 
воспитании ненасильственных, гуманных отношений играет образовательно-воспитатель-
ное пространство, поскольку именно в учебно-воспитательном процессе коммерческих 
техникумов создаются ситуации культурного, межличностного, межнационального, 
формального и неформального общения. 
Ключевые слова: ненасилие, насилие, гуманные отношения, ассертивность, ком-
мерческие техникумы, позиция насилия, позиция ненасилия, ненасильственная 
взаимодействие.  
 
Оксана Циганок  
Фольклорная практика как основа национального воспитания и как средство 
популяризации украиноведения среди студентов-филологов 
У статье рассмотрено фольклорную практику как основу национального воспитания и 
средство популяризации украиноведения среди студентов-филологов Уманского 
государственного педагогического университета имени Павла Тычины. Высветлена 
суть концепции подготовки студентов-филологов к проведению украиноведческой 
работе в школе, в соответствии с которой была разработана Программа фольклорной 
практики. Определены основные задания практики, состоящие в существующей 
необходимости научить студентов видеть современное положение устного народного 
творчества, понимать её значение в жизни людей, уметь определять специфику 
фольклора, бытующего в данной местности, установить причины, влияющие на 
деформацию фольклорной традиции, что даст возможность наладить контакт с 
носителями фольклорной традиции, информаторами, правильно записать и оформить 
собранный материал.  
Ключевые слова: украиноведение, фольклорная практика, национальное воспитание, 
патриотическое воспитание. 
 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ирина Бабий 
Землячества как еффективная форма студенческих самоуправленческих органи-
заций в Украине (вторая половина XIX века) 
Статья посвящена изучению истории студенческих организаций второй половины XIX 
века, определены основные факторы привлечения молодежи к участию в молодежных 
объединениях; выяснено их значение в общении и успешной самореализации; 
рассмотрена проблема деятельности землячеств как одна из эффективных форм 
самоуправления; освещены цели и основные задачи земляческих организаций, описано 
их участие в делах культурного и общественного характера; выявлена роль землячеств 
в улучшении благосостояния и обеспечения всестороннего развития молодого 
поколения. 
Ключевые слова: студенчество, студенческие самоуправленческие организации, 
материальное положение студентов, всестороннее развитие, землячества. 
 
Наталия Богданец-Белоскаленко 
Теоретико-методологические основы исследования персоналии (на примере 
Я. Чепиги) 
В статье освещено методологию исследования персоналии, в частности наследия 
Я. Чепигы. Опираясь на труды ученых, толкования в словарях, освещены понятие 
методологии, основные подходы, принципы, методы, необходимые в раскрытии 
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конкретной научной проблемы. Предложены те методы и принципы, которые 
необходимы для раскрытия многогранного наследия педагога, осуществления 
периодизации его научной деятельности.  
Ключевые слова: методология, принципы, подходы, методы, персоналия. 
 
Наталия Генсицкая-Антонюк  
Гендерная образовательная политика государства и ее отражение в школьных 
учебниках (1991–2012 гг.) 
В статье представлен анализ различных периодизаций учебников в контексте 
гендерной образовательной политики украинского государства (Е. Красняков, 
Т. Доронина, Я. Кодлюк), осуществлено характеристику каждого из выделенных этапов 
процесса создания учебников в Украине, а именно: переходный (начало 90-х – 1995); 
период разработки государственных стандартов общего среднего образования (1996–
1999); состояние этапов процесса создания учебников в период внедрения 
Государственного стандарта начального общего образования. 
Ключевые слова: гендерное образование, государственная образовательная политика, 
этапы процесса создания учебников.  
 
Татьяна Коляда  
Индивидуальная форма работы внеурочной деятельности в элитных школах 
Великобритании. Дискурс ХIХ – нач. ХХ в. 
В статье рассмотрено индивидуальную форму работы внеурочной деятельности в 
элитной школе типа «паблик скулз» в Великобритании в период XIX – нач. ХХ в. 
Учитывая обобщения научных позиций внеурочной деятельности, установлено разницу 
между внеклассной и внешкольной работой в «паблик скулз», охарактеризованы 
индивидуальные формы внеурочной работы, раскрыта специфика их деятельности. На 
основе исследования определено содержание и цели индивидуальной формы работы во 
внеурочной деятельности.  
Ключевые слова: элитная школа, «паблик скулз», внеурочная работа, индивидуальные 
формы работы, уроки тьютора, эссе, сочинение, рисунок, содержание, цель, принципы. 
 
Юрий Коноваленко  
Информационный фактор как катализатор освещение зарубежного опыта 
подготовки учителя в перестроечный период 1985–1991 гг. 
В статье проанализировано явление введения в научно-педагогическое обращение, 
украинских педагогических зданий в качетсве учебной литературы. Рассмотрено 
освещение и заимствование в условиях советской педагогики, опыта подготовки 
будущего учителя в странах социалистического лагеря и в капиталистических странах, 
используя как уникальный, исторический период перестройки и гласности. 
Обнаружено информационный фактор в качесте катализатора освещения зарубежного 
опыта подготовки учителя.  
Ключевые слова: периодика, зарубежный опыт, педагогическая практика, концепции, 
альтернативы, информацыонный фактор, нововведения. 
 
