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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ  
В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

  
УДК 371.4 

Леонід Базильчук 
 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА ДО ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ 

ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦКУРСУ «МИСТЕЦТВО КЕРАМІКИ 
В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ШКОЛЯРІВ» 

 
Зміни в суспільно-політичному, економічному, науково-технічному 

житті вимагають від суспільства постійного перегляду та вдосконалення 
педагогічної системи. Одне із провідних місць у системі передачі знань 
займає вчитель. Учитель як особа педагогічного процесу є головною 
рушійною силою в освітній системі. На нинішньому етапі суспільство 
зацікавлене у підготовці учнів, зорієнтованих на гуманістичні цінності. 
Тому великого значення набуває мистецтво, яке розглядається як 
інструмент для розвитку мислення, пошуку нестандартного підходу при 
вирішенні постановленої проблеми, а вже на другому плані – залучення 
дітей до світу прекрасного, розвивати мілку моторику, допомагати творчо 
самовиражатися в живописі, малюнку, декоративно-прикладному мистецтві, 
скульптурі. Найбільш доступне для сприйняття дітей і наслідування є 
народне мистецтво. Саме ж народне мистецтво становить невід’ємну 
частину духовної спадщини нашого народу. Тому вчитель образотворчого 
мистецтва на уроках та гуртках мистецького спрямування може закладати 
основні ціннісні орієнтири на все життя. Саме тому так важлива на 
сьогоднішній день високопрофесійна підготовка майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва в галузі декоративно-прикладного мистецтва і 
мистецтва кераміки. 

Проблему організації навчально-творчої діяльності на матеріалі 
такого виду декоративно-прикладного мистецтва, як художня кераміка, 
розглянуто в працях Н. Басаревої (2000), А. Булкіна (2002), Т. Васильєвої 
(1998), Р. Варцави (1989), В. Демідової (2006), А. Даниленко (1997), 
О. Даутової (2006), Д. Кемешева (1994), А. Прищепи (1995), Т. Саляєвої 
(1998), А. Хашхожева (1984). У дослідженнях цих авторів представлено 
практичні рекомендації з організації процесу створення керамічних 
виробів на уроках образотворчого мистецтва й під час гурткової роботи в 
школі, на заняттях у художній школі, у процесі декоративно-прикладної 
підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Методичним основам 
формування образно-пластичного мислення засобами керамічного 
мистецтва присвячено дисертаційне дослідження О. Даутової. Процес 
формування художніх потреб студентів на заняттях із кераміки був 
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предметом педагогічного дослідження А. Булкіна. Однак зазначені наукові 
доробки не вичерпують повноту розв’язання проблеми якісної 
декоративно-прикладної й методичної підготовки майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва. Це зумовлено тим, що через трудомісткість 
вивчення курсу «Декоративно-прикладне мистецтво», пов’язаного із 
широким спектром його видів, розробкам дидактико-методичних основ 
опанування студентами мистецтва кераміки приділено недостатньо уваги. 
Зокрема, донині не розроблено методичної системи поглибленої 
спеціалізації майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в галузі 
художньої кераміки, які були б націлені на результативність його 
навчально-творчої діяльності й водночас на формування методичної 
компетентності. 

Мета статті – розкрити творчий потенціал під час навчально-творчої 
діяльності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва на прикладі 
формування пластичного образного вираження в мистецтві кераміки 
засобами стилізації, керамічного матеріалу й художньої технології. 

З найдавніших часів і аж до наших днів керамічні вироби посідають 
одне з провідних місць у декоративно-прикладному мистецтві всіх  
народів світу. 

Керамічні матеріали застосовуються у виробництві посуду, 
предметів декоративно-утилітарного призначення, скульптури малих форм 
і паркової скульптури. З глини виконують рельєфні й розписні декоративні 
панно й архітектурні деталі тощо. Ці матеріали мають неповторні фізико-
хімічні, механічні й естетичні властивості. Щоб успішно й ефективно 
обробляти глину, потрібно володіти художнім смаком і фантазією, 
знаннями й уміннями різноманітних способів вироблення з неї виробів, їх 
обробки, сушіння, декорування й випалення. 

Художня кераміка є складовою частиною дисципліни професійно-
орієнтованої підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
«Декоративно-прикладне мистецтво з практикумом». Однак у програмі 
цього курсу на опанування мистецтвом кераміки виділено замало часу. 
Тому доцільно організовувати додаткову підготовку майбутніх фахівців у 
вигляді спецкурсу, спрямованого на формування в них знань і вмінь, які 
стануть у нагоді під час організації й проведення навчальних занять та 
різних видів позакласної роботи в процесі проходження педагогічної 
практики в школі й у реальній професійній діяльності. 

Тематичний план спецкурсу розподілено на шість змістових 
навчальних модулів: 1) загальні відомості про мистецтво кераміки; 
2) технологія формування керамічних виробів; 3) художнє оздоблення 
керамічних виробів; 4) поливи, сушіння, випал; 5) організація гурткової 
роботи школярів із кераміки; 6) практикум організації керамічного гуртка 
для школярів. 

Перші чотири модулі призначені для теоретичного й практично-
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творчого опанування студентами основами мистецтва кераміки. Решту два 
модулі спрямовано на теоретичну й практичну підготовку студентів до 
організації гурткової роботи школярів із кераміки в умовах універ-
ситетської майстерні. 

Стосовно підготовки студентів за модулями програми спецкурсу, 
призначених для опанування основами мистецтва кераміки, то в ході його 
викладання ми будуємо заняття таким чином, щоб мінімально 
використовувати репродуктивні форми діяльності студентів через 
залучення їх до самостійного вибору пластичного рішення, кольорової 
гами, розмірів, форм і характеру проектованих ними керамічних виробів. 
Під час вступної бесіди на початку кожного практичного заняття 
студентам пропонуються варіанти вирішення проблемної ситуації. Деякі 
студенти безпосередньо можуть користуватися підказками. Однак 
поступово ускладнюючи умови, завдання вимагають від них самостійних 
дій у пошуку найбільш вдалого варіанту втілення задуму. Завдання 
частково пошукові й творчі будуються за трьома основними напрямами: 
1) перенесення знань і вмінь на нові умови; 2) знаходження нового способу 
вирішення композиційних, проектних завдань із пропонованого вибору; 
3) створення виробу в матеріалі. 

Заняття в керамічній майстерні можна чергувати за тривалістю 
виконання завдань, бо створення лише тривалих виробів стомлює 
студентів, сприяє зростанню творчої апатії. Тому доцільніше виконувати 
короткотривалі завдання, які підпорядковані загальній темі. 

У програмі занять спецкурсу навчання будується за принципом 
нарощування навчального матеріалу від простого до складного. 

Першу серію завдань спрямовано на формування в студентів потреб 
творчого сприйняття, виявлення естетично-виразних особливостей кера-
мічних творів. Для цього студенти вивчають і замальовують керамічні 
вироби (вироби традиційних народних промислів України, вироби різних 
епох і регіонів, різні види керамічних композицій) на виставках, у музеях, 
у майстерні, а також аналізують їх композиційні, пластичні, фактурні, 
колористичні, естетичні, функціональні й конструктивні властивості. Далі 
необхідно визначити вид кераміки залежно від вихідного матеріалу; 
визначити вид художньої кераміки залежно від її призначення; визначити 
вид, спосіб виготовлення й декорування, епоху створення керамічного 
твору, належність його до того чи того стилю; визначити й назвати основні 
конструктивні елементи виробу; визначити пластичний та естетичний 
аспекти співвідношення об’ємів основних конструктивних елементів, 
взаємозв’язок форми й декору. 

Друга серія завдань має пошуково-тренувальний характер і 
передбачає: пошук родовища глини, придатної для керамічної справи; 
виконання вправ на підготовку глини, формування пластичних мас різного 
стану; спробу формувати виріб. 
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Третя серія завдань вимагає від студентів репродуктивної та 
продуктивно-творчої активності в процесі ліплення й ескізування: зліпити 
круглу вазу з виразним силуетом; виконати плакетку з декоративною 
рельєфною композицією на тему «Моє місто»; зліпити зооморфну чи 
антропоморфну фігуру, наслідуючи зразки народних глиняних іграшок; 
зліпити зооморфну фігуру, використовуючи матеріал стилізації тварин із 
малярства М. Приймаченко; зробити копію форми заданого глечика на 
гончарному крузі; виконати серію ескізів об’ємної декоративної форми, 
придатної для її формування на гончарному крузі й затвердити один з 
ескізів у викладача; виготовити шлікерним способом нескладні керамічні 
вироби (наприклад, вазу чи кухоль); виконати серію ескізів комплекту 
глиняних виробів для лиття у формах і затвердити один з ескізів у 
викладача; виготовити шлікерним способом комплект керамічних виробів 
й оправити відлитий комплект і декорувати його рельєфом або 
прорізанням; виготовити гіпсову форму й виконати керамічний виріб 
складної конфігурації, оправити його, декорувати рельєфним способом, 
висушити й випалити; виконати ескізи розпису керамічного виробу, 
затвердити один із них у викладача й розписати виріб згідно із 
затвердженим ескізом. 

Четверта серія завдань розвиває в студентів конструктивно-
пластичне й композиційне мислення в процесі ліплення й декорування 
керамічного виробу: виготовити авторську декоративну керамічну 
посудину для обраного інтер’єру, обрізати й зачистити виріб, доліпити 
дрібні деталі й обробити форму способом лощіння; виконати вправи з 
рельєфного декорування шляхом пальцевого тиснення, горельєфного 
доліплення, за допомогою штампиків, методом гравіювання, ажурного 
різьблення й способом інкрустації; оздобити керамічну вазу за допомогою 
дрібного горельєфного доліплення; оздобити одну й ту саму керамічну 
форму різними рельєфними способами; розробити ескіз силуетного 
стилізованого зображення (рослинний мотив, птахи, риби тощо), 
затвердити його у викладача й виконати розпис тарелі згідно із 
затвердженим ескізом; розробити серію ескізів конструкції й розпису 
сувенірного світильника «Українська хата», затвердити один із них у 
викладача й виконати форму в матеріалі, зліпити форму й декорувати її 
надглазурним розписом згідно із затвердженим ескізом, випалити виріб; 
розробити серію ескізів конструкції і розпису напольної вази в 
трипільському стилі, затвердити один із них у викладача й виконати форму 
в матеріалі; виконати вправи з декорування кераміки ангобами (розпис, 
фляндрування, сграфіто); виготовити й розписати ангобами напольну вазу; 
виконати вправи з виготовлення й нанесення на виріб полив; виконати 
ескіз керамічної вази для її оздоблення поливами й емалями; виконати 
вправи на оздоблення керамічних виробів поливами з різноманітними 
декоративними ефектами (кракелюр, мармурування та ін.); виготовити 
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керамічну вазу й декорувати поливами й емалями згідно із затвердженим 
ескізом; виконати ескізи об’єму керамічної форми й розробити декор для її 
аерографії, затвердити ескіз у викладача й виконати роботу в матеріалі. 

Постановку наведених серій завдань було узгоджено з визначеними 
нами педагогічними умовами підготовки майбутніх учителів образотвор-
чого мистецтва до організації позакласної роботи в школі на заняттях 
спецкурсу. 

Реалізуючи першу умову (організація естетичного сприйняття 
студентів), ми виходимо з того, що особливості процесу декоративної 
творчості зумовлені предметним змістом конкретного виду художньої 
діяльності, що має низку пластично-творчих завдань. Серед них головними 
є визначення характерних рис об’єкта зображення, з’ясування його 
функціонального призначення, добір матеріалів і художньо-технологічних 
прийомів виконання декоративних творів. Співвідношення цих завдань, 
своєю чергою, зумовлювало виникнення психолого-педагогічної проб-
лемної ситуації щодо організації естетичного сприйняття студентів, 
невідкладне вирішення якої сприяло зародженню й розвитку в них 
образно-пластичного мислення, що мало певні особливості в декоративній 
діяльності засобами художньої кераміки. 

Центральною проблемою декоративної творчості в галузі художньої 
кераміки виступає взаємодія матеріалу, на основі фізичних і механічних 
якостей якого будується декоративний керамічний твір з образотворчими 
засобами втілення його задуму. Тому, проходячи етапи формування задуму 
й пошуку шляхів його реалізації, діяльність студентів щодо створення 
художнього образу декоративного керамічного виробу ми насамперед 
активізуємо через естетичне сприйняття властивостей матеріалів кераміки 
(адже в процесі безпосередньої кінетичної діяльності з матеріалом 
кераміки відбувається детальний аналіз і синтез властивостей та 
особливостей його об’єму, форми, фактури, щільності, ваги, пластичності 
тощо), осмислення технологічних прийомів виготовлення керамічних 
виробів. 

Сприймаючи художні твори, кожний реципієнт спілкується з 
художнім образом. Цей процес, за твердженням Л. Столовича, 
відбувається як послідовність актів: діалог митця зі світом – діалог автора 
із самим собою (автокомунікація) – діалог художнього твору з 
реципієнтом – діалог реципієнтів один з одним. Зазначена послідовність 
сприйняття передувала подальшій декоративній творчості студентів у 
галузі художньої кераміки, яка також полягала в послідовній етапності 
вирішення творчих завдань: естетичне сприйняття матеріалів кераміки, 
генерування задуму твору й подальше його матеріальне втілення на основі 
грамотного використання відповідних художніх технологій. 

Специфіка декоративно-прикладного мистецтва полягає в активізації 
образно-емоційного сприйняття дійсності й характеризується перетворю-
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вальним та інтерпретаційним спрямованням художньої творчості на 
створення декоративних образів високого ступеня умовності. Тому 
сприйняття задля досягнення результативності декоративно-творчої 
діяльності повинне мати яскраво виражену вибірковість, аналітичність, 
спрямованість на визначення й відбір головних, істотних ознак 
естетичного явища. 

У процесі професійної підготовки майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва на заняттях спецкурсу формування й розвиток 
такого специфічного сприйняття здійснюється через цілеспрямовану 
організацію за допомогою педагогічної установки, що визначає напрям 
пошуку й відбору елементів образу, актуалізує аналітико-синтетичні дії, 
орієнтує на вираження певного емоційного ставлення кожного студента. 

Звісно, в своїй статті ми не висвітили всі можливості мистецтва 
кераміки та гурткової роботи. Тому подальшого вивчення потребує творче 
самовираження в різних галузях мистецтва в гуртковій роботі. 
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УДК 378.014.6:005.6. 
Руслан Кубанов 

 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ  

СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ЯКОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ  
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Підвищена увага до наукових досліджень, виконаних на підставі 

системного підходу до аналізу й оцінки різноманітних процесів та явищ 
природи і суспільної діяльності людей спостерігається уже давно. Це 
зумовлено, перш за все, якісним піднесенням процесу пізнання оточуючої 
дійсності, успіхами розвитку наукових здобутків, бажанням пізнати 
різноманітні явища і процеси в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості, 
побудувати певні моделі систем у сфері живої та неживої природи і 
суспільного розвитку. 