Елена Литиченко  
Освещение идей дошкольного воспитания в педагогической прессе 50–80-х гг. 
В статье анализируется значение педагогической прессы, отражающее идеи 
дошкольного воспитания. Освещается современное видение ученых на прессу, как 
историографической источник. Рассматриваются исторические предпосылки развития 
изданий дошкольной отрасли. Анализируется библиографические справочники, 
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летописи, позволяющие определить возможный объем поиска статей по дошкольному 
воспитанию, для дальнейшего содержательного анализа. На основе полученных данных 
обращено внимание на объемы печатных материалов по указанный проблеме. 
Выяснено исключительное значение журнала «Дошкольное воспитание» в освещение 
вопросов и ведущих идей дошкольного воспитания среди широкого круга читателей. 
Освещается краткая характеристика изданий исследуемого периода. 
Ключевые слова: педагогический журнал, педагогическая пресса. 
 
Людмила Русакова  
Художественное образование в Украине второй половины XIX – начала ХХ века: 
история и педагогические поиски 
В статье рассматривается художественное образование в Украине во второй половине 
XIX – начале ХХ века в историческом и педагогическом аспектах. Художественно-
творческое образование указанного периода представлено профессионально-художес-
твенными школами, в которых большое внимание было сосредоточено на решении 
проблем подготовки художественно-образовательных кадров, раскрытия содержания, 
форм и методов художественного образования. В этот период под влиянием 
определенных прогрессивных изменений в обществе происходило интенсивное 
развитие системы образования, органической составляющей которой было и 
художественное образование. 
Ключевые слова: художественное образование, профессионально-художественная 
школа, педагогическая наука. 
 
Владислав Смирнов 
Педагогика Дмитрия Иваненка: теоретический семинар как инструмент научной 
коммуникации (размышления в связи с 110-й годовщиной со Дня Рождения 
выдающегося ученого)  
У статье рассматривается проблема межличностной коммуникации, которая 
происходит в информационном пространстве, оформленном в виде теоретического 
семинара. Освещаются некоторые аспекты функционирования на протяжении 50 лет 
теоретического семинара, созданного в 1944 году в Московском университете 
выдающимся физиком ΧΧ столетия, украинцем Дмитрием Иваненком (1904–1994). 
Отмечается, что психолого-педагогическим основанием семинара была направленность 
на самоактуализацию его участников, которая может рассматриваться как следствие 
закона конгруэнтности (по Карлу Роджерсу). В работе показана продуктивность 
рассмотрения педагогических явлений в свете информационной проблематики, 
разрабатываемой автором в течение последних лет. 
Ключевые слова: межличностная коммуникация, теоретический семинар, 
информация, педагогическая ситуация, Дмитрий Иваненко, теоретическая физика. 
 
Светлана Чередниченко  
Культурологическая составляющая содержания дошкольного образования в 
исторической ретроспективе (1959–1990 гг.) 
В статье рассматривается проблема развития культурологической составляющей 
содержания дошкольного образования. Определены факторы, которые влияли на 
содержание образования. Проанализированы программы воспитания и обучения в 
детском саду с точки зрения ведущей советской идеологии. Раскрыты основные 
принципы, на которых строилась дошкольное образование и вклад украинской 
диаспоры в развитие затронутой проблемы.  
Ключевые слова: культурологическая составляющая содержания дошкольного 
образования, факторы, программное обеспечение. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 
Леся Викторова  
Иноязычная подготовка студентов в специализированных вузах 
У статье рассмотрена проблема иноязычной подготовки студентов как обязательного 
компонента их профессиональной деятельности. Определено, что одним из важных 
педагогических условий иноязычной подготовки является сформированность профес-
сиональной педагогической компетентности преподавателей специализированных 
вузов. Одновременно одной из действенных мер повышения педагогического 
мастерства преподавателей иностранных языков высших учебных заведений является 
разработка и проведение спецкурсов и курсов повышения квалификации, сочетающих в 
себе различные компоненты подготовки (педагогический, психологический, методи-
ческий) и современные методы обучения. 
Ключевые слова: иноязычная подготовка, компетентностный подход, повышение 
квалификации, профессиональная речь, узкоспециализированная лексика. 
 
Елена Коротун  
Лингводидактическая среда как фактор эффективного усвоения украинского 
языка иностранными студентами 
В статье говорится о специфике изучения украинского языка как иностранного 
студентами-иностранцами, обучающимися на основных факультетах нефилологичес-
кого профиля высших учебных заведений Украины. Описана лингводидактическая 
среда, которая представляет собой искусственно созданную данность и имеет целью 
способствовать результативности изучения украинского языка как иностранного. 
Проанализированы особенности изучения украинского языка как иностранного, в 
частности, рассмотрена проблема билингвизма, с которой сталкиваются иностранные 
студенты, изучающие украинский / русский язык как иностранный в Украине. 
Ключовые слова: лингводидиктическая среда, украинский язык, иностранные студенты. 
 