У контексті нашого дослідження слід зазначити, що розв’язання 
завдань підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців 
різних спеціальностей вимагає розробки відповідної теорії й методології 
дослідження проблеми. Найбільш загальним і разом з тим конструктивним 
у цьому плані є системний підхід. 

Завдяки працям таких науковців як І. Блауберг, Л. Блюменфельд, 
В. Макаров, В. Садовський, А. Сараєв, В. Тюхтін, О. Уйомов, Е. Юдін було 
розроблено основні категорії системного підходу, окреслено шляхи та 
можливості його застосування в різних сферах наукового пізнання. 
Застосували ідеї системного підходу в педагогіці, економіці, філософії 
також Р. Вайнола [1], О. Гетманцев [2], С. Гончаренко, В. Кушнір і 
Г. Кушнір [3], В. О. Зінченко [4], В. Качалов [5], Ю. Конаржевський [6], 
М. Кондаков [7], Н. Л. Кусик і С. В. Багдік’ян [8], В. С. Лазарев [9] 
М. Локтіонов [10], В. Федоров [11], В. Шинкарук [12], В. Андрущенко [13], 
А. Фокшек [14]. 

Мета статті: охарактеризувати суть та значення системного підходу 
для сучасних наукових досліджень, визначити методологічні засади 
використання системного підходу в дослідженні якості професійної 
підготовки студентів вищого навчального закладу. 

Сам по собі термін «підхід» пов’язаний з терміном «метод». За 
М. Кондаковим, «метод… це підхід до явищ природи і суспільства, шлях, 
спосіб досягнення мети, прийом теоретичного дослідження або 
практичного здійснення чогось, що виходить із знань найбільш загальних 
закономірностей розвитку об’єктивної дійсності...» [7, с. 301]. Під 
підходом слід розуміти певний погляд на об’єкт, а також особливу 
процедуру побудови всього дослідницького циклу. Деякі методологи 
називають підхід «дослідницькою стратегією». У більш широкому 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 14 

розумінні підхід – це органічне поєднання теорії (або концептуальних 
поглядів) з батареєю методів, які в сукупності дають відображення 
реальності. 

Поняття «системного підходу» тлумачиться неоднозначно. В. Андру-
щенко стверджує, що «системний підхід – це спосіб наукового пізнання та 
практичної діяльності, що вимагає розгляду частин у нерозривній єдності з 
цілим» [13, с. 536]. А. Фокшек вважає, що системний підхід спирається на 
переважання цілого відносно його складових компонентів й передбачає 
безперервний перехід від спільного до часткового, в основі якого лежить 
істинна мета; дозволяє розглядати педагогічний процес в університеті з 
точки зору його структури, змісту, функцій, сукупність методів, системних 
зв’язків [14, с. 216]. Як зазначає С. Гончаренко, «системний підхід – це 
послідовність процедур для створення складноорганізованого об’єкта як 
системи, а також спосіб опису, пояснення, прогнозування поведінки таких 
об’єктів; дослідження складноорганізованих об’єктів як комплексу 
взаємопов’язаних підсистем, поєднаних загальною ціллю, що розкриває 
інтегративні властивості об’єкта як системи, а також зовнішні й внутрішні 
зв’язки; цілісне бачення складноорганізованих об’єктів дослідження» [3, с. 3]. 
Аналізуючи системний підхід як напрям методології наукового пізнання, 
він аргументує, що в його основу покладено розгляд об’єктів дослідження 
як систем і який передбачає розкриття цілісності об’єкта дослідження, 
виявлення розмаїття зв’язків у ньому та зведення цього розмаїття до певної 
цілісної картини; сукупність методів і засобів, що дають змогу дослід-
жувати властивості, структуру й функції об’єкта дослідження як системи зі 
складними взаємодіями й взаємозв’язками; принцип, який становить 
сукупність методів і засобів певної логічної системи, що повинна 
забезпечити глобальну ціль функціонування об’єкта як системи [3, с. 5]. 

Основним поняттям системного підходу є система. Сам термін 
«система» має грецьке походження й означає «складання», «поєднання», 
«утворення» – тобто сукупність визначних елементів, між якими існує 
закономірний зв’язок чи взаємодія [12, с. 626]. Категорія «система» має 
здебільшого філософський зміст і розглядається як проблема спів-
відношення частини і цілого. 

Сам системний підхід отримав досить значне поширення в другій 
половині ХХ століття, результатом чого стала поява великої кількості 
визначень системи. Не вдаючись в детальний аналіз існуючих визначень 
системи, лише констатуємо, що система – це сукупність взаємозв’язаних 
елементів, які утворюють певну цілісність, що має власні властивості. 
Тобто, система – це комплекс взаємодіючих компонентів, сукупність 
елементів, які знаходяться між собою у взаємозв’язках, утворюючи таким 
чином визначену єдність. Тобто, система – це нова якісна характеристика 
утворюючих її елементів у порівнянні з безсистемною характеристикою 
тих самих елементів. Частина системи, яка виконує в ній визначену 
функцію з метою підтримання її функціонування є елементом системи. 
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Відносини між елементами характеризують структуру системи. Універ-
сальність категорій «система», «елемент», «структура», які в сукупності 
характеризують системний підхід, дають можливість їх використання для 
різних об’єктів пізнання, зокрема і до явищ правового характеру. 

Системний аналіз є невід’ємною частиною системного підходу до 
управління. За Ю. Конаржевським, системний аналіз – це сукупність 
взаємозалежних прийомів і процедур, які використовують для вивчення 
складних об’єктів і процесів, що представляють собою складні цілісні 
системи [6, с. 24]. В. Лазарєв вважає, що з позицій системного аналізу 
висвітлити якийсь об’єкт дійсності як систему – значить визначити його 
системні об’єкти, їх зв’язки і властивості [9, с. 41–48]. 

За М. Локтіоновим, метод системного аналізу включає такі 
послідовні дії: 

1. Формулювання проблеми. 
2. Визначення, розроблення і перевірка альтернативних рішень. 
3. Побудова і використання моделей для попередження небажаних 
наслідків застосування конкретних рішень. 

4. Порівняння і ранжирування альтернативних рішень. 
5. Оцінний аналіз. 
6. Прийняття рішення і його здійснення. 
7. Оцінка отриманих результатів [10, с. 141]. 
Аналіз систем дає можливість з’ясувати, з яких саме компонентів 

утворюється система, що вивчається. О. Гетманцев вважає, що системний 
підхід не повинен зводитись лише до аналізу елементів системи. Межі 
його застосування призначені вирішувати більш широкі завдання, а саме: 
1) розгляд системи як певного цілісного утворення; 2) аналіз елемента (або 
елементів) системи; 3) визначення характеру зв’язків, взаємодії, складових 
елементів системи (структурний аналіз); 4) просторово часові особливості 
існування системи (динаміка функціонування системи та її елементів) [2, с. 71]. 

Вищий навчальний заклад, будучи освітньою організацією, 
відповідає основним властивостям системи: 1) цілеспрямованості (мети в 
області якості); 2) складності (безліч структурних підрозділів і складність 
їх взаємозв’язку); 3) подільності (освітня, науково-дослідна, навчально-
методична, господарська діяльність); 4) цілісності (спрямованість дій 
структурних підрозділів підпорядковане єдиним цілям); 5) різноманіттю 
елементів і розбіжності їхньої природи (різні види діяльності мають свою 
функціональну специфічність і автономність); 6) структурності (взаємо-
залежність і взаємозв’язок між підрозділами згідно ієрархічних рівнях). 
Використання системного підходу до управління освітньою організацією 
полягає, передусім, в розгляді її взаємозв’язаних елементів та обліку 
впливу зовнішнього середовища і зворотного зв’язку на ефективність їх 
діяльності. Таким чином найбільш раціональним підходом до управління 
якістю послуг в освітній організаціях, що відповідає вимогам сьогод-
нішньої практики є системний підхід [8, с. 98–99]. 
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Є різні точки зори щодо побудови системи якості вищої освіти, 
зокрема якості професійної підготовки студентської молоді. Так, на думку 
Р. Вайноли, розробка системи якості вищої освіти має бути побудована за 
такою схемою: визначення концептуальних основ якості професійної 
освіти і системи якості; розробка моделі стандартизації професійної освіти 
вищого навчального закладу, як компонента системи якості; моделювання 
менеджменту якості професійної освіти, як компонента системи якості; 
визначення концептуальних і методологічних основ проектування системи 
якості в контексті фахової професійної освіти [1, с. 72]. 

В. Качалов [5] розглядає систему якості вищої освіти у вигляді 
класифікації із трьох напрямів: 

1. Якість суб’єкта одержання освіти (абітурієнта, студента, слухача, 
аспіранта). 

2. Якість об’єкта надання освітніх послуг (освітні установи). 
2.1. Якість керування (призначення, цілі, принципи, методи, 

структура, організація планування). 
2.2. Якість проекту надання освітніх послуг (структура й зміст 

програм навчання). 
2.3. Якість ресурсного забезпечення процесу надання освітніх 

послуг: 
– матеріально-технічного (навчальні аудиторії й лабораторії, 
устаткування, видаткові матеріали); 

– методичного (навчальна література, посібники, збірники завдань); 
– кадрового (професорсько-викладацький і допоміжний персонал); 
– фінансового. 
3. Якість процесу надання освітніх послуг. 

3.1. Якість організації й реалізації застосовуваних технологій 
надання освітніх послуг (структура взаємодії суб’єктів, 
форма й зміст освітніх процесів, мотиваційні фактори). 

3.2. Якість контролю над процесом надання освітніх послуг. 
3.3. Якість контролю результатів надання освітніх послуг [5, c. 85]. 

Спираючись на принципи і методологію системного підходу, 
В. Зінченко [4] вважає, що систему якості вищої освіти можна представити 
у вигляді піраміди. Відповідно до цього основу піраміди якості вищої 
освіти буде становити якість попередньої підготовки абітурієнтів, 
наявність у них певного досвіду самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності та будь-якої діяльності у сфері виробництва; ґрунтовність 
визначення бажаних для суспільства, роботодавців та особистості 
результатів навчання; наявність загальнодержавної політики підготовки 
фахівців, яка враховує світові тенденції розвитку вищої освіти, спирається 
на широку законодавчу базу та дієві фінансові механізми. 

Другий рівень піраміди складає можливість вищого навчального 
закладу здійснювати освітню діяльність. Ця можливість виходить з 
наявності необхідного обсягу та рівня розвитку матеріально-технічної бази 
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університету, якісного та кількісного складу професорсько-викладацьких 
кадрів; різноманітності діяльності ВНЗ, яка дає можливість надавати 
широкий спектр освітніх послуг, інтегрувати освіту та науку; існування 
соціально-побутових умов для навчання та життя студентів, а також 
діяльності викладачів. 

Третій рівень відведено якості роботи – якості процесу підготовки 
фахівців, яка містить значну кількість складників. Оскільки будь-який 
процес розпочинається з планування, то й процес підготовки фахівців 
розпочинається зі створення планів та програм їхньої підготовки, що 
значною мірою визначає сутність та особливості діяльності студентів і 
викладачів. На підставі наявних планів та програм будується навчальний 
процес, у якому в потрібній логіці виставляються навчальні дисципліни в 
тих чи тих формах навчання. Не можна не погодитися з науковцем, що на 
цьому рівні піраміди якості важливе місце займає система прийняття 
рішень щодо управління якістю підготовки фахівців. Така система повинна 
спиратися на розподіл ролей та відповідальності за діяльність, а також на 
наявність внутрішньої системи нормативних актів, у яких регламентовано 
діяльність усіх учасників процесу підготовки фахівців, сформовано 
стратегію й тактику розвитку освітньої діяльності навчального закладу та 
забезпечення якості вищої освіти [4, с. 28–29]. 

Ми розділяємо погляд на зазначену проблему В. Федорова [11]. 
Науковець вважає, що в університет як організаційно-освітню систему 
входять інститути й факультети, кафедри інститутів і факультетів, 
професорсько-викладацький склад, студенти. Взаємини й взаємозв’язок 
між даними елементами, що визначають структуру ВНЗ, є основою для 
системи організації ієрархічного керування в освітньому закладі. При 
такому підході кожна з перерахованих вище складових ВНЗ являє собою 
підсистему керування, яка в ієрархії всієї системи керування відповідає 
певному рівню [11, с. 192]. Слід підкреслити, що головна мета 
функціонування університету – це якість професійної підготовки 
студентів-випускників на «виході» з навчального закладу. Досягнення цієї 
мети забезпечує організаційно-освітня система ВНЗ за допомогою тісного 
взаємозв’язку між вищезазначеними елементами, на рівні кожного із них 
здійснюється професійне становлення майбутніх фахівців. 

Отже, взаємопов’язаність всіх елементів (рівнів) такої складної і 
багаторівневої системи, як вищий навчальний заклад, безумовно впливає 
на якість кінцевого результату діяльності ВНЗ – якість професійної 
підготовки майбутніх фахівців. Саме тому, застосування системного 
підходу дасть змогу підвищити якість освітніх, науково-інноваційних 
процесів і забезпечити конкурентоспроможність ВНЗ та його випускників 
на ринку освітніх послуг. 

У подальших дослідженнях буде визначено особливості функціо-
нування системи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх 
економістів в умовах вищого навчального закладу. 
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УДК 371.315.7 
Ірина Савельєва  

 
ВИМОГИ ДО ІКТ-КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛІВ,  

ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 
 
Дистанційні технології навчання в наш час дають можливість 

індивідуалізованого навчання при менших затратах відносно традиційних 
форм. Використання різних засобів інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) при цій формі навчання забезпечують більшу зацікавленість 
учнів та можуть давати більшу ефективність засвоєння учбового матеріалу. 
Впровадження дистанційного навчання може бути реалізовано як окрема 
форма навчання або можливо використання технологій дистанційного 
навчання для забезпечення навчання в різних формах [1]. 

При традиційному навчанні вчитель виступає в ролі передавача 
знань до учня, а при дистанційній формі вчитель може виступати в різних 
ролях (методист, розробник курсу, тьютор, адміністратор) і відповідно  
до ролі виконувати різні функції. Для кращого застосування своїх знань  
та вмінь при різних ролях вчителям доводиться використовувати різні 
засоби ІКТ. 

Але сьогодні за даними ЮНЕСКО [2] більшість викладачів до цього 
часу оперують класичними, традиційними засобами і формами організації 
учбової діяльності, і багато з них відстають від своїх учнів по знанням ІКТ. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання 
відрізняється від традиційного та має наступні переваги [3, с. 121]: 

• гнучкість у виборі місця й часу проведення самостійної роботи; 
• студенти, а не тільки викладачі, можуть керувати вибором 
навчального матеріалу; 

• розвиток внутрішньої мотивації студентів шляхом підсилення 
зовнішньої за рахунок привабливості мультимедійного представ-
лення інформації; 

• можливість організації контролю й самоконтролю за виконанням 
самостійної роботи; 

• доступ до інформаційних ресурсів, навчальних та контролюючих 
матеріалів; 

• можливість диференціації навчального матеріалу, врахування 
рівня пізнавальної активності студентів у процесі навчання; 

• свобода в пошуку і відборі матеріалу; 
• можливість ефективної доставки студенту широкого діапазону 
тренувального матеріалу; 

• забезпечення ефекту групової співпраці, створення корисного 
дискусійного середовища й ефективної спеціалізації учасників 
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віртуальних робочих груп; 
• низька собівартість надання освітніх послуг; 
• перехід від моделі навчання, орієнтованої на викладача до 
студентсько-орієнтованої моделі. 