Виктория Полехина 
Роль семейной политики Германии в осуществлении социально-педагогической 
работы с семьей  
В статье раскрыто исторические аспекты развития семейной политики в реализации 
социально-педагогической работы с семьёй. Охарактеризовано сочетание усилий 
государства, церкви и неправительственных организаций, в поддержке семьи как 
важного социального института. Определены основные критерии современной 
семейной политики и роль семейных союзов в представлении экономических, 
социальных и культурных интересов семьи в политике и обществе. 
Ключевые слова: семейная политика, семейное воспитание, государственные 
организации, неправительственные общественные организации. 
 
Ольга Свиридюк 
Поликультурная подготовка будущего учителя к работе в общеобразовательных 
учреждениях Канады 
В статье рассмотрены вопросы поликультурной подготовки будущего учителя к работе 
в общеобразовательных учреждениях Канады, учитывая государственную политику и 
педагогическую стратегию. Обозначено состояние развития поликультурной подго-
товки будущих учителей к работе в общеобразовательных учреждениях Канады, 
проанализированы учебные программы, по которым готовят учителей к работе в 
поликультурной среде, определены основные задачи и типы поликультурной 
подготовки учителей. Акцент сделан на содержании поликультурной подготовки 
будущего учителя к работе в общеобразовательных учреждениях Канады. 
Ключевые слова: поликультурная подготовка, мультикультурность, культурно-
разнообразные студенты, культурный плюрализм, бикультурное образование, интеграция. 
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ANNOTATION 
 

DIDACTICS AND METHODOLOGY 

H. Bondarenko 
Adaptation of Students – Future Social Pedagogues 
This paper considers the problem of adaptation of first-year students. The concept of 
«adaptation» had been found. The factors as key in the accommodation of young people to the 
new conditions of learning, communication and development had been highlighted. Individual 
features of the young man, affecting adaptation were characterized. Importance of the family 
for successful freshman’s adaptation were disclosed. Qualities, which should have a teacher 
working with a student had been disclosed. Impacts on collective identity were analyzed. 
Directions for students better adaptation were identified. 
Key words: student, social pedagogue, educational institution, factors. 
 
N. Golovnya  
The Process of Choice in Educational And Cognitive Activity 
Various approaches to the concept of choice in educational and cognitive activity were 
analyzed in the paper. The structure, terms, factors and stages of making choices were 
defined. The classification and variety of choice were described. The notion of didactic choice 
was analyzed. It involves some active and strong-willed individual actions aimed at 
determining the benefits of one of the alternatives in the content of teaching material, methods 
and forms of educational and cognitive activities etc. Their needs, goals, interests, 
opportunities, attitudes and personal significance for predicting the consequences of the 
decision should also be taken into consideration.  
Key words: choice, didactic choice, educational and cognitive activity. 
 
S. Gorbulinska 
Pedagogical Conditions of Genetics Knowledge Formation in Senior Profile Secondary 
School Students 
The article is devoted to the causes based on pedagogical conditions of genetic knowledge 
effective formation in the secondary school, the use of modern innovative technologies 
focused on the personality and individuality of senior students, active learning methods that 
promote active intellectual and practical activities in the knowledge formation process. 
Integrated approach to training and education is provided by interdisciplinary relations that 
reflect the interconnection of separate subjects material.  
Key words: knowledge, pedagogical conditions, active methods, genetics. 
 
I. Demchenko 
Pedagogical Conditions of Younger Pupils Creative Development in Secondary Inclusive 
Range 
In the article the pedagogical conditions of creative developement of primary schoolchildren 
in inclussive range of elementary school is grounded. The role of Arts in activization of 
creative activity of schoolchildren with different levels of developement is shown. The author 
researches the ways of creative activity of primary schoolchildren in inclussive educational 
process on lessons of Arts. 
Key words: inclussive education, range of elementary school, creative developement, 
pedagogical conditions, primary schoolchildren, lesson of Arts. 
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L. Karnaukh  
Ethnic Peculiarities of Tolerant Relations Forming Between Pre-School Children in the 
Context of Gender Socialization Process 
The article is dedicated to the study of theoretical and conceptual aspects of ethnic 
peculiarities of tolerant relations forming between pre-school children in the context of gender 
socialization process. The content and essence of the concepts of «gender socialization» and 
«tolerant relations» were analyzed. Statement that gender socialization is a main social 
process through which integration between a personality and society by means of tolerant 
intersex relations was defined. 
Key words: tolerant relations, gender socialization, tolerance, pre-school children. 
 
O. Pyshko 
Homework in Science of Law in the 9th Grade: Peculiarities And Specificity of Its 
Choice And Implementation  
The article deals with the general features of homework in the educational process. The 
peculiarities and specificity of the choice and doing homework of the science of law practical 
course, any sort of its content, practical orientation, the specificity of students learning 
activity organization are revealed. As a special type of homework for the students of the 9th 
grade there are described the tasks involving the interaction of students with their parents. The 
statements provided in the paper are illustrated by the examples and arguments based on a 
generalization of experience of teaching law at the school. 
Key words: home educational activity, homework, law practical course, homework 
peculiarities. 
 
I. Postolenko 
Distance Learning of Foreign Languages: Integration Aspects 
The question of the integration of foreign languages distance learning in higher education is 
presented in the article. We investigated the integration aspect of distance learning. Principles, 
methods, forms and means of distance learning are defined. We analyzed the effective way to 
conclude curriculum for distance learning of foreign languages. We characterized the basic 
methodological principles, theories and pedagogical approaches of teaching foreign 
languages. Detailed analysis of three theories of interaction when learning foreign languages 
is given: student – content interaction; student – instructor interaction; student – student 
interaction. 
Key words: distance learning, interaction theory, the theory of interactive learning of foreign 
languages, asynchronous interaction, and communicative competence. 
 
L. Ryabovol 
Monitoring of Student Achievements in Science of Law: Concepts, Principles, Functions, 
Purpose, Subjects, Objects, Criteria For Evaluation 
This paper considers control as an integral part of training that allows to compare achieved 
and desired results. It was established that the control system is the formation of structure 
which has covered the interrelated components such as verification (including surveillance), 
evaluation, assessment records. Such principles as theoretical core control, its functions, 
purpose, subjects (teachers and students), the objects, analyzed criteria for assessment of 
student achievements in law have been defined. 
Key words: control, control principles, control functions, the criteria for assessment of 
student achievements in law. 
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Ya. Fabrychna 
Subject Content of Future Foreign Languages Teachers Training For Professionally 
Oriented Written Bilateral Translation 
The article presents the results of the subject content’s selection of future foreign languages 
teachers training for written bilateral translation. Focusing on the study of the problem of 
subject content selection of professionally oriented foreign language teaching and written 
translation, the author defines the subject contents which is presented in aggregate 
communicative and thematic minimums. Communicative minimum includes sphere of 
communication, educational and communicative situations, social roles, subject, 
communication tasks and communicative intentions in the context of communication in the 
process of written bilateral translation. A thematic minimum includes complex topics, 
subtopics and complexes. 
Key words: subject content, future foreign languages teachers, written bilateral translation, 
communicative minimum, thematic minimum. 
 
A. Sherudylo 
The Level of Future Teachers Readiness For Educational Practice in Summer Camps  
The article defines the concept of readiness for work in summer camps, major components 
(motivational, cognitive, operational, evaluative) are characterized and describes the 
qualitative characteristics of formation levels (high, satisfactory, medium, low). The results of 
studying the level of readiness for the educational practice among the students of Ukrainian 
higher educational institutions. Educational approaches are revealed that cause the greatest 
difficulties among the future teachers, such as – the organization of club forms work and 
career guidance activities. 
Key words: readiness for work in summer camps, levels of readiness, future teachers, 
educational practice, summer camps. 
 
L. Shkarban  
The Psychological And Pedagogical Analysis of Left-Handedness Problem   
The retrospective analysis of the problem of left-handedness is determined in the article. In 
The Soviet Union the left-hander pupils studied to write with right hands. We set that today 
the amount of left-handed pupils was increased. The article analyses the content of the «right-
handedness», «left-handedness», «ambidexter», «ambisinistr». The history of development of 
views to functional asymmetry of brain and the functions of the parencephalons are 
considered; scientists’ hypotheses which explain reasons of origin of different types of hand 
prevailing are analyzed. 
Key words: right-handedness, left-handedness, ambidexter, ambisinistr. 
 

NEW TECHNOLOGIES  

S. Galushko, G. Gordashevska, L. Galushko 
The Essence of Innovative Technologies of Teaching And Their Role in Students’ 
Cognitive Activity Promotion 
The article is devoted to the justification of expedience of the use of technologies of teaching 
in future teachers training, analysis of component elements of technological apparatus, 
description of dominant teaching technologies of educational process. It is indicated that the 
realization of effective training of future teachers is possible under the term of introduction of 
innovative technologies of teaching, which enable to promote the informative content of 
educational material, provide the use of visual methods, extend the possibilities for 
independent educational activity of future teachers and activate their thinking, give an 
opportunity to obtain the integral result of pedagogical activity. 
Key words: innovation, innovative technology of teaching, training of future teachers. 
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L. Dzyuba   
Studies Levels of Future Elementary School Teachers to Familiarize Students with the 
Information And Communication Technologies 
Study levels of future teachers to get acquainted with ICT in primary schools allows to 
determine the best ways of creating a readiness for such a profession. This paper analyzed the 
definition of readiness in psychological and pedagogical literature, identified the need to 
study the levels of future primary school teachers to familiarize students with ICT, defined 
classification levels of preparedness for various indicators, analyzes them and determines 
guidelines for the experimental results of student teachers. 
Key words: primary education, a future primary school teacher, exploring ICT readiness, 
readiness, elementary school students. 
 
A. Kislaya, A. Koshel  
Forming of Health Saving Competence in Preschool Children by Means of Health 
Saving Technologies  
The article discusses the features of health saving competence forming in preschool 
childhood. Different approaches to health saving competence formation in preschool children 
have been analyzed. The classification of health saving technology has been suggested. Ways 
and means of forming health saving technologies have been identified. Implementation of 
health saving technologies in preschool education has been proposed. Well known 
classifications of health saving technologies have been analysed. 
Key words: health saving competence, preschool children, health, technology. 
 