Використання ІКТ в роботі вчителів відображені в роботах вчених: 
В. Бикова, А. Гуржій, М. Жалдака, О. Овчарук, Є. Полат, О. Спіріна. 

О. М. Спірін [4] визначає інформаційно-комунікаційну компетент-
ність, точніше інформаційно-комунікаційно-технологічну компетент-
ність, або ІКТ-компетентність як підтверджену здатність особистості 
використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для 
задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язування суспільно-
значущих, зокрема професійних, задач у певній предметній галузі. 

Першим етапом на сходах ІКТ-компетентності може бути оволодіння 
комп’ютерною грамотністю, на якому вчителі навчаються користуватися 
комп’ютерною технікою та мережею Інтернет. І вже використання цих 
знань та вмінь в своїй професійній діяльності може бути показником ІКТ-
компетентості. 

Індикаторами інформаційно-комунікаційної компетентності є [5]: 
• наявність загальних уявлень у сфері ІКТ; 
• наявність уявлень про електронні освітні ресурси; 
• володіння інтерфейсом операційної системи; 
• наявність загальних уявлень у сфері мультимедіа; 
• володіння навичками користувача офісних технологій у контексті 
підготовки дидактичних засобів з наочної галузі та робочих 
документів; 

• володіння технікою підготовки графічних ілюстрацій; 
• володіння базовими Інтернет-сервісами і технологіями та 
основами технологій побудови Веб-сайтів. 

Метою даної статті є визначення ІКТ-компетентції вчителів, які 
мають виконувати різні ролі при використанні дистанційних форм 
навчання. 

Дистанційне навчання [6, с. 9] – форма організації і реалізації 
навчально-виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт 
навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно 
екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає 
безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли 
учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосеред-
ньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста 
присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є 
обов’язковою). 

Термін «створення дистанційного курсу» передбачає: 
1. Вибір системи дистанційного навчання; 
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2. Створення (підбір) учбового контенту для вже існуючої системи. 
Даний матеріал підготовлений на основі експертних висновків, для 

більш детальних вимог до необхідних навичок з ІКТ-компетенцій 
необхідно проводити функціональний аналіз роботи кожного учасника 
дистанційного курсу. 

Створення дистанційного курсу – складний процес, в якому приймає 
участь не один спеціаліст. Автором представлені етапи життєвого циклу 
дистанційного курсу з основними задачами для його учасників [7, с. 240–241]. 

Для досягнення гарного результату при створенні дистанційних 
курсів необхідні [8, c. 281]: 

• високоякісні мультимедійні навчальні матеріали, розроблені 
командами компетентних спеціалістів з метою популяризації 
самостійного і незалежного навчання; 

• на додачу до навчальних ресурсів, стандартним для всіх 
студентів, є надання індивідуальної підтримки учнів, яку їм 
забезпечує спеціально навчений викладацький склад; 

• гарна логістика та адміністрування, які забезпечують гарантію 
високої якості обслуговування учнів; 

• активна участь викладацького складу в дослідженнях з метою 
підтримки того інтелектуального азарту в процесі навчання, який 
учні сприймають як корисний та привабливий. 

Розглянемо функції та необхідні ІКТ-кометентності вчителів, які 
виконують ролі методиста, розробника та редактора курсу, тьютора 
(вчителя) та системного адміністратора. 

Розробник (редактор) курсу – це вчитель, який створює, редагує, 
оновлює та удосконалює учбовий контент. 

Технологічний процес розробки дистанційного курсу включає в себе 
наступні етапи: 

• визначення цільової групи, на яку розрахований даний курс; 
• визначення цілей та задач курсу; 
• визначення компетенцій, якими повинні оволодіти слухачі курсів 
після проходження даного курсу; 

• вибір моделей, методів та засобів навчання; 
• вибір необхідних тем для даного курсу для складання програми 
курсу, розбивка матеріалу на модулі; 

• підбір необхідного матеріалу; 
• складання навчального контенту для курсу; 
• вибір контролюючих заходів. 
Дистанційна форма навчання передбачає в основному самостійну 

роботу учнів з учбовим контентом. Тому від матеріалів, які будуть 
запропоновані, буде залежати зацікавленість того, хто навчається і, як 
наслідок, його знання. 
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При дистанційному навчанні весь матеріал курсу повинен бути 
готовий до початку навчання для невідомої аудиторії, на відміну від 
очного курсу, коли вчитель може підлаштуватися під наступний урок, в 
залежності від того, як його сприймають учні. Тому викладач повинен 
добре знати свій курс, вміти знаходити найкращі способи подання 
інформації для досягнення відповідних цілей навчання, вміти 
структурувати весь курс для кращого розуміння студентами, розбивати 
матеріал на модулі і на заняття (студент повинен чітко розуміти обсяги 
необхідні для вивчення на тиждень), а також вміти обґрунтовано 
планувати і реалізовувати необхідні перевірки знань студентів. 

В залежності від типу представлення різної інформації її можна 
надавати у різних формах [9]. 

Функції вчителя розробника відповідно до структури дистанційного 
курсу за Є. С. Полат [10]: 

• розробка загальних відомостей про курс (призначення, цілі, 
задачі, зміст (структура), умови запису на курс, підсумкові 
документи; 

• створення довідкових матеріалів для учнів; 
• розробка навчального курсу, структурованого за модулями; 
• створення завдань, направлених на засвоєння матеріалу, 
формування та закріплення практичних умінь і навичок; 

• створення творчих завдань; 
• розробка засобів моніторингу та контролю успішності учнів. 
Для коректного відображення теоретичного контенту в системі 

дистанційного навчання необхідно на стадії підготовки матеріалів в MS 
Word використовувати стильове оформлення текстів, форматування 
графічних елементів. 

Вставка графічних елементів покращує зрозумілість текстових 
викладок та збільшує інтерес учнів. 

Використання анімаційних ефектів може бути використане для 
управління інтерактивністю при поясненні нового матеріалу або для 
закріплення знань. 

Загальні вимоги до елементів учбового контенту представлені в 
роботі П. О. Петрикова [11]. 

На основі викладеного можна зробити висновки про необхідні ІКТ-
компетенції розробника дистанційного курсу: 

• знати про форми та технології дистанційного навчання; 
• використання MS Word як досвідченого користувача (для 
створення текстового контенту курсу); 

• використання MS Excel (для створення різних діаграм); 
• використання графічного редактора (для створення та редагу-
вання графічних файлів); 
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• вміння працювати з програмами для створення презентацій 
лекцій; 

• створення анімацій та роликів; 
• створення карт знань; 
• знати та використовувати різни методи контролю знань учнів; 
• мати знання з основ тестових технологій; 
• вміння з пошуку інформації в мережі Інтернет; 
• володіння навичками мережної взаємодії в асинхронному і 
синхронному режимах; 

• знання з основ авторського права. 
Тьютор – викладач-консультант, який виконує в системі 

дистанційного навчання функції викладача, консультанта та організатора 
учбового процесу. 

Види діяльності тьютора [12]: 
• пошук та отримання інформації, перегляд звітів, особисті 
контакти, пошук нових ідей; 

• передача навчальної інформації слухачам, розсилка повідомлень і 
звітів, телефонні дзвінки слухачам, координація чисельності 
слухачів, ознайомлення з розкладом, процедурними вимогами; 

• інформування слухачів групи дистанційного навчання, поради, 
інформаційна підтримка навчання; 

• керівництво та мотивація слухачів, навчання, консультації та 
комунікації зі слухачами; 

• налагодження і підтримка інформаційних зв’язків і взаємодії між 
слухачами та іншими учасниками дистанційного навчання; 

• урегулювання різних проблем, що виникають в процесі навчання, 
розв’язання конфліктів, адаптація слухачів до нової форми 
навчання; 

• упорядкування графіків, розставлення пріоритетів, представлення 
інтересів керівництва системи дистанційного навчання. 

При дистанційному навчанні учні не бачать вчителя, тому для того, 
щоб учень не почував себе самотнім, спілкування з тьютором та іншими 
учнями повинно займати не останнє місце. Для цього використовуються 
різні засоби комунікації [13]: 

Синхронні – це засоби комунікації, які дозволяють обмінюватися 
інформацією у реальному часі. Вони є найбільш перспективними та 
надають можливість безпосереднього спілкування. 

Асинхронні – засоби комунікації, які дозволяють передавати та 
отримувати інформацію в зручний для кожного учасника процесу час, 
незалежно один від одного. 

Ю. Г. Запорожченко [14] виокремлює види засобів ІКТ, що можуть 
бути використані при синхронному дистанційному навчанні: 
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• служби миттєвих повідомлень (використання чату, передача 
файлів); 

• чат-групи / чат-кімнати; 
• аудіо-зв’язок (усна взаємодія між двома або більше користу-
вачами); 

• відео-зв’язок (одностороння відео трансляція та двостороння 
відео-взаємодія); 

• багатокористувацький домен об’єктно орієнтованого середовища 
(залучення учнів до рольової гри). 

Засоби для асинхронного дистанційного навчання [14]: 
• електронне листування (обмін повідомлень між двома особами 
або групою осіб); 

• групова розсилка (одночасна автоматична система розсилки групі 
учасників); 

• форум (розміщення повідомлень, відповідей та коментарів, 
розподілених, як правило, за тематичними розділами) 

• веб-депозитарій (зосереджений в одному місці електронний архів 
для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довго-
тривалого надійного відкритого доступу до ресурсів). 

Як стверджує автор [15], основними професійними вимогами до 
тьюторів є: 

• операційні – уміння працювати з інформаційно-комп’ютерними 
технологіями; 

• навички організації мікрогрупового навчання з урахуванням 
психологічних і професійних особливостей студентів; 

• уміння виявляти труднощі, що виникають у студентів під час 
роботи з навчальним матеріалом; 

• уміння планувати й організовувати зворотний зв’язок у 
спілкуванні з тими, хто навчається за допомогою засобів 
інформаційно-комп’ютерних технологій; 

• мотиваційно-професійне самовдосконалення; 
• стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів; 
• наявність об’єктивного ставлення до результатів своєї професій-
ної діяльності. 

З’ясовано, що тьютори виконують професійні функції адміністра-
тивного менеджера, модератора, методиста, технолога, «проектора», 
співробітника підтримки, бібліотекаря, техніка, графічного дизайнера, 
інструктора, видавця/редактора, лідера/керівника. 

Т. І. Койчева [12] виділяє три складові у структурі готовності 
вчителя до діяльності тьютора: 

1. Когнітивний компонент визначається за критерієм обізнаності як 
система знань, якими він повинен володіти: 
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• сутність і особливості дистанційної освіти загалом; 
• сутність і особливості дистанційного навчання як головного 
процесу дистанційної освіти; 

• принципи, методи і форми організації дистанційного навчання; 
• психологічні особливості взаємодії викладача та слухача в умовах 
дистанційного навчання; 

• методика подання навчального курсу, програми в умовах 
дистанційного навчання; 

• можливості інформаційно-комп’ютерних технологій в поданні 
навчального матеріалу слухачеві і в забезпеченні зворотного 
зв’язку про засвоєння цього матеріалу; 

• мета і завдання діяльності тьютора і засоби його реалізації в 
умовах дистанційного навчання на базі ІКТ; 

• вимоги щодо якості професійної діяльності тьютора в системі 
дистанційного навчання. 

2. Операційний компонент визначався за критерієм спроможності за 
низкою вмінь, якими він повинен володіти: 

• уміння самостійно опрацьовувати дистанційно навчальний курс; 
• уміння визначати ефективність дистанційного курсу за його 
змістом, структурою, способами подання навчального матеріалу; 

• уміння працювати (як користувач) з усіма основними ІКТ 
(Інтернет, пошта, чат, телеконференція); 

• уміння організовувати прямий індивідуальний та інтерактивний 
зв’язок зі слухачами; 

• уміння виявляти труднощі, що виникають у слухачів під час 
роботи з навчальним матеріалом в умовах дистанційного 
навчання; 

• уміння кваліфікувати природу труднощів, що виникають у 
слухачів під час дистанційного навчання, і надавати їм адекватну 
допомогу; 

• уміння організовувати зворотній зв’язок від слухачів і 
підтримувати його активність; 

• уміння чітко планувати свої дії в спілкуванні зі слухачами в 
умовах і за допомогою засобів ІКТ; 

• уміння однозначно, стисло та чітко висловлювати свої думки, 
поради, вказівки за допомогою письмових текстів. 

3. Мотиваційний компонент, що базується на регулятивних 
психологічних механізмах, які визначають вибірковість активності 
особистості за критерієм схильності у структурі досліджуваної готовності, 
виявляє себе у такий спосіб: 

• намагання самостійно поширювати свої знання та вміння щодо 
володіння засобами ІКТ; 
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• намагання вдосконалювати свої навички, методику роботи зі 
слухачами з використанням ІКТ; 

• наявність критичного об’єктивного ставлення до результатів своєї 
діяльності як тьютора (адекватна самооцінка); 

• наявність позитивного, конструктивного ставлення до власних 
труднощів і помилок; 

• наявність ідей, пропозицій щодо вдосконалення методики 
подання курсу, організації процесу дистанційного навчання; 

• терпляче, толерантне ставлення до потреб і труднощів своїх 
слухачів; 

• творче ставлення до виконання своїх обов’язків; 
• постійне розширення свого кругозору; 
• задоволеність вибором своєї професійної діяльності. 
На основі викладеного можна зробити висновки про необхідні ІКТ-

компетенції тьюторів: 
• знати про форми та технології дистанційного навчання; 
• володіти різними засобами ІКТ для спілкування; 
• гарне знання системи дистанційного навчання (для допомоги 
учням); 

• знання мережного етикету; 
• використання браузерів; 
• вміння пошуку інформації в мережі Інтернет; 
• створення карт знань; 
• знати та використовувати різни методи з контролю знань учнів; 
• знання з основ тестових технологій; 
• знання з основ авторського права. 
Адміністратор системи дистанційного навчання – людина, яка 

підтримує та налаштовує до потреб користувачів систему дистанційного 
навчання. 

До його функції належить: 
• підтримка системи дистанційного навчання в робочому стані; 
• створення користувачів та модулів в межі системи дистанційного 
навчання; 

• консультування вчителів по технічних питаннях з системою. 
На основі викладеного можна зробити висновки про необхідні ІКТ-

компетенції адміністратора: 
• користувач з високим рівнем знань MS Office (Word, Excel, Power 

Point); 
• користувач/програміст з високим рівнем знань системи 
дистанційного навчання; 

• знання з адміністрування баз даних; 
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• знання з настроювання та обслуговування мереж; 
• вміння працювати з веб-додатками та початкові знання з мови 

HTML; 
• знання функціональних можливостей браузерів. 
Методист в системі дистанційного навчання – це людина, яка 

організує весь навчальний процес. 
Функції методиста дистанційного навчання: 
• організує та управляє учасниками навчального процесу; 
• складає учбові плани, програми навчання; 
• консультує та перевіряє розроблені курси; 
• складає розклади занять; 
• оцінює результати навчання; 
• формує звіти. 
Методист повинен мати всі ІКТ-компетенції розробника, тьютора та 

адміністратора. 
В даній статті проаналізовані функції та ІКТ-компетенції вчителів, 

які можуть виконувати різні ролі при роботі з дистанційним курсом. До 
основних ролей можуть бути віднесені автор (розробник), тьютор, 
адміністратор та методист дистанційного курсу. В залежності від ролі в 
курсі вчителі виконують різні функції та для цього їм потрібні різні ІКТ-
компетентності для того, щоб учні не відчували себе самотніми та мали 
потрібні знання після проходження курсу. 

Фактично, підготовка всіх вчителів поки ще не достатня для 
використання дистанційних засобів в своїй професійній діяльності. 
Проаналізувавши дану статтю, вони мають можливість з’ясувати потрібні 
їм ІКТ-компетенції для обраної ролі в дистанційному навчанні. 

Дана стаття написана на основі експертних висновків, для більш 
детальних вимог необхідно проводити функціональний аналіз роботи 
кожного учасника дистанційного курсу. 
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ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

 
УДК 81’24 

Роман Безлюдний 
 
ГРАМАТИЧНИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПОЧАТКОВОГО  
ЕТАПУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

(ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ) 
 
Однією з головних умов інтенсифікації навчального процесу, що 

забезпечує практичне оволодіння іноземною мовою, є визначення науково 
обґрунтованого змісту навчання. Опора лише на інтуїцію і особистий 
досвід у цьому питанні не може привести до досягнення цілей, 
поставлених перед даним предметом. 

На думку Е. П. Шубіна [11, c. 64], відсутність цілком конкретної 
мети в оволодінні певними ділянками системи знаків, які необхідні для 
спілкування у певній сфері, тобто вивчення мови взагалі, не може привести 
до позитивних результатів. 

Під змістом вивчення іноземних мов розуміється визначений цілями 
і завданнями навчання конкретний мовний матеріал, уміння і навички 
усного мовлення, читання та письма, вміння та навички монологічного та 
діалогічного мовлення, тексти, тематика, на основі якої ведеться навчання 
усній і письмовій мові, а також мовні поняття, не властиві рідній мові 
учнів [3, c. 38]. 

Комунікативна спрямованість навчання іноземним мовам і в той же 
час його складність і багатогранність роблять необхідним зведення до 
мінімуму окремих частин змісту навчання. З комунікативної теорії мови 
В. А. Артемова [1] випливає, що при вузькій комунікативній меті немає 
необхідності в знанні всієї системи мови, потрібно визначити, які одиниці 
та форми мови будуть потрібні для здійснення даної мовної діяльності за 
допомогою мови. Важливим фактором, що визначає гостроту даної 
проблеми, є дефіцит навчального часу. 

Можливість мінімізації мови без порушення його системи підтверд-
жується наявністю лексичних, граматичних, фонетичних, орфографічних, 
тематичних та інших мінімумів. Мінімуми визначають необхідний для 
засвоєння навчальний матеріал, достатній для реалізації поставлених 
завдань, який розподіляється по етапах навчання з обов’язковим 
урахуванням даних суміжних наук. В основі створення різних мінімумів 
лежать як загальні принципи, так і принципи, зумовлені специфікою 
даного рівня мови. 

Серед зарубіжних методистів проблемою відбору граматичного 
мінімуму займалися Г. Пальмер, М. Уест, Ч. Фриз, П. Хегболдт, Ч. Хенд-
шін та ін. Так, Ч. Фриз та М. Уест підходять до проблеми відбору мовного 
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матеріалу з чисто утилітарної точки зору, в основу якої покладено 
навчання мови та читання. 

У практичних посібниках з навчання англійської мови 
Г. Пальмера [7] розглядається питання про відбір граматичного матеріалу 
стосовно лексичного мінімуму. 

П. Хегболдт [12] і Ч. Хендшін [13] намагаються вирішити дане 
питання у зв’язку з навчанням читати. 

Питання відбору граматичного мінімуму знайшли глибоке відобра-
ження також і в роботах методистів, що займаються проблемами навчання 
іноземної мови (В. Д. Аракин, Н. З. Бакеева, І. М. Бермана, В. А. Бухбіндер, 
І. А. Грузинської, А. А. Миролюбова, І. М. Пулькін, Ф. М. Рабинович, 
І. В. Рахманова, В. С. Цетлін, Л. В. Щерби та ін.). 

Мета дослідження полягає в систематизації та узагальненні 
результатів досліджень частотності вживання дієслівних форм англійської 
мови та вимог до граматичного мінімуму і принципів відбору мовного 
матеріалу. 

Так, І. В. Рахманов [9] виділяє загальні принципи відбору всього 
граматичного мінімуму і спеціальні – для активного і пасивного мінімуму. 
Відповідно до даного поділу, до загальних автор відносить принципи 
поширеності та сполучуваності, а до спеціальних – зразковості і 
виключення синонімів (активний мінімум), багатозначності (пасивний 
мінімум). Питання відбору активного мінімуму для середньої школи на 
матеріалі німецької мови найбільш повно висвітлила Ф. М. Рабинович [8]. 
І. М. Берман [2] досліджував пасивний граматичний мінімум на матеріалі 
англійської мови. 

У методиці викладання іноземних мов успішно вирішено ряд 
проблем, що стосуються відбору мовного матеріалу. Так, визначено залеж-
ність відбору матеріалу від цілей навчання; обґрунтовано необхідність 
розмежування лексичного та граматичного мінімумів на активний і пасив-
ний; виділено загальні критерії та принципи відбору мовного матеріалу та ін. 

Однак, незважаючи на досягнуті успіхи у вирішенні даної проблеми, 
питання відбору та розподілу граматичного матеріалу англійської мови по 
етапах навчання в школі не можна вважати вирішеним. Учні відчувають 
певні труднощі в оволодінні англійською граматикою, однією з причин 
яких є порушення основних дидактичних принципів відбору, розподілу та 
послідовності введення навчального матеріалу. Це не може не позначитися 
на рівні сформованості умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої 
діяльності. Однак складність і багатогранність дієслівної системи 
англійської мови, з одного боку, її глибока розбіжність з дієслівної 
системи української мови, з другого, робить досягнення поставлених цілей 
досить складними. Адже кожна з часових форм англійського дієслова 
відрізняється певною специфікою вживання, що в свою чергу вимагає 
введення додаткової кількості навчального матеріалу. 

Відібраний граматичний мінімум за своїм обсягом не повинен 
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перевищувати реальних можливостей його міцного засвоєння учнями. 
Необхідно, щоб питома вага граматики знаходилася в прямій залежності 
від стадії навчання, тобто від вікових пізнавальних здібностей учнів, 
попереднього досвіду в області іноземної та рідної мов. Виходячи із 
специфіки початкового етапу, об’єм граматичного матеріалу, методи і 
прийоми його введення і закріплення відрізнятимуться від об’єму 
матеріалу, методів і прийомів роботи на подальших етапах навчання. 

При відборі, систематизації і препаруванні навчального матеріалу 
великого значення набуває опора на данні суміжних наук, зокрема 
лінгвістики. Значення лінгвістичних досліджень для методики викладання 
іноземних мов важко переоцінити, тому що вони дають можливість 
визначити об’єктивні закономірності функціонування мовних явищ і 
допомагають виявити необхідну для здійснення акту комунікації на 
певному етапі навчання інформацію, закладену в граматичній системі мови 
в цілому. 

Так, В. М. Калінін на основі аналізу математичних аспектів 
сприйняття іншомовного тексту робить методичний висновок, що 
оптимальна ступінь заучування явищ повинна бути прямо пропорційною їх 
частотності. Він вказує, що «слова, фразеологія, граматичні правила 
повинні вивчатися в порядку зменшення частотності їх вживання в тексті 
(мові)» [4, c. 137]. 

Отже, облік частотності вживання мовних явищ має важливе 
практичне значення і не може не відбитися на порядку їх вивчення. 

Нами були систематизовані й узагальнені результати досліджень 
відносної частотності вживання дієслівних форм англійської мови в 
сучасному діалогічному спілкуванні [10], художній прозі і п’єсах сучасних 
авторів [5]. 

Відносна частотність вживання дієслівних форм англійської мови в 
сучасній художній прозі і п’єсах (у відсотках) представлена в таблиці. 

 
Жанр художньої  

л-ри 
Дієслівні  
Форми 

Художня проза П’єса 

Present Indefinite 
Past Indefinite 
Future Indefinite 

25,55 
57,7 

3 

93,2 
0,84 
0,25 

Всього гр. Indefinite 86,25 94,29 
Present Continuous 
Past Continuous 
Future Continuous 

1,9 
2,4 
0,06 

2,57 
0 
0 

Всього гр. Continuous 4,36 2,57 
Present Perfect 
Past Perfect 
Future Perfect 

3,8 
5,2 

0,002 

2,67 
0,14 

0 
Всього гр. Perfect 9,002 2,81 
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Отже, на дієслівні форми групи Indefinite припадає 86,25 % і 94,29 % 
предикативних одиниць розглянутих жанрів художньої літератури, 
Continuous – 4,36 % і 2,57 %, Perfect – 9,002 % і 2,81 %. 

Дані таблиці дозволяють зробити висновок, що, виходячи з 
обмеженості змісту мовлення учнів на початковому етапі навчання, 
дієслівні форми групи Indefinite здатні забезпечити спілкування на 
елементарному рівні. Все це робить необхідним більш ретельний відбір 
граматичного мінімуму для початкового етапу навчання, під яким 
розуміється науково обґрунтований обсяг граматичного матеріалу, 
необхідний і достатній для вирішення завдань даного етапу. 

Відібраний мінімум за своїм обсягом не повинен перевищувати 
реальних можливостей засвоєння за період навчання, а його якісні 
характеристики повинні задовольняти потреби навчального процесу. 

Не беручи на себе завдання визначення всього граматичного 
мінімуму для середньої школи, ми зробили спробу відібрати граматичні 
явища для початкового етапу навчання англійської мови. Цей вибір 
визначається тим фактом, що початковий етап покликаний зіграти 
особливу роль в процесі вивчення іноземної мови, тому що саме в цей 
період закладається основа оволодіння всіма видами мовленнєвої 
діяльності, від міцності якої залежить успіх подальшого засвоєння 
предмета. При цьому, граматичний мінімум не розмежовується на 
активний і пасивний, тому що весь відібраний матеріал засвоюється до 
рецептивно-репродуктивного рівня. 

Виходячи з комунікативної спрямованості курсу навчання іноземної 
мови в середній школі, граматичний мінімум досліджуваного етапу 
повинен відповідати ряду вимог, що реалізуються в наступних кількісних і 
якісних характеристиках матеріалу: а) включати тільки функціонально 
значущі граматичні явища з урахуванням частотності їх вживання; 
б) включати комунікативно цінні граматичні явища, що визначається 
потребою спілкування у сфері мовної діяльності, обмеженою конкретними 
цілями початкового етапу навчання. Відібраний матеріал повинен 
обслуговувати мовні ситуації в межах тем, обраних для початкового етапу. 
Саме в цьому проявляється безпосередній зв’язок лінгвістичних та 
екстралінгвістичних факторів, необхідних для вироблення правильної 
мовної поведінки учнів; в) бути вільним від надлишкових граматичних 
форм, і в той же час достатнім для досягнення цілей навчання. 
Необґрунтоване збільшення граматичного мінімуму, як зазначалося вище, 
призводить до перенасичення навчального процесу мовним матеріалом, що 
не може сприяти міцному формуванню граматичних навичок, негативно 
позначається на розвитку умінь і навичок володіння мовою і, до того ж, 
знижує інтерес до предмету; г) бути доступним для свідомого засвоєння 
учнями даного шкільного віку; д) бути базою для комплексного розвитку 
навичок і умінь основних видів мовленнєвої діяльності; е) бути 
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нейтральним по відношенню до різних стилів мовлення; ж) представляти 
собою основу для подальшого вивчення граматики. 

На основі цих вимог було проведено відбір граматичного мінімуму 
для початкового етапу навчання англійській мові, який здійснювався в два 
етапи: 

І-й етап: відбір найбільш уживаних граматичних явищ; 
ІІ-й етап: визначення комунікативної значущості відібраних явищ, 

необхідних для здійснення комунікації. 
При відборі граматичного мінімуму ми керувалися загально-

прийнятими принципами відбору граматичного матеріалу, а саме: принцип 
поширеності; принцип сполучуваності; принцип комунікативної цінності; 
принцип зразковості; принцип виключення синонімів; тематичний 
принцип; принцип практичної необхідності. 

Відбір граматичного мінімуму здійснюється на основі співвідно-
шення поширених в сучасній англійській мові граматичних явищ зі 
словниковим мінімумом. Дане співвідношення дозволило виділити 
морфологічні різновиди поширених граматичних явищ, які охоплюють 
значну частину лексики [3, c. 347]. 

У граматичний мінімум відбиралися не тільки самі граматичні 
явища, але і їх значення. Як відомо, багатьом граматичним явищам 
характерна багатозначність. Однак дефіцит навчального часу не дозволяє 
приділити достатньо уваги розкриттю всіх значень. До того ж не всі з них 
володіють однаковим ступенем практичної необхідності. Тому, включення 
тих чи інших явищ в граматичний мінімум здійснювалося відповідно до 
принципу відбору стрижневих, найбільш суттєвих і необхідних для 
здійснення акту комунікації значень [6]. 

З огляду на розглянуті вимоги до граматичного мінімуму і зазначені 
принципи відбору мовного матеріалу, ми включили в граматичний 
мінімум початкового етапу навчання англійської мови в якості необхідних 
і достатніх наступні граматичні відомості: 

МОРФОЛОГІЯ 
1. Іменник. Утворення множини за допомогою суфікса – s (-es). 

Утворення присвійного відмінка (однина іменників). 
2. Артикль. Означений артикль the, неозначений артикль а, аn. 

Нульовий артикль. Вживання артикля перед іменами загальними: а) для 
виділення предмета з ряду подібних, б) для позначення предмета певного 
по своїй приналежності; в) для визначення предмета єдиного у своєму роді. 

Вживання неозначеного артикля для позначення: а) предмета, як 
одного з ряду йому подібних, б) будь-якого предмета даного класу. 

Опущення артикля: а) перед власними іменами (осіб, міст, країн), 
б) перед кількісним числівниками. 