O. Komar 
Principles of Future Teachers’ Training to the Use of Interactive Technology 
The article reveals the problem of principles of future teachers’ training to the use of 
interactive technology. The author summarizes didactic principles of education process 
organization at a higher educational establishment; distinguishes some of them as the most 
important in future teachers’ training to the use of interactive technology. Realization of the 
principles mentioned enables to solve the tasks of future teachers’ training to the use of 
interactive technology consciously and constructively. 
Key words: principles, future teachers’ training, interactive technology. 
 
V. Oliynyk 
Formation of Information And Analytical Skills of Future Engineers-Pedagogues with 
Creative Training Technology  
Article is devoted to relation of critical thinking to information and analytical skills and the 
role of creative training technologies in the formation of information and analytical skills of 
future engineers-pedagogies. The author made a significant work to identify approaches to the 
definition of «critical thinking» by scientists in the area of pedagogical knowledge. Creative 
techniques and methods of creative problem solving, among which author devotes greater 
attention to discursive methods of search of solving creative problems, contribute to the 
development of critical and creative thinking. 
Key words: informatization, information and analytical skills, critical thinking, creative 
techniques, creative training technologies. 
 
L. Protsay 
Future Pshychologists’ Training to Develop And Make the Database by Means of 
OpenOffice and Org Base 
The problem of future psychologists’ training to utilize the database management system has 
been considered. The practical class as the basic form of students’ training to utilize databases 
during psychologist’s practice learning by example of office application OpenOffice. Org 
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Base has been characterized within limits of academic discipline «New information 
technologies and technical means of training». 
Key words: lecture, practical class, independent work, database, database management 
system, office application OpenOffice. 
 
V. Rejydalo 
Modernization of Komenskiy Didactical Principles in the Context of Modern Learning 
Technologies in Higher School 
The article examines the problems of modern methods of teaching Ukrainian literature in 
higher education, including the effectiveness of the use of technology in teaching masters by 
neans of the course of «Teaching Ukrainian Literature in High School». The attention is 
drawn to one of the main objectives of the university – training future teachers of Ukrainian 
Literature, formation of their professional and methodological competence through the use of 
modern educational process of learning technologies. It shows the conceptual foundations of 
technology developing training, including moderation. At the same time, the views of 
prominent Czech teacher Komenskiy for training system have been highlighted and the 
possibility of using its didactic principles in practice in teaching moderation lectures in higher 
education was analyzed. 
Key words: educational technology, training technology, training developing technology, 
methods of moderation, moderation lecture, didactic principles of Komenskiy, the principle of 
clarity, the principle of systematic, future teacher of Ukrainian literature, methodology of 
teaching Ukrainian literature in higher school. 
 
M. Shyshkina, U. Kogut, I. Bezverbnyi  
Formation of Bachelor of Informatics Professional Competence in the Cloud Based 
Learning Environment of the Pedagogical University 
This paper outlines the ways of teaching informatics disciplines using the systems of 
computer mathematics (SCM). The general characteristics of the SCM and conditions 
considered to be appropriate to use the Maxima as a learning tool for Bachelors of informatics 
training at the pedagogical university are exposed. The pedagogical conditions of the 
development of the information-educational environment in the pedagogical university using 
SCM are revealed. The features of the cloud-based solution for providing access to 
educational services are examined. The results of the pedagogical experiment are presented.  
Key words: bachelors of informatics, informatics disciplines, computer mathematics systems, 
Maxima, cloud technology. 
 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  

E. Korol, A. Alekseev 
Formation of Informatics Competencies in Pedagogical Specialities Students  
The article shows the stages of formation of informatics competencies of students of 
pedagogical specialities (based on the study of informatics disciplines) comprising 
informatics training that occurs in the general stream of education. In this regard, the article 
dwells upon the basic difficulties in the formation of informatics competencies in the general 
stream of education and introduces possible solutions within the differentiated instruction. 
Key words: informatics discipline, IT competencies, the total flow of students, differentiated 
instruction. 
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S. Kutsenko 
Psychological And Pedagogical Conditions of Forming the Creative Potential in Future 
Teacher of Choreography by Folk-Stage Dance 
The article explores the problem of determining the psychological and pedagogical conditions 
favorabled for the perfecting of the educational process of student-choreographer, with the 
purpose of effective forming of creative potential of future teacher of choreography by folk-
stage dance. The author has highlighted a number of conditions, including the orientation of 
educational process for certain educational principles based on the interaction between 
education, training and development at all stages of training of the future teachers of 
choreography; faith in yourself and your creative powers; purposefulness as the ability to 
guide in their actions not as accidental aspiration but firm conviction; freedom in the creative 
process as a pedagogical engine of creative development. 
Key words: psychological and pedagogical conditions, creative potential, future teacher of 
choreography, folk-stage dance, principles of training and education, faith, purposefulness, 
freedom. 
 
O. Lazareyv 
The Formation of the Agrarian Universities Teachers’ Rediness to Form Students’ 
Professional Communicative Competence  
Introduction in the higher educational agricultural institutions the system of development the 
teachers’ professional communicative competence has been analyzed in the article. It deals 
with one of the dominant trends of improving the future specialists’ of agricultural profile 
training. The important role in the study of this problem plays the teacher’s personality. The 
work of teachers of higher agricultural educational institutions aims to organize purposeful 
work with students towards enriching their vocabulary with the future profession and 
improvement the professional communicative competence. 
Key words: future specialists of agricultural profile, professional communicative 
competence, agrarian teachers, competence approach. 
 
S. Lutsiv 
Pedagogical Communication as a Mean of Linguistic Identity Formation 
This article considers the problem of pedagogical communication as a mean of linguistic 
identity formation. It is shown that pedagogical communication is a multifunctional 
phenomenon. It is alleged that it ensures the information sharing, empathy, knowledge of the 
individual, self-assertion, productive organization of the interaction. It reports that 
pedagogical communication helps teachers manage the interaction as a holistic process at the 
lesson and outside it. It is set that communication is one of the most important conditions for 
training and education as teachers’ mediated by communication joint activity with students. 
Key words: pedagogical communication, means, the identity, linguistic identity, speech, 
pedagogical speech. 
 
A. Silveystr 
Ways of Improving Teaching Physics in Future Teachers of Chemistry And Biology 
The paper analyzed the ways of improving teaching physics in future teachers of chemistry 
and biology in the universities. It was set the specificity of study physics by the future 
teachers of chemistry and biology, taking into consideration the fact that teaching physics did 
not only provide a high level of general education, but had a clear professional orientation for 
those specialities.The article is also drawn attention to the emergence of fundamentally new 
approaches to improve the teaching of physics which are capable to form a learning 
environment based on multimedia and today are among the essential indicators of the training 
effectiveness. 
Key words: teaching, classes, physics, future teachers. 
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S. Terpeluyk 
State of Future Primary School Teachers’ Training to Development of Pupils’ Patriotic Values 
The article reveals the problem of future primary school teachers’ training to development of 
pupils’ patriotic values. Some subjects have influence upon a future primary school teacher 
training to development of pupils’ patriotic values by their content. The use of various 
methods and forms during the process of teaching didactic and methodological subjects gines 
the opportunity to train future primary school teachers to development of pupils’ patriotic values. 
Key words: primary school teacher, patriotic values, primary school. 
 

EDUCATIONAL ASPECTS OF PREPARATION  

I. Gavrych 
Teacher’s Place in the Formation of Cultural Relations in Charitable Activities 
The article analyzes the specifics of the teacher while creating a culture of cooperation in 
charitable activities. It is specified and proved the importance of teachers as an educational 
tool for controlling and shaping the above mentioned phenomenon. Three groups of 
complexes of conditions have been defined. They contribute to the process of formation of the 
younger pupils culture relation ships means of charity. A distribution of levels of cultural 
relations with their subsequent just ification has been proposed. 
Key words: specificity of the teacher’s activity, cultural relations, charitable activity, 
educational tool.  
 
N. Revnuyk 
Theoretical Aspects of Social And Educational Work Among Students 
The results of the theoretical aspects’ analyzes of social and educational work is presented in 
the article. The educational methods and means are characterized in the article. The 
developmental and educational potential of the influential personality and students’ group 
methods contribute to their professional formation. The methodology of the social and 
developmental activity with students and would-be teachers’ conducting is presented.  
Key words: social and educational work, social formation, developmental methods.  
 
L. Sokolenko 
Content and Methods of Forming the Students’ Healthy Lifestyle Culture in 
Educational Extracurricular Activity 
The article deals with the content and methods of extracurricular educational activity which 
has reflected the work aimed at improving the formation of students’ motivational, practical 
and behavioral components of healthy lifestyle culture. The important role of development of 
the student youth’s conscious, active attitude to health, health culture, and healthy lifestyle as 
the main human values is studied. 
Key words: health, healthy lifestyle, health culture, healthy lifestyle culture, education, 
individuality, behavior, extracurricular activit. 
 
I. Stetsko 
Preparation of Future Teachers to Altruism Education as a Priority Condition For the 
Development of Educational Theory And Practice 
The paper presents the results of the experimental study on the preparation of future 
educators/teachers to educational activities, including altruism education in terms of 
transformation changes and reformation of the education process. The criteria (gnosеological, 
subjectively-personal, processually-active), criterion indexes and levels of preparation to 
altruism education (high, sufficient, average, low) are defined. 
Key words: altruism education, empathy, gnosеological criterion, processually-active 
criterion, subjectively-personal criterion, professional competence. 
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A. Stromylo  
Retrospective Analysis of the «Non-Violence» Concept in the Context of Commercial 
Technical Secondary School Students Education  
On the basis of retrospective analysis the author concluded that the concept of «non-violence» 
had been the subject of research of many scientists in different historical periods, always 
keeping its essence (non-violence, non-use of violence to solve problems) and relevance. Also 
it was concluded that it was the most tangible concept to the term «humanism». The author 
proved that today a significant role in educating the non-humanitarian relations has played an 
educative role, since it has been in the educational process of commercial colleges created a 
situation of cultural, interpersonal, international, formal and informal communication. 
Key words: non-violence, violence, human relations, commercial technical secondary 
schools, the position of the violence, the position of non-violence, non-violent interaction.  
 