3. Прикметник. Позитивна ступінь порівняння. 
4. Займенник. Особисті, присвійні, вказівні, питальні, зворотні 
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займенники. 
5. Прислівник. Позитивна ступінь порівняння. Прислівники часу, 

частоти і повторюваності дії, місця, ступеня. 
6. Числівник. Кількісні числівники 1–100. порядкові числівники: 

перший, другий, третій, четвертий, п’ятий і т.д. 
7. Сполучник: and. 
8. Прийменник: in, to, on, at, for, with, behind, without, in front of та ін. 
9. Дієслово. The Present Indefinite Tense. Вживання Present Indefinite 

для вираження дії, яка постійно або звичайно виконується, а також для 
вираження серії дій. Стверджувальна, питальна (загальні, спеціальні, 
альтернативні питання), негативна форми. Допоміжні дієслова to do і to be. 

The Past Indefinite Tense. Вживання Past Indefinite для вираження дії, 
яка відбулася в минулому. Стверджувальна, питальна (загальні, спеціальні, 
альтернативні питання), негативна форми. Допоміжні дієслова to do і to be. 

The Future Indefinite Tense. Вживання Future Indefinite для вираження 
дії, яка відбудеться в майбутньому. Стверджувальна, питальна (загальні, 
спеціальні, альтернативні питання), негативна форми. 

СИНТАКСИС 
1. Підмет, виражений а) іменником, б) числівником; в) особовим 

займенником. 
2. Присудок: а) простий дієслівний присудок, б) складений дієслів-

ний присудок, виражений смисловим або модальним дієсловом з 
інфінітивом; в) складений іменний присудок. 

3. Доповнення: а) пряме доповнення, виражене іменником, займен-
ником, числівником, інфінітивом, б) прийменникове непряме доповнення; 
в) безприйменникове непряме доповнення. 

4. Визначення, виражене: а) прикметником; б) числівником; в) зай-
менником; г) присвійним відмінком іменника; д) іменником з приймен-
ником; е) іменником у загальному відмінку. 

5. Обставини, виражені: а) займенником; б) іменником з приймен-
ником; в) іменником без прийменника. 

6. Порядок слів у реченні: а) просте непоширене речення; просте 
поширене речення, б) розповідне негативне речення; в) спеціальне питання 
до підмета; спеціальне питання зі складним іменним присудком до 
підмета; загальне питання; альтернативне питання. 

Отже, об’єм граматичного матеріалу, що увійшов до відібраного 
граматичного мінімуму для початкового етапу навчання, послідовність 
його подачі, повинні знаходитися в прямій залежності від його вживаності 
в мові, потреби комунікації, труднощів засвоєння. 

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо з розробкою 
системи вправ, спрямованих на формування і закріплення умінь і навичок 
вживання граматичних явищ іноземної мови різного рівня труднощів. 
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УДК 371.134:54(07) 
 

Вікторія Валюк 
 
СТАН ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО 
МАТЕРІАЛУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ 

ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 
 
У сучасних умовах розвитку середньої школи актуальною є 

проблема підвищення якості хімічної освіти. Рішення даної проблеми 
неможливе без наявності усвідомленого прагнення учнів до отримання 
хімічних знань та їх непідробної зацікавленості у вивченні даного 
предмета. У цих умовах особливого значення набуває проблема 
формування стійкої мотивації учнів до вивчення хімії. Розвиток мотивації 
навчання неможливий без знань її особливостей, структури і принципів 
функціонування. Однак на сьогоднішній день не існує єдиного підходу до 
розуміння і вирішення даної проблеми, що істотно ускладнює формування 
мотивації навчання у процесі вивчення шкільних предметів. 

Важливість проблеми формування мотивації сучасних школярів 
відзначається більшістю як вітчизняних, так і зарубіжних філософів, 
психологів, педагогів, методистів та дидактів. 

Багато відомих методистів-хіміків розглядали різні аспекти мотивації 
при вивченні хімії: формування стійкого інтересу до хімії через специфіку 
предметного змісту (В. П. Гаркунов, Ю. В. Ходаков), інноваційні техно-
логії навчання як фактор підвищення мотивації (Н. Є. Кузнєцова), 
пізнавальні та творчі завдання з хімії як засіб формування мотивації 
(Л. П. Величко, М. С. Пак, І. М. Титова, Н. А. Титов, Н. І. Шиян), хімічний 
експеримент як найважливіший мотивуючий фактор (В. Н. Давидов, 
Е. Г. Злотников, Н. А. Титов, Г. М. Чернобельская та ін), домашній екс-
перимент з хімії як засіб мотивації її вивчення (Г. А. Шипарева), 
міжпредметні інтеграції як фактор, що сприяє розвитку мотивації 
(В. М. Байкова, Л. Н. Гачок, Н. А. Кадигроб, І. В. Родигіна), розвиток внут-
рішньої мотивації вивчення хімії (І. М. Титова, Н. Н. Чайченко, О. Г. Яро-
шенко). Питанню формування мотивації навчання за допомогою 
використання історичного матеріалу не приділялося належної уваги і не 
присвячувалися спеціальні дослідження, хоча рішення проблеми вклю-
чення історичного матеріалу в процес навчання школярів підтверджена 
низкою досліджень. 

Проблема включення елементів історії у зміст шкільного навчання 
досліджувалася філософами (В. І. Кузнєцов, В. Л. Обухів), психологами 
(В. Г. Кудрявцев, М. Г. Ярошевський), педагогами (Л. Я. Зоріна, Г. І. Щукіна), 
методистами (В. П. Гаркунов, Н. Є. Кузнєцова, Л. Г. Третьяков, Г. М. Чер-
нобельская). 
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На дидактико-методичному рівні розкриті: зміст історичного 
матеріалу на уроках хімії (Д. Н. Петрова, І. В. Родигіна), у позакласній 
роботі (В. М. Байкова), виховне значення історичного матеріалу (А. Азі-
мов, О. І. Близнецова, В. М. Замяткіна, А. Г. Круглова, Л. Н. Гачок, Д. Н. Пе-
трова, І. В. Родигіна, І. М. Титова та ін.), співвідношення історичного й 
логічного (Л. Н. Гачок), історичний матеріал як фактор активізації 
пізнавальної діяльності учнів (А. Г. Круглова, Д. Н. Петрова). 

На підставі результатів проведеного нами літературного пошуку 
була виявлена нерозробленість проблеми формування мотивації за 
допомогою використання історичного матеріалу. 

Метою статті є розробка та апробація ефективної методики з 
використання історичного матеріалу як засобу формування мотивації при 
вивченні хімії в середній школі. 

Одним з недоліків сучасної освіти є відсутність в учнів цілісного 
уявлення про світ. Тому особливого, першочергового значення набувають 
міжпредметні зв’язки, через реалізацію яких можна як впливати на 
формування цілісної картини світу [1], так і стимулювати розкриття 
здібностей учнів [2]. 

Важливим поняттям сучасної педагогіки є інтеграція змісту 
навчання. Вона розуміється як комплексне навчання, в якому виділяються 
три рівні: 

I – міжпредметні зв’язки, коли вчитель використовує на уроці 
приклади з суміжних дисциплін або користується інструментами іншої 
науки; 

II – взаємодія наук необхідна при розгляді будь-якої проблеми або 
явища і неможливо їх розділяти; 

III – рівень філософського узагальнення, коли розглядається 
комплекс проблем у їх взаємозв’язку. 

Міжпредметні зв’язки можуть бути реалізовані у викладанні будь-
якого предмету. Стосовно хімії – це, перш за все, традиційні зв’язки з 
іншими природничими науками. Взаємний вплив природничих наук – 
явище закономірне, характерне для всієї історії природознавства. Місця 
зіткнення між окремими науками служили мостами, за якими йшло 
взаємне проникнення одних знань в інші. Ю. Лібіх писав: «Сама природа 
становить одне ціле, тому і всі природничі науки перебувають між собою в 
необхідному зв’язку, так що одна не може цілком розвиватися без участі 
всіх інших». 

Крім традиційних зв’язків усередині комплексу природничо-
математичних наук мають місце не настільки очевидні зв’язки з 
гуманітарними науками. Саме міжпредметні зв’язки з гуманітарними 
науками дозволяють забезпечити пріоритет загальнолюдських цінностей та 
формування духовності та культури особистості. Серед основних шляхів 
гуманітаризації природничих наук і, зокрема, хімії – гуманітаризація 
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«через історію» [3]. 
На сьогоднішній день не існує єдиного підходу до визначення 

поняття «історичний матеріал». Так, Д. Н. Петрова розглядає історичний 
матеріал як сукупність історичних фактів, подій, дослідів, вправ, що 
використовуються в процесі викладання. А. Г. Круглова відносить до 
історичного матеріалу історичний експеримент, завдання з історичним 
змістом, історичні факти і події [4]. Таким чином, історичний матеріал, на 
думку більшості авторів, включає історичні огляди, довідки, досліди, 
вправи з історичним змістом і т.д. 

У нашому дослідженні ми будемо дотримуватися наступного 
визначення історичного матеріалу: Історичний матеріал – це навчальний 
матеріал, що розкриває науку в розвитку і цілісності її аспектів 
(ретроспективного, сучасного та перспективного). 

Ми вважаємо за необхідне розмежувати поняття історичного 
матеріалу та історико-хімічного матеріалу. Перше поняття є ширшим і 
включає в себе не тільки історичний матеріал з хімії, а й історичні 
матеріали, що стосуються інших наук і сфер людської діяльності. 

Виходячи з цього історико-хімічному матеріалу, можна дати таке 
визначення: історико-хімічний матеріал – це навчальний матеріал, що 
розкриває хімічну науку в розвитку і цілісності її аспектів 
(ретроспективного, сучасного і перспективного). 

Історичний підхід до навчання сприяє реалізації ряду функцій. 
Найбільш важливе значення мають: інтегративна, гуманістична, виховна, 
розвиваюча, стимулююча, самоосвітня, активізації пізнавальної діяльності 
та формування емоцій. 

Серед різних компонентів змісту, в яких закладені об’єктивні 
можливості формування інтересу до знань, особлива роль належить 
історичному матеріалу. 

Використання історичного підходу дозволяє підсилити виховні 
функції предмета. Знайомлячи учнів з життям і діяльністю вчених, вчитель 
на уроках хімії отримує можливість реалізувати елементи морального 
виховання. Творчий шлях вчених демонструє такі якості особистості, як 
цілеспрямованість, працьовитість, організованість, сміливість мислення, 
вимогливість до себе, самокритичність, принциповість, чесність, 
самовідданість, вміння піти проти авторитетів в ім’я істини, мужність і т.д. 

І. Ф. Гончаров [5] зазначає, що історичний матеріал з хімії грає 
важливу роль в естетичному вихованні школярів. При цьому автор 
особливу увагу приділяє створенню відповідного образу кабінету хімії та 
активному використанню міжпредметних зв’язків з історією, музикою, 
літературою, мистецтвом. 

Історичний матеріал має велике значення для інтелектуального 
розвитку учнів, оскільки сприяє формуванню у них наукового мислення. 
Фундаментом наукового мислення є система наукових знань: понять, 
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теорій, законів. 
Використання історичного матеріалу сприяє розвитку вміння 

самостійно здобувати нові знання [6]. 
Необхідність використання історичного матеріалу обумовлена 

психолого-педагогічними особливостями теоретичного мислення учнів. 
Психологи довели, що у навчанні зберігаються основні етапи 

історичного процесу пізнання. Тому, формуючи систему хімічних знань, 
шкільний курс хімії має «повторювати» до певної міри той шлях, який 
пройшла хімія в своєму розвитку. Таким чином, історизм є найважливішим 
принципом відбору змісту і побудови шкільного курсу хімії. Розкриття 
більшості понять і теорій має здійснюватися зі збереженням найваж-
ливіших історичних етапів становлення цих знань у науці. 

Методологічний критерій відбору змісту історичного матеріалу 
повинен поєднуватися з педагогічними критеріями. Так слід відбирати 
тільки матеріал, який доступний учням, органічно пов’язаний з 
навчальним курсом хімії, не виходить за межі відведеного програмою 
часу [7]. Таким чином, наявний історичний матеріал потребує дидактич-
ного та методичного відпрацювання з метою його пристосування до 
можливостей навчання хімії в школі. 

У методиці навчання основними способами включення історичного 
матеріалу в навчальний процес є: хронологічний, біографічний та 
проблемний [8]. 

Хронологічний спосіб заснований на послідовному викладі найваж-
ливіших подій історії хімії відповідно до завдань та особливостей шкільної 
програми. 

Біографічний підхід будується на ознайомленні учнів з історією хімії 
через особистості найбільш видатних вчених-дослідників. 

Проблемний спосіб викладу історичного матеріалу заснований на 
вирішенні учнями ряду навчальних завдань через створення учителем 
проблемних ситуацій і їх розв’язку з допомогою використання історичного 
експерименту чи історичних довідок. 

Д. Н. Петрова висуває наступні вимоги до відбору історичного 
матеріалу для уроку: 

1) історичний матеріал органічно поєднується з вмістом основного 
курсу; 

2) пропонований матеріал не вимагає додаткового часу; 
3) викликає інтерес в учнів; 
4) виховує світогляд; 
5) допомагає осмисленню програмного матеріалу; 
6) доповнює основний програмний матеріал. 
Виходячи із зазначених критеріїв, весь історичний матеріал, що 

використовується при вивченні хімії, ряд авторів умовно розділили на 
кілька основних груп: 
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1) історія розвитку хімії як науки про речовини та їх перетворення; 
2) методологія наукових відкриттів; 
3) хімія на службі людині; 
4) життя і діяльність видатних хіміків. 
Основними формами включення історичного матеріалу в навчальний 

процес, на думку Д. Н. Петрової, є: 
1) повідомлення учнів; 
2) екранний матеріал; 
3) діаграми; 
4) історичні досліди; 
5) завдання на історичному матеріалі; 
6) коло читання учнів; 
7) стенд «Що читати з історії хімії?»; 
8) шкільні вечори з історії хімії. 
Особливостями підготовки уроків з використанням історичного 

матеріалу є: 
1) попереднє ознайомлення учнів з темою уроку; 
2) добровільний вибір учнями історичного матеріалу для підготовки 
завдання до чергового уроку; 

3) самостійна робота учнів з історичним матеріалом; 
Роль вчителя на уроках з використанням історичного матеріалу 

полягає в наступному: 
1) керувати навчальним процесом; 
2) планувати навчальну діяльність; 
3) підбирати історичний матеріал; 
4) координувати і направляти роботу учнів. 
Найважливішою особливістю методики проведення уроків є сувора 

послідовність етапів роботи: 
1) ознайомлення учнів з короткою історією розглянутого питання, 
пов’язаного з сучасними уявленнями; 

2) постановка проблем, розумових завдань з історичним змістом по 
темі уроку; 

3) рішення запропонованих проблем. 
Поряд з включенням історичного матеріалу в урочну діяльність слід 

зазначити велике значення його включення в позакласну роботу. 
Використання історичних матеріалів у позакласній роботі найбільш 
доречно при проведенні предметних тижнів. Інтелектуальні, ігрові та 
розважальні заходи закономірно містять питання з історії науки. 
Публікацію календарів хіміка (календарів науки) традиційно багато років 
здійснюють журнали «Хімія і життя» та «Хімія в школі» і ці матеріали 
можуть бути з успіхом використані в гуртковій роботі і при проведенні 
інших позакласних заходів. Зміст історичного матеріалу в шкільному курсі 
визначається навчальною програмою, тому відповідно до принципу 
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єдності історичного і логічного в навчанні, використання історичного 
матеріалу не повинно порушувати логіки розвитку науки. 