O. Tsyhanok 
Folklore Practice as the Basis of the National Education And Popularization of 
Ukrainology For Students-Philologists 
A folk practice as the basis of national education and popularization of Ukrainian knowledge 
for students-philologists in Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University has been 
examined. The essence of the concept of preparing students for the implementation of 
Ukrainian studies in school has been highlighted. The main objectives of the practice, which 
is the need to teach students to see the current state of oral folklore and realize its importance 
in human life, to determine the specificity of folklore in the area, establish the reasons 
affecting deformation folk traditions, that allow to establish contact with native folk tradition 
informants, correctly record and place collected material have been defined. 
Key words: Ukrainology, folklore practice, national education, patriotic education. 
 

THE HISTORY OF PEDAGOGICAL EDUCATION  
I. Babiy 
Community as an Effective Form of Student Self-Governing Organizations in Ukraine 
(Second Half of the XIX Century) 
The article is dedicated to the investigation of history of student’s organizations, which played 
the leading role at the university life of the second half of the XIX century; the peculiarities of 
youth societies’ legal statues have been analyzed and the main factors that helped to attract 
youth have been investigated; the attitude towards the communities on the part of youth, 
university management and lecturers has been characterized; the political processes’ influence 
on the development of students self-government has been viewed, clearing up the importance 
of students organizations as to self-development, self-improvement and self-educating the 
members of youth societies; the students are shown as the most active part of the society, who 
acquired the spiritual culture, social and historical heritage of the nation; the assessment of 
living condition has been made; the problem of the community activity, as one of the most 
effective form of self-government has been taken into account, making clear its aim and the 
main tasks; the participation in cultural and social matters has been shown; resenting the role 
of the communities in welfare improvement and all-round development of young generation, 
satisfying the cultural and educational interests and the improvement of students’ financial 
state, helping the youth, which had not funds to get higher education. The author makes the 
conclusion that the students’ communities appearance had naturally determined character and 
was conditioned by the growth of needy youth. 
Key words: students, students’ self-governing organizations, students’ financial state, all-
round development, communities.  
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N. Bogdanets-Biloskalenko 
Theoretical and Methodological Basis of Personnel’s Study (on the Example of 
Ya. Chepiga) 
The article deals with the methodology of research personnel, including heritage of 
Ya. Chepiha. Based on the works of scholars, interpretation in dictionaries, the concept of 
methodology, basic approaches, principles and techniques needed in uncovering specific 
scientific problem tahve been highlighted. The methods and principles needed to uncover the 
multifaceted heritage of the teacher, exercise periodization of his scientific work have been 
proposed. 
Key words: methodology, principles, approaches, methods, personalities. 
 
N. Hensits'ka-Antonyuk  
Gender Education Policy And Its Impact on School Textbooks (1991–2012 Years) 
In the paper author presents an analysis of various textbook formation period in the context of 
gender education policy of the Ukrainian state (E. Krasnyakova, T. Doronina, J. Kodlyuk). In 
addition, we made characterization of each of the examined stages in textbook formation 
process of education in Ukraine, namely the transition (beginning of the 90 – 1995); 
development period of national standards of general secondary education (1996–1999); 
textbook formation state during the implementation period of the State standard of primary 
education. 
Key words: gender education, state education policy, textbook formation. 
 
T. Kolyada  
Individual Forms of Work of Extracurricular Activities in the Elite Schools of Great 
Britain. Discourse XIX – Early ХХ Century 
The individual form of extracurricular activities in the elite school of «public schools» type in 
Great Britain during XIX – beg. XX century has been considered. Considering the synthesis 
of scientific positions of extracurricular activities, it is set the difference between 
extracurricular and out-of-school work in «public schools». Individual forms of 
extracurricular work have been characterized and the specifics of their activities has been 
shown. Based on a study the content and purpose of the individual forms of work in 
extracurricular activities was determined. 
Key words: elite schools, «public schools», overtime work, individual forms of work, lessons 
tutor, essay, drawing, content, purpose, principles. 
 
O. Konovalenko 
Information Factor as Catalizator of Coverage the Foreign Experience of Teacher’s 
Training in 1985–1991 
It is shown the changes in national educational media space during the period of restructuring 
of society. It is defined some of the foreign teaching methodologies that due to the 
educational periodicals newspapers gained mass implementation and contributed to the 
development of humanistic pedagogy, the ideas of free education in the national educational 
space. It is achieved and summarized the analysis and synthesis pathways of introduction and 
humanistic pedagogy in teacher training through the teaching methods of foreign scholars and 
classroom practitioners to the Ukrainian educational periodical press. 
Key words: pedagogical periodicals, international experience, pedagogical practice, 
conception, alternative, information factor, professional competence, innovation. 
 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 

 

 
351 

 

O. Litichenko  
Highlighting the Ideas of Preschool Education in Pedagpgical Press of 50–80-ies of XX 
century 
This article analyzes the significance of educational media that has covered the issue of pre-
school education. It is considered the historical background of publications in the field of 
Early Childhood. This article analyzes the significance of educational media, reflecting the 
idea of pre-school education. Contemporary vision of scientists in the press, as 
historiographical sources has been highlighted. The historical background of development of 
preschool industry publications was shown. It is analyzed the bibliographic guides, records to 
determine the possible scope of search for articles on preschool education for further semantic 
analysis. Based on the data the attention was drawn to the volume of printed materials in 
definite problem. It is shown exceptional importance of the magazine «Preschool Education» 
in coverage of issues and leading ideas of early childhood education with a wide range of 
readers. A brief description of media study period has been presented. 
Key words: pedagogical journal, pedagogical press. 
 