Таким чином, методика використання історичного матеріалу як 
засобу формування мотивації при вивченні хімії в середній школі 
забезпечує формування і розвиток мотивації вивчення хімії, а також сприяє 
підвищенню якості хімічної освіти. 

У перспективі передбачається розробити методичні рекомендації з 
систематичного використання історичного матеріалу в процесі навчання 
хімії. 
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УДК 372.853 
Борис Грудинін  
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У 
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
Необхідність реформ у галузі освіти зумовлена системною 

трансформацією українського суспільства та інтеграційними процесами, 
що відбуваються у світі. Сучасні зміни в освіті безпосередньо пов’язані з 
глобалізацією, розвитком технологій, переходом до постіндустріального, 
інформаційного суспільства. За цих умов великого значення набуває не 
тільки генерування ідей, а й динамічна їх реалізація. Відповідно, зростає 
роль підготовки учнів до самостійної роботи, до проведення власних 
досліджень. 

Сучасна концепція фізичної освіти ґрунтується на провідних ідеях, 
поглядах, теоріях як вітчизняних (П. С. Атаманчук, О. І. Бугайов, Г. Ф. Бушок, 
Б. Є. Будний, С. П. Величко, С. У. Гончаренко, А. М. Гуржій, Ю. О. Жук, 
Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, А. І. Павленко, В. Ф. Савченко, О. В. Сергєєв, 
М. І. Шут та ін.), так і зарубіжних науковців (Г. М. Голін, В. О. Ізвозчиков, 
С. Ю. Каменецький, В. В. Мултановський, В. Г. Разумовський, П. І. Самой-
ленко, Д. Ш. Шодієв та ін.). 

Основними джерелами отримання інформації для застосування 
ефективних методик залучення учнів до дослідницької діяльності є праці 
провідних українських та світових філософів, педагогів, психологів. 
Проблема формування в учнів дослідницьких умінь та навичок 
висвітлювалася в дисертаційних дослідженнях С. П. Величка, І. С. Войто-
вича, Ю. М. Галатюка, А. А. Давиденка, Ю. О. Жука, М. В. Остапчука та 
багатьох інших науковців, які зробили значний внесок у розвиток сучасної 
середньої освіти. 

Вивчення психолого-педагогічної літератури дозволило встановити, 
що нинішній етап розвитку середньої освіти характеризується 
впровадженням у навчально-виховний процес діяльнісного підходу, який 
зміщує акценти педагогічного процесу від вузьких конкретних цілей 
(навчити учня складати електричне коло, знімати покази вимірювальних 
приладів та ін.) до широких педагогічних цілей – формувати науковий 
погляд на світ, морально та естетично виховувати дитину, формувати 
творчу особистість учня та ін. 

Діяльнісний підхід у сучасних умовах навчання безпосередньо 
пов’язаний із особистісним підходом – послідовним ставленням педагога 
до вихованця як до особистості, як до самосвідомого відповідального 
суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта виховної взаємодії. Відповідно, 
особистісний та діяльнісний підходи спрямовані не лише на формування 
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дослідницьких умінь учнів основної школи, а й на становлення учнів як 
особистостей. 

Метою статті є аналіз педагогічних умов залучення учнів до 
дослідницької діяльності в процесі навчання фізики, а також висвітлення 
власного досвіду активного використання в навчальному процесі з фізики 
дослідницьких проектів. 

Дослідницька діяльність є специфічною людською діяльністю, яка 
регулюється свідомістю й активністю особистості, спрямована на 
задоволення пізнавальних та інтелектуальних потреб. Продуктом 
дослідницької діяльності є нове знання, одержане відповідно до 
поставленої мети, у відповідності до об’єктивних законів і наявних 
обставин, які визначають реальність і досяжність мети. Специфіку та 
сутність цієї діяльності визначають вибір конкретних способів та засобів 
дій через постановку проблеми, вичленення об’єкта дослідження, 
проведення експерименту, опис і пояснення фактів, отриманих в 
експерименті, створення гіпотези (теорії), передбачення і перевірка 
отриманого знання [2]. 

О. І. Савенков, підкреслюючи, що у фундаменті дослідницької 
поведінки лежить психічна потреба в пошукової активності в умовах 
невизначеної ситуації, розглядає дослідницьку діяльність як особливий вид 
інтелектуально-творчої діяльності, породжуваний в результаті функціону-
вання механізмів пошукової активності й будується на базі дослідної 
поведінки. Вона логічно включає в себе мотивувальні фактори 
дослідницької поведінки (пошукову активність) і механізми її здійснення 
[6, с. 315]. 

Метою дослідницької діяльності завжди є отримання нового знання 
про навколишній світ – у цьому її принципова відмінність від діяльності 
навчальної, просвітницько-пізнавальної: дослідження завжди передбачає 
виявлення якоїсь проблеми, якогось протиріччя, білої плями, які 
потребують вивчення й пояснення, тому вона починається з пізнавальної 
потреби, мотивації пошуку. Нове знання може мати як приватний, так і 
узагальнювальний характер. Це або закономірність, або знання про деталі, 
про їх місце в тій чи іншій закономірності [7, с. 19]. 

Організовуючи дослідницьку діяльність учнів у процесі навчання 
фізики, ми дотримуємось таких принципів: 

• дослідницька діяльність не повинна бути примусовою; 
• структура дослідницької діяльності учнів має бути наближеною 
до структури науково-дослідницької діяльності; 

• зміст дослідження обов’язково повинен відповідати поставленій 
меті; 

• до дослідницької діяльності учні мають залучатися систематично; 
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• дослідницька діяльність повинна мати двосторонній характер – 
наявність тісної взаємодії учителя та учнів на всіх етапах 
дослідницької діяльності, починаючи з постановки її цілі і 
закінчуючи оцінюванням досягнутих результатів та формулюван-
ням висновків. При цьому необхідно дотримуватися розумного 
поєднання кількості інформації, яку надає вчитель, з тією 
кількістю інформації, яку учень здобуває самостійно і яка є 
основою інтелектуального зростання особистості. 

Продумуючи тематику та зміст дослідницької діяльності (дослід-
ницького проекту) учнів з фізики, ми дотримуємося таких умов: 1) проект 
має ґрунтуватися значною мірою на вже відомих учням знаннях та 
вміннях; 2) проект має містити суперечності між відомим та пошуковим – 
проблему; 3) проект має викликати цікавість до рішення, концентрувати 
увагу учня. 

Процес дослідження носить як індивідуальний, так і груповий 
характер і відбувається за такою схемою: вибір теми та висунення гіпотези 
дослідження – складання плану роботи – визначення кола інформаційних 
джерел та літератури – знайомство з джерелами і складання на їх основі 
плану написання дослідження – відбір та оцінка фактів – обробка та 
систематизація зібраного матеріалу – проектування приладу (установки) 
для експериментальної перевірки висунутої гіпотези – підготовка 
приладу – етап проведення експериментів – обробка експериментальних 
даних – написання роботи (підготовка звіту) – рецензування роботи (у разі 
необхідності доопрацювання) – остаточне редагування та оформлення – 
захист роботи. 

Після обрання теми дослідження та знайомства з основними 
вимогами до науково-дослідницьких робіт планується організація наукової 
діяльності кожного учня (учнівської групи в цілому) за розробленим 
алгоритмом. 

Підготовчий етап дослідницької діяльності передбачає збирання й 
систематизацію наукових даних до теми дослідження. Це етап пошуку й 
консультацій. Учитель допомагає учням з вибором відповідної допоміжної 
літератури. Учні вивчають різні джерела інформації: довідники, 
енциклопедії, наукові й науково-популярні журнали, підручники, Інтернет-
ресурси. Зібрані дані аналізуються самостійно або разом з учителем. 

У науковому дослідженні учня найвагоміше місце має посісти 
безпосередньо дослідницька робота. Основна роль цього етапу полягає в 
розвитку логічного мислення, умінь інтелектуального проникнення в 
сутність досліджуваного явища, у пробудженні інтересу до науки, у 
залученні до пошукової роботи. На цьому етапі реалізуються 
експериментальні навички, формується культура експериментування. Роль 
учителя полягає в наданні допомоги в процесі планування роботи, у 
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розробці наукового апарату дослідження, у проведенні власне експеримен-
тальної частини роботи, обробки результатів та формулюванні висновків. 

Захист роботи відбувається на науково-практичному засіданні 
предметної секції в присутності учнів і предметного журі. Особлива увага 
надається експериментальній (практичній) частині роботи. 

Алгоритм дослідницької діяльності учня (групи учнів) представ-
лений на рис. 1. 

Упродовж 2005–2014 рр. у навчально-виховний процес з фізики 7–11 
класів загальноосвітніх шкіл Сумської області нами впроваджуються 
дослідницькі проекти. Так, упродовж вказаного періоду учнями була 
виконана доволі велика кількість дослідницьких проектів: «Дослідження 
властивостей плоского конденсатора», «Вивчення явища електролізу», 
«Використання оптичного клина в процесі вивчення оптичних явищ», 
«Вивчення явища дифракції світла за допомогою саморобного гоніо-
метра», «Дослідження обертання площини поляризації в оптично-активних 
речовинах», «Дослідження обертання площини поляризації в магнітному 
полі», «Геологічна розвідка земної поверхні» та ін. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм дослідницької діяльності учнів 
 
Як показав наш досвід, систематичне виконання учнями дос-

лідницьких проектів сприяє більш усвідомленому та конкретному 
сприйняттю матеріалу, підвищує інтерес до фізики, розвиває допитливість, 
прищеплює цінні практичні вміння і навички. Ці завдання є ефективним 
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засобом підвищення самостійності та ініціативи учнів, що сприятливо 
позначається на всій їх навчальної діяльності, викликає інтерес до 
дослідницької діяльності. 

Однак, у процесі впровадження дослідницьких проектів з фізики у  
7–11 класах ми стикнулися з низкою проблем, а саме: 1) намагання учнів 
(груп учнів), які залучені до дослідницької діяльності, всі проблеми 
вирішити з «одним заходом до мережі Інтернет»; 2) намагання учнів 
експериментальну частину дослідження замінити відеофайлом з You Tube 
з точним або максимально схожим відео експерименту; 3) відверте 
невміння працювати з друкованими джерелами інформації; 4) відсутність 
умінь працювати з бібліотечними каталогами, а іноді навіть страх іти до 
бібліотеки; 5) низький рівень, а іноді і відсутність, практичних вмінь 
володіння робочим інструментом (ножиці, молоток, зубило, плоско- та 
круглогубці і т.д.); 6) втрата інтересу до досліджуваної проблеми при 
роботі над довгостроковим проектом і т.д. Вказані недоліки властиві учням 
7–11 класів, причому прослідковується тенденція в учнів зі збільшенням 
віку зменшувати власні зусилля щодо виконання дослідницької діяльності, 
знову ж таки за допомогою так званої «панацеї» – мережі Інтернет. 

Вказані недоліки частково виправлялися або повністю усувалися, як 
показали наші роки роботи з учительськими та учнівськими колективами, з 
часом за умови систематичного залучення учнів до дослідницької 
діяльності. 

У цілому ж досвід виконання учнями 7–11 класів дослідницьких 
проектів у процесі навчання фізики показав, що такий підхід сприяє більш 
глибокому засвоєнню навчального матеріалу, формуванню дослідницьких 
умінь та навичок, формує особисто значущу та обґрунтовану оцінку 
фізичного явища, події, дає орієнтир у життєвому виборі. 

Анкетування серед учнів 7–11 класів, спостереження, а також бесіди 
з вчителями виявили зростання інтересу в учнів до фізики за умови 
систематичного залучення учнів до дослідницької діяльності. 

Роль і значення дослідницької діяльності учнів у процесі навчання 
фізики в школі полягає в тому, що з їх допомогою значною мірою 
вирішуються проблеми формування суспільної свідомості в молодого 
покоління, якіснішого вивчення учнями основ фізичних процесів і явищ. 

Отже, систематичне використання дослідницьких проектів у процесі 
навчання учнів фізики сприяє реалізації творчого потенціалу учнів, 
формуванню їх наукових поглядів і успішному засвоєнню фізики. 

До перспектив подальших розвідок, на наш погляд, необхідно 
віднести питання залучення якомога більшої кількості учнів класу до 
дослідницької діяльності, а не тільки найкращих учнів, на яких учитель 
орієнтується для написання дослідницької роботи на конкурс МАН. 
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УДК 376.1+372 
Ірина Демченко 

 
НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК  
УЧНІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

В ІНТЕРАКТИВНІЙ ГРІ 
 
На сучасному етапі розвитку українського гуманістичного суспіль-

ства особливої гостроти та актуальності набувають питання впровадження 
інклюзивної освіти, до якої кожному громадянину, незалежно від його 
соціального статусу, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, 
має забезпечуватися справедливий доступ. Інклюзивне навчання в 
загальноосвітніх закладах відображає одну з головних демократичних ідей 
– усі діти є цінними й активними членами суспільства. У Концепції 
розвитку інклюзивної освіти (Наказ МОН від 01.10.2010 р., № 912) 
зазначено, що інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення 
рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами 
шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 
основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з 
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяль-
ності таких дітей. Інклюзія означає розкриття здібностей кожної дитини за 
допомогою освітньої програми, яка є достатньо складною, але відповідає її 
здібностям. Тому у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року, передбачено, що система освіти має забезпечувати у 
всіх дітей розвиток творчих здібностей, формування навичок самоосвіти, 
самореалізації та визначено основні шляхи реформування системи 
виховання. Один з таких шляхів – розробка і реалізація нових підходів, 
форм, методів і технологій виховання, які б відповідали потребам розвитку 
особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових 
і фізичних здібностей [3]. 

Відтак, слід звернути увагу на поняття інклюзивного виховання, 
котре в публікації В. Бойко трактується як «цілеспрямований розвиток 
кожної зростаючої особистості, незалежно від рівня психофізичного 
розвитку, як неповторної людської індивідуальності в умовах інклю-
зивного суспільства» [1, с. 8]. Однак це визначення неповне. На нашу 
думку, інклюзивне виховання – це діяльність, яка відбувається в різних 
ситуаціях взаємодії педагога й вихованців у процесі психолого-
педагогічного та соціального супроводу їхньої навчальної, ігрової, 
трудової, дозвільної та інших видів активності й спілкування з метою 
розвитку особистості чи окремих індивідуальних якостей кожного члена 
групи або класу, у складі яких є діти з особливими освітніми потребами. 

Одним з ефективних методів виховання молодших школярів в 
умовах освітньої інклюзії є гра, завдяки якій створюються умови для 
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розвитку творчості дітей. Це дає змогу дитині усвідомити себе як 
особистість, самоствердитися. 

Теоретичні основи педагогіки і психології гри були закладені 
Л. Виготським, А. Леонтьєвим, А. Макаренком, С. Рубінштейном, К. Ушин-
ським та ін. Значний внесок у теорію гри внесли зарубіжні вчені – 
Ф. Бейтендейк, В. Вундт, К. Гросс, Г. Спенсер, Ф. Шіллер та ін. Про 
можливості гри у процесі виховання писали Н. Анікеєва, З. Богуславська, 
М. Зотеєва, Е. Смирнова й ін. Велика кількість досліджень (А. Вербицький, 
К. Грейд, С. Тюнникова, В. Христенко, Д. Кантарадзе та ін.) пов’язана з 
різними аспектами підвищення ефективності навчання і виховання 
молодших школярів з різним рівнем розвитку на основі використання 
різноманітних ігор. 

Разом з тим у практиці початкової школи, зокрема з інклюзивною 
формою навчання, існує проблема недостатньої розробленості виховних 
технологій роботи з молодшими школярами у процесі ігрової діяльності. 
Це зумовлено нерозв’язаністю таких суперечностей початкової освіти: 

– між вимогою сучасної школи щодо використання засобів 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу і недос-
татньо широким використанням гри в початковій школі; 

– між навчально-виховними можливостями гри та недостатньою 
увагою педагогів до неї як засобу творчого розвитку дітей 
молодшого шкільного віку. 

Мета статті – дати характеристику, визначити функції, класифікацію 
ігрової діяльності й на цій основі виокремити її педагогічний аспект, 
обґрунтувати та показати на прикладах навчально-виховну й розвивальну 
сутність інтерактивної гри; сформулювати основні вимоги до проведення 
інтерактивних ігор на заняттях з образотворчого мистецтва в інклюзивній 
початковій школі. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем творчого 
розвитку й сучасних підходів до визначення поняття «творчість» дає змогу 
сформулювати інтерпретацію категорії «творчий розвиток» як динамічного 
процесу формування особистості, спрямованого на розширення спектру 
здібностей (пізнавальні, інтелектуальні, спеціальні: художні, літературні, 
математичні тощо) та особистісних якостей (емоційність, сміливість уяви, 
фантазії, інтуїтивність тощо), які проявляються і збагачуються у практиці 
різних видів конструктивної діяльності, результати її характеризуються 
новизною та оригінальністю. Базисною основою цього процесу є 
креативність – здатність до творчості. 

Ігрова діяльність, на відміну від інших видів діяльності (спілкування, 
навчання), характеризується як: 

– вільна розвивальна діяльність, яка виникає лише за бажанням 
дитини на основі процедурного задоволення; 

– творчий, значною мірою імпровізаційний, активний процес 
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(«поле творчості»); 
– діяльність, якій властиві емоційна піднесеність, суперництво, 
змагання, конкуренція («емоційна напруга»); 

– взаємодія дітей, які виконують прямі або непрямі правила, що 
відбивають зміст гри, логічну і тимчасову послідовність її 
розвитку [6, с. 67]. 

Відмітними рисами гри також є фактори, виділені Ю. Геронимусом. 
До них відносяться: задоволення від контактів з партнерами по грі; 
задоволення від демонстрації партнерам своїх можливостей як гравця; 
азарт від чекання непередбачених ігрових ситуацій і послідовних їх рішень 
у ході гри; необхідність приймати рішення в складних і часто 
невизначених умовах; швидке з’ясування наслідків прийнятих рішень; 
задоволення від успіху – проміжного або остаточного; якщо гра рольова, 
то задоволення від процесу перевтілення в роль [2, с. 101]. 

Згідно зі С. Шмаковим, гра як діяльність виконує такі функції: 
– соціалізації, включення дитини до системи суспільних відносин і 
засвоєння нею моральних цінностей, норм, правил поведінки, 
життєвого досвіду; 

– міжнаціональної комунікації, яка дає змогу дитині засвоювати 
загальнолюдські цінності, культуру представників різних 
національностей; 

– самореалізації, яка дозволяє дитині, з одного боку, побудувати і 
перевірити проект зняття конкретних життєвих труднощів на 
практиці, а з іншого боку – виявити недоліки власного досвіду; 

– комунікативна, яка дає змогу дитині ввійти до реального 
контексту складних людських взаємин; 

– діагностична, яка надає можливість педагогові діагностувати різні 
прояви дитини (інтелектуальні, творчі, емоційні й ін.); 

– терапевтична, яка полягає у використанні гри як засобу 
подолання різних труднощів, що виникають у дитини у поведінці, 
спілкуванні, навчанні; 

– коригувальна, яка полягає у внесенні позитивних змін, доповнень 
до структури особистісних показників дитини; 

– розважальна – спрямована на збудження інтересу до яскравих 
незабутніх подій і ситуацій [6, с. 51]. 

На основі функціональної спрямованості ігрової діяльності виді-
ляються самостійні типи ігор: дитячі ігри всіх видів; ігрові свята; ігровий 
фольклор; театральні ігрові дійства; ігрові тренінги і вправи; ігрові анкети, 
запитальники, тести; естрадні ігрові імпровізації; змагання, протиборства, 
суперництва, конкурси, естафети, старти; весільні обряди, ігрові звичаї; 
містифікації, розіграші, сюрпризи; карнавали, маскаради; ігрові аукціони. 

Таким чином, класифікація різних видів ігор на сучасному етапі 
розвитку теорії гри будується на основі змісту, часу проведення, місця 
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проведення, складу і кількості учасників, ступеня керування, виду 
діяльності, характеру педагогічного процесу, характеру ігрової методики, 
предметної області, ігрового середовища. 

З класифікації ігор можна виокремити педагогічний її аспект, який 
полягає у методиці навчання і виховання. У зв’язку з цим М. Селевко 
виділяє такі форми використання гри у навчально-виховному процесі: 
самостійна технологія для засвоєння поняття, теми і навіть розділу 
навчального предмета; як елемент (іноді досить істотний) більш великої 
технології; урок (заняття) або його частини (вступ, пояснення, закріплення, 
вправи, контроль); технологія позакласної роботи [5, с. 50]. 

Педагогічний аспект ігри у будь-якому випадку передбачає 
взаємодію між її учасниками: між учнями, між учителем і учнями. Ця 
взаємодія (від англійського «interaction») передбачає різні способи 
комунікації між учасниками гри, що дає змогу виділити інтегративний 
(може проявлятися на всіх етапах ігрової діяльності) тип гри – 
інтерактивний [4]. 

Структурні складові інтерактивної гри такі самі, які і в інших типах 
ігор: дидактичне завдання гри; ігровий задум; ігровий початок, ігрові дії; 
правила гри. Проте суттєво відрізняються способи взаємодії між її 
учасниками. Наведемо приклади такої взаємодії під час інтерактивної гри 
на уроці образотворчого мистецтва. 

1. Гра «Мікрофон» полягає у тому, що її учасники, передаючи 
умовний мікрофон, почергово відповідають на поставлені запитання і 
висловлюють власну думку. Спілкування відбувається у доброзичливій 
атмосфері. Учитель дякує кожному учаснику за надану відповідь на 
запитання. Якщо учень має труднощі у формулюванні відповіді, то відразу 
передає мікрофон іншому учаснику гри. У ході гри доцільно ставити 
питання-парадокси, наприклад: Що було б?.., якби все на світі було чорно-
білого кольору (тема уроку «Хроматичні й ахроматичні кольори»); 
художник прийшов писати строкатий пейзаж, а у нього є лише три 
основних кольори фарби (тема «Три веселих Гноми»); розгнівалась хмара і 
пішов дощ, то яким би ми побачили світ (тема «Малюємо дощ»). 

Слід зазначити, що ситуації парадоксу можуть виникати і під час 
практичної роботи. Тоді вчитель може разом з дітьми добирати прийоми 
малювання, техніку, або способи виправлення помилок. 

2. Гра «Незакінчене речення» є ефективною під час колективного 
обговорення творів мистецтва. Вона полягає у тому, що учні продовжують 
незакінчені речення, які висловлює вчитель. Наприклад: «На передньому 
плані картини я бачу...»; «Слухаючи мелодію барв, я чую...». Дані з 
відповідей учасників гри учитель обґрунтовує у загальний висновок. Але в 
будь-якому разі він лише спрямовує хід гри, у якій роль учнів є основною. 

3. Гра «Навчаючись – учуся» полягає у тому, що кожному 
учасникові гри подається фрагмент тексту із сукупності передбачуваного 
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на уроці навчального матеріалу, який вони мають протягом 3-х хвилин 
прочитати і засвоїти. Матеріал підбирається згідно до пізнавальних 
можливостей дитини. Після цього кожен учень, вільно рухаючись у 
навчальному приміщенні, протягом однієї хвилини в усній формі 
обмінюється переказом змісту засвоєного фрагменту з іншими учасниками 
гри. При цьому спілкування відбувається лише наодинці. Учитель 
сплеском, а бо іншим звуковим сигналом регламентує обмін інформацією і 
допомагає вільному учаснику відшукати собі пару для взаємодії. Через 
десять хвилин учні займають свої місця, а вчитель підсумовує вивчений 
матеріал шляхом запитань, на які учні дають лаконічні відповіді. Таким 
чином, у ході цієї гри учні виступають у подвійній ролі – джерела знань і 
споживачів інформації, а вчитель – у ролі ведучого. 

4. Гра «2 – 4 – 6 – багато» полягає у тому, що її учасники 
взаємодіють в парах, групах і в колективі. Це дає змогу активізувати 
діяльність кожного учня у контексті усвідомлення взаємної 
результативності роботи. Наводимо приклад-опис фрагменту гри до теми 
уроку «Осінній колаж – Листопад». 

Учні в парах вирізають з кольорового паперу листя різних порід 
дерев. Далі, об’єднуючись у групи, створюють декоративне панно. Потім 
групові роботи об’єднуються і створюється колективний колаж 
«Листопад». Слід відмітити, що у ході цієї гри діти захоплені процесом 
роботи, внаслідок чого на основі азарту їхні почуття зливаються воєдино. 
Формуються такі особистісні якості як колективізм, відповідальність, 
взаємоповага, взаємодопомога, взаєморозуміння, розвиваються уява, 
фантазія, творче мислення. 

5. Гра у малих групах. Діти об’єднуються за інтересами, нахилами, 
уподобаннями. Наприклад, на уроці малювання натюрморту, учні 
об’єднується у групи живописців, графіків, скульпторів і відповідно до 
особливостей художніх матеріалів та технік роботи кожна група створює 
оригінальний художній твір. Відповідно до теми уроку «Настрій у 
картині» учнів можна об’єднати у групи за порами року: літо, осінь, зима, 
весна. Кожна група визначає назву, наприклад, «Зимовий сон», «Весняне 
пробудження», «Плаксива осінь», «Сонячне літо» і створює композицію. 

Таким чином, інтерактивна гра передбачає різні види взаємодії між її 
учасниками. При цьому поєднується реальне і фантастичне, чуттєво-
емоційне й інтелектуальне, що відображається через суб’єктивну призму 
світобачення учнів. Завдяки створення ігрового задуму, розробки сюжетної 
лінії, її практичної реалізації і підведення підсумків розв’язуються 
завдання навчання, розвитку і виховання молодших школярів. Це дає 
можливість реалізувати потяг дитини до самостійності, оскільки у грі вона 
бере участь у такій діяльності дорослих, яка у реальному житті їй 
недоступна (наприклад, літати на космічному кораблі, потрапляти на 
незаселений острів та ін.). У той же час реалізується потреба у пізнанні 
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довкілля. 
Інтерактивна гра виступає як засіб для задоволення ще однієї з 

потреб дитини – спілкування. У ході таких ігор учні розподіляють ролі, 
виконують їх, розповідають складені ними оповідання, казки тощо, 
аналізують зображення на власних малюнках. 

У процесі проведення інтерактивних ігор формується важливий 
психічний процес – уява. Учні створюють уявні ситуації, у яких є місце 
живим образам, переносять функції одного предмета на інший, який не має 
цих функцій. Наприклад, художні матеріали (пензлик, ручка, олівець 
тощо) стають хлопчиками і дівчатками, тварини вміють розмовляти, 
відчувати та ін. У той же час учні бачать межу між уявним і дійсним у грі, 
по закінченні якої вивчений матеріал з уявного набуває реального змісту. 
Тому в інтерактивних іграх часто використовуються словосполучення 
«уявіть собі», «а якби сталося так...» та ін. 

Інтерактивні ігри виступають і як засіб виховання, оскільки учні 
вчаться перетворювати зло на добро, неправду на правду, горе на щастя. 
Під час гри можна робити диференціацію між поняттями: сім’я, вірність, 
заздрість, ненависть, зрада, дружба, краса, лінощі, щирість, підступність, 
мстивість, жорстокість, працьовитість тощо. На нашу думку, це допомагає 
формуватися дитині як особистості, збагатити внутрішній світ учня 
найвищими людськими почуттями: любов до рідного краю, батьків, друзів. 

Проведення інтерактивних ігор продукує створення позитивної 
атмосфери, у ході якої реалізуються різноманітні запити, інтереси дітей, а 
головне – відбувається творче осмислення і відтворення світу. Учитель у 
цьому процесі виконує роль режисера. На відміну від драматичної вистави, 
де кожна роль закріплена за певним виконавцем, в ході інтерактивної гри 
всі учні створюють колективний образ. Основними вимогами до 
проведення інтерактивних ігор є: 

– демократичний стиль спілкування учителя з учнями; 
– толерантність учителя до неординарних, нетрадиційних реакцій 
учнів; 

– установка на реалізацію творчого потенціалу кожного учасника 
гри (школярів, педагогів) 

– недопустимість негативного оцінювання учнів, підтримка їх 
бажання до творчої діяльності; 

– наявність ігрової оболонки: повинний бути заданий ігровий 
сюжет, що мотивує всіх учасників на досягнення ігрових цілей; 

– включеність кожного учня незалежно від рівня розвитку (команди 
в цілому і кожного гравця особисто); 

– можливість дії для кожного учасника: повинні бути розроблені і 
закладені в ігрову оболонку не тільки мотиви, але і можливість 
самостійної активної дії для кожного гравця таким чином, щоб він 
міг приймати рішення, вибирати варіанти способів дії, мав право 
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відмовлятися від дії; 
– залежність результату гри від зусиль кожного її учасника; 
– добір доступних для учня ігрових завдань; 
– варіативність – у грі не має бути одного єдино можливого шляху 
досягнення мети; 

– розмаїтість засобів для досягнення ігрових цілей. 
Отже, інтерактивна гра – вид активної взаємодії молодших школярів 

між собою й учителем, спрямований на засвоєння, переробку і відтворення 
навчальної інформації, на дієвість виховних впливів оволодіння 
соціальними функціями і ролями. Інтерактивна гра має специфічний зміст, 
структуру і функції, а також конкретні вимоги щодо її проведення, 
обумовлені віковими, психологічними і фізіологічними особливостями 
дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем розвитку, залучених до 
спільного навчання в школі. 