L. Rusakova 
Art Education in Ukraine in the Late XIX – Early XX Century: History And 
Pedagogical Search 
The article deals with the problem of the art education in Ukraine in the late XIX – early XX 
century in the historical and pedagogical aspects. Art and creative education of this period is 
represented by professional art schools, where much attention has been focused on solving the 
problems of artistic training and educational personnel, disclosure content, forms and methods 
of art education. During this period, under the influence of certain progressive changes in 
society, an intensive development of the education system, where art education was an 
organic component has been shown. 
Key words: art education, art professional school, teaching science. 
 
V. Smirnov 
Dmytro Ivanenko’s Pedagogics: Theoretical Seminar as the Instrument of Scientific 
Communication (Reflections Due to the 110th Anniversary Since the Birth of the 
Outstanding Scientist) 
In this article the problem of interpersonal communication which take place in the 
information space created in the form of a theoretical seminar is considered. Such seminar 
was conducted in 1944 by the Ukrainian outstanding physicist of ΧΧ century Dmytro 
Ivanenko (1904–1994). The psychological and pedagogical basis of this seminar was the 
orientation to self-updating of its participants which might be considered as a consequence of 
the congruence law (according to Karl R. Rogers). In this work the pedagogical phenomena 
are considered in the light of information perspective which is developed by the author in 
recent years. 
Key words: interpersonal communication, theoretical seminar, information, pedagogical 
situation, Dmytro Ivanenko, theoretical physics. 
 
S. Cherednichenko  
Cultural Component of Early Childhood Education Content in Historical Perspective 
(1959–1990 years) 
This paper examies the problem of cultural component content of preschool education and 
factors affecting the content of education. It is analyzed the programs of education and 
training in kindergarten from the perspective of a top Soviet ideology. The basic principles on 
which the pre-school education and the contribution of the Ukrainian diaspora in the 
development of the problem have been revealed.  
Key words: cultural component, content of pre-school education, factors, software. 
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THE PROFESSIONAL PREPARATION  
IN THE CONTEXT OF EUROINTEGRATION 

L. Viktorova  
Foreign Language Training of Students in Specialized High Schools 
The problem of foreign language training of students as a compulsory component of future 
professional activities has been analyzed. It is indicated that the educational process involves 
the formation of professional pedagogical competence of teachers in specialized high schools.  
At the same time elaboration and conduction of specialized and refresher courses that 
combine different components of training (pedagogical, psychological, methodological) and 
modern teaching methods is defined as one of the most effective measures of improvement 
foreign language teachers pedagogical skills in high schools. 
Key words: foreign language training, competency based approach, training, professional 
language, specialized vocabulary.  
 
O. Korotun 
Lingvodidactic Environment as a Facrot of Effective Mastering the Ukrainian Language 
by Foreign Students 
The article deals with the specific study of Ukrainian as a foreign language by students-
foreigners enrolled in basic philological faculty profile of higher education in Ukraine. 
Described linguodidactic environment, that is an artificially created reality and aims to 
promote the study of the impact of Ukrainian as a foreign language. Specific character of the 
study of Ukrainian as a foreign language is analyzed, in particular, the problem of 
bilingualism facing foreign students studying Ukrainian / Russian as a foreign language in 
Ukraine. 
Key word: lingvodidactic environment, Ukrainian Language, foreign students.   
 
V. Poleykhina 
Role of Family Policy in Germany During Social and Education Work with Family  
The article explores the historical aspects of family politics development in GFR in 
realization of social work with a family. It is characterized the combination of efforts of the 
government, churches and non-governmental organizations in support of the family as an 
important social institution. The main criteria for a modern family politic and the role of 
family unions in economic representing, social and cultural interests of the family in politics 
and society have been defined. 
Key words: family policy, family education, government organizations, civil society 
organizations. 
 
O. Svyryduyk 
Multicultural Future Teacher Training to Work in Secondary Schools in Canada 
The article deals with the issue of multicultural training education of future teachers to work 
in secondary schools in Canada, including public policy and educational strategies. The status 
of multicultural training education of teachers to work in secondary schools in Canada is 
outlined, the educational programs which prepare teachers to work in a multicultural 
environment are analyzed, the main objectives and types of multicultural teacher preparation 
are determined. The focus was on the content of multicultural training education of future 
teachers to work in secondary schools in Canada. 
Key words: multicultural teacher education, multiculturalism, culture-different students, 
cultural pluralism, bicultural education, integration. 
 