Навчальна сутність інтерактивної гри полягає в ефективному 
формуванні емоційної, інтелектуальної і вольової сфер особистості 
дитини. Виховне значення цієї гри полягає у створенні позитивної 
мотивації до конструктивної діяльності, у збагаченні внутрішнього світу 
дитини найвищими людськими почуттями, у формуванні морально-
етичних цінностей і розвитку на цій основі творчих якостей особистості 
кожного учня. 
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УДК 37.016 
Дмитро Десятов  

 
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  

НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В СТАРШИХ КЛАСАХ 
 
Сучасна психолого-педагогічна література наукового та прикладного 

характеру насичена поняттям рефлексії та похідних від нього: 
рефлексивність особистості, рефлексивний підхід, рефлексивне управлін-
ня, рефлексивні ігри та ін. Поняття рефлексії використовується не тільки в 
педагогіці й психології, а також у філософії, методології та інших 
дисциплінах і сферах теоретичної діяльності людини. 

При цьому поняття рефлексії часом трактується достатньо широко. 
Так, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови 
рефлексія тлумачиться як самоаналіз, роздуми людини над власним 
душевним станом, а також як дослідження процесу пізнання в 
ідеалістичній філософії [1, с. 1028]. У філософії рефлексія визначається як 
«форма теоретичної діяльності суспільно-розвиненої людини, спрямованої 
на осмислення всіх своїх власних дій і їх законів; діяльність самопізнання, 
що розкриває специфіку духовного світу людини» [7, с. 103]. 

В цілому ряді психолого-педагогічних досліджень відмічається, що 
рефлексія – складна інтегративна якість, обумовлена індивідуальними 
психофізичними й особистісними особливостями, здібностями й знаннями 
людини [8, с. 33–34]. В окремих випадках рефлексія розглядається як 
компонент інтелектуальної діяльності учнів, зміст якої полягає у 
свідомому контролі та оцінюванні учнями своєї пізнавальної та навчальної 
діяльності. Завдання навчання при подібному розумінні рефлексії пов’язу-
ється з формуванням в учнів внутрішнього плану дій, навчанням 
рефлексувати, розв’язуванням «завдань на усвідомлення», самовдоскона-
ленням як суб’єктів пізнавальної діяльності [7, с. 103]. Подібна 
різноплановість у визначенні поняття рефлексії на загальнопедагогічному 
рівні та рівні викладання окремих навчальних дисциплін приводить до 
епізодичних та технологічно неконкретизованих дій вчителя, спрямованих 
на організацію рефлексивної діяльності учнів на уроці. 

Аналіз попередніх досліджень дозволяє стверджувати, що сучасні 
науковці й методисти, які займаються методикою навчання історії, 
проблемі організації рефлексивної діяльності учнів в процесі навчання 
історії приділяють значну увагу. В працях Л. Корінько [5], О. Марченко 
[6], О. Пометун [9], Л. Сербіна [13] організація рефлексивної діяльності 
учнів трактується як формування адекватної самооцінки, самоконтролю, 
самовиховання, важливого етапу, на якому відбувається формування 
внутрішньої мотивації учнів до навчання. Рефлексивна діяльність учнів 
постає як міркування школярів про те, як проходив процес набуття нових 
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знань, як нова інформація узгоджується із уже відомою, якою є цінність 
набутої інформації. Подібне розуміння рефлексивної діяльності учнів 
приводить до застосування на уроках історії різноманітних інтерактивних 
вправ та методичних прийомів, спрямованих на осмислення отриманих 
знань, усвідомлення власних інтересів, досягнутих на уроці результатів 
тощо. 

Подібного підходу дотримується вчений-методист С. Терно, в 
дослідженнях якого з питань формування критичного мислення учнів в 
процесі навчання історії, критичне мислення розглядається як основний 
інструмент формування рефлексивної культури, розвиток якої пов’язаний 
із становленням учня як суб’єкта діяльності, зацікавленого в самозміні й 
здатного до неї [14, с. 7; 16]. В працях науковця рефлексія розуміється як 
одна зі стадій навчання критичного мислення учнів, завдання якої полягає 
в персоналізації знань, коли учень повинен осмислити вивчений матеріал і 
сформувати особисту думку та власне ставлення до досліджуваного 
матеріалу. Методичними прийомами, які може вчитель використати на 
цьому етапі, виступають написання есе, проведення дискусії, складання 
схем тощо [15, с. 23]. Рефлексивна діяльність учнів, в запропонованій 
методиці, зводиться до конструювання нового змісту та роздумів, які 
відбивають процес пошуку цього змісту, перегляду поглядів на те чи інше 
питання, спробою знайти новий погляд на певне питання та підібрати 
відповідну аргументацію власних поглядів. 

В нашій статті ми ставимо завдання визначити види рефлексії, які 
зумовлюють методичні прийоми, спрямовані на організацію рефлексивної 
діяльності учнів на уроці історії в старших класах; встановити зв’язок між 
аспектами критичного мислення та відповідними рефлексивними 
питаннями, які допоможуть учням оцінити власний процес мислення; 
навести приклади типових навчальних ситуацій, що передбачають 
осмислення й усвідомлення учнями підстав процесу мислення. 

Оскільки поняття рефлексії є доволі широким за своїм змістом, 
організація рефлексивної діяльності учнів на уроці передбачає виокрем-
лення вчителем конкретних видів та умов здійснення рефлексії, які 
дозволяють зафіксувати рефлексивні процедури, і в подальшому типізу-
вати їх для застосування у процесі організації навчальної діяльності учнів. 
В цьому питанні ми виходимо з положення, що однією із суттєвих ознак 
рефлексії, як процесу мислення, є спрямованість мислення на осмислення 
й усвідомлення власних форм і передумов. Саме такого тлумачення цього 
поняття ми будемо дотримуватися в подальшому в цій статті. 

Існують різноманітні класифікації форм і видів рефлексії [2]. 
Спрямованість рефлексії, як процесу мислення, на особистість того, хто 
мислить, або ж на власне сам процес, дозволяє, на нашу думку, 
виокремити наступні види рефлексії: інтелектуальну та особистісну. 

Особистісна рефлексія – рефлексія власного «Я». Вона пов’язана з 
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особистісним аспектом мислення людини, мотивами, здібностями й 
цілями. Особистісна рефлексія може розглядатися як засіб формування 
адекватної самооцінки, передумова самоконтролю, самовиховання й 
відіграє важливу роль при формуванні особистісного змісту навчальної 
діяльності, визначення свого місця у житті та самореалізації [7, с. 104]. 
Особистісна рефлексія стає головним засобом розвитку школяра. Слід 
зазначити, що змістовий план особистісної рефлексії достатньо широкий: 
учень аналізує навколишній світ, інших людей, самого себе. Він вивчає 
свої особистісні якості, свої відносини з оточуючими, свої можливості і 
домагання, свої сильні і слабкі сторони. При цьому він зіставляє 
переживання про себе в дитинстві з очікуваннями від себе в дорослому 
житті [3, с. 300]. Більшість методів і методичних прийомів, які на 
сьогоднішньому етапі розвитку методики навчання історії застосовують 
вчителі історії на своїх уроках, спрямовані на організацію саме 
особистісної рефлексії. 

Інтелектуальна рефлексія – це рефлексія підстав, передумов та 
факторів, які впливають на процес мислення. Головним чинником її 
розвитку є навчальна діяльність, в процесі якої учень навчається 
досліджувати підстави власних розумових дій в ситуації розв’язання 
навчальних завдань, а також виконання дій та їх оцінювання. Яскравий 
приклад інтелектуальної рефлексії – навчальна ситуація, коли в процесі 
розв’язання пізнавальної задачі учні приходять до дуже важливого для них 
відкриття, але не можуть на першому етапі усвідомити, на основі яких 
принципів й процедур вони дійшли до нього. І якщо після цього 
розпочинається процес доведення, обґрунтування й аргументації 
висновків, отриманих на першому етапі шляхом інтуїції, розпочинається 
рефлексивна діяльність учнів. 

Отже, інтелектуальна рефлексія пов’язана з умінням вчитися і 
включає в себе не тільки побудову умовиводів, узагальнень, аналогій, 
співставлення різних оцінок, розв’язання проблем, але й охоплює 
звернення мислення на ціннісні й аксіоматичні установки, які лежать в 
основі міркувань. Вчитель повинен цілеспрямовано, систематично й 
поетапно навчати учнів рефлексувати над підставами та передумовами 
власних розумових дій. Це вимагає введення в план проведення уроку 
рефлексії, як повноцінного структурного компонента уроку, відмінного за 
своїм змістом від підведення підсумків уроку. Метою рефлексії, як 
важливого етапу проведення уроку, повинно стати усвідомлення учнями 
підстав і передумов власної та колективної розумової діяльності, що 
відбувалася на уроці. При цьому вся увага учнів звертається на 
відновлення послідовності виконуваних дій та факторів, які впливали на 
хід міркувань та отримані учнями висновки. 

Оскільки найбільш повно інтелектуальна рефлексія розвивається в 
процесі формування критичного мислення учнів, саме під час критичного 
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мислення учні зможуть оцінити власний процес мислення з різних 
аспектів. Основними аспектами критичного мислення, які в процесі 
мислення набирають форми конкретних вмінь, є: 

– афективні (самостійність мислення, розуміння егоцентричних і 
соціоцентричних мотивів, утримання від поспішних суджень, 
сміливість мислення, добросовісність мислення); 

– макрокогнітивні (співставлення аналогічних ситуацій, розробка 
критеріїв, вироблення конкретних рішень, розгляд питань з різних 
сторін); 

– мікрокогнітивні (співставлення, аналіз та оцінка висловлювань, 
уміння бачити протиріччя) [12, с. 277; 10]. 

Для організації рефлексивної діяльності учнів вчитель може 
запропонувати школярам старших класів пам’ятку, яка може стати 
своєрідним банком рефлексивних питань (див. табл.). Кількість і характер 
питань, що будуть узяті учнями і вчителем для організації рефлексивної 
діяльності, залежить від характеру навчальної діяльності й типу 
навчального завдання, проблем, які розв’язували учні. В будь-якому разі, 
процедура рефлексії передбачає зупинку предметної діяльності й 
постановку питань, спрямованих на метапредметний рівень навчальної 
діяльності. В цьому випадку рефлексія набирає регламентованої форми – 
виконання завдання, поставленого вчителем й здійснюваного на першому 
етапі, під його керівництвом. 

 
Таблиця 

Пам’ятка для здійснення рефлексії 
 

Основні аспекти критичного 
мислення Питання для здійснення рефлексії 

Афективні 

1. Мислити самостійно Чи є думки, які я висловлюю моїми, чи вони 
належать іншим? 

2. 
Мислити без 
егоцентричності й 
соціоцентричності 

Чи розумію я причини поведінки іншої людини? 
Чи враховую я в процесі свого мислення точку 
зору іншої людини? Чи впливає на мою позицію 
приналежність до певної соціальної групи? 

3. Мислити з метою 
досягнення справедливості 

Чи сприятимуть думки, які я висловлюю, 
досягненню справедливості? 

4. 

Досліджувати думки, 
засновані на почуттях, і 
почуття, засновані на 
думках 

Що я зараз відчуваю? Чому я відчуваю зараз ці 
почуття? Як мої почуття впливають на те, що я 
зараз думаю? Чому я зараз думаю саме про це? 
Чи можна якось інакше інтерпретувати цю 
ситуацію? 

5. 
Проявляти інтелектуальну 
смиренність і зупиняти 
вчасно процес суджень 

Чи можу я знати все з цього питання? Чого мені 
ще не вистачає для розуміння цього питання? Чи 
можу я навести додаткові аргументи на 
підтвердження своєї думки? 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 59 

6. Проявляти інтелектуальну 
сміливість і мужність 

Чи можна допустити, що ця непопулярна думка 
чи ідея є насправді істинною? Чи можна 
допустити, що найбільш поширена думка є 
хибною? 

7. Проявляти інтелектуальну 
наполегливість 

Чому мені варто продовжувати свої пошуки в 
цьому напряму? Чи досяг я повністю мети в своїх 
пошуках і дослідженнях? 

8. Довіряти розсудку У що я вірю? Чи засновані мої думки на основі 
роздумів чи ж на основі віри? 

9. Проявляти інтелектуальну 
чесність 

Чи говорю я правду самому собі? Чи всю правду 
я говорю собі? Чи застосовую я високі стандарти 
й вимоги не тільки до інших людей, але й до 
самого себе? 

Макрокогнітивні 

10. Уточнювати узагальнення й 
уникати спрощень 

Чи всі сторони досліджуваного питання 
розглянуто? Що я приховую за узагальнюючими 
маркерами «всі знають», «кожному зрозуміло», 
«дуже правдоподібно», «малоймовірно», коли 
обговорюється це питання? 

11. 
Порівнювати аналогічні 
ситуації. Розуміти ситуації в 
новому контексті 

Як залежить моє трактування й розуміння 
ситуації від контексту, в якій вона відбувається? 
Як це буде спрацьовувати в новій ситуації? 

12. Враховувати контекст Чи врахував я, всі обставини й фактори, що 
впливають на цю ситуацію? 

13. 
Уточнювати формулювання 
проблеми, умовиводів й 
висновків 

Чи розумію я, в чому суть проблеми? Чи 
пов’язані проблема, умовиводи й висновки між 
собою? Що в моїх твердженнях є фактами, а що 
інтерпретацією? 

14. Уточнювати й аналізувати 
значення слів й фраз 

Що означає цей термін й фраза? Чи вірно я розумію 
значення цього слова? Чи прояснює моє розуміння 
цього питання використання саме цих слів? 

15. 
Удосконалювати критерії: 
прояснення цінностей й 
стандартів 

На основі яких критеріїв я здійснюю оцінку цієї 
ситуації? Якими критеріями я керуюсь, даючи 
оцінку цьому явищу, події, процесу? Якою є мета 
мого оцінювання? Що я оцінюю? 

16. Оцінювати достовірність 
джерел інформації 

Які джерела інформації я використав для 
дослідження цього питання? Що в них є 
спільного, а чим вони відрізняються один від 
одного? Чи можу я знайти інші джерела 
інформації з цього питання? 

17. Актуалізувати і визначати 
смислоутворюючі проблеми 

Яка проблема є головною в цьому питанні? В 
чому полягає суть проблеми? 

18. 
Аналізувати й оцінювати 
аргументи, інтерпретації й 
теорії 

Яка із інтерпретацій є більш обґрунтованою? 
Наскільки є обґрунтованою та чи інша ідея, 
теорія? 

19. Генерувати й оцінювати 
прийняте рішення 

Чому це рішення краще за інше? Що потрібно 
зробити, щоб розв’язати цю проблему? Якими 
засобами розв’язувалися подібні проблеми в 
минулому? Якими були результати прийнятого 
рішення в подібному випадку? 
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20. Аналізувати й оцінювати 
власні дії 

Чи можу я діяти в цьому випадку згідно правил? 
Якщо не існує правил для цього випадку, на 
основі чого я можу діяти? Яку тактику й 
стратегію дій я можу обрати в цій ситуації? 

21. Читати критично текст 
Чи може існувати інша точка зору, ніж та, яку 
представив автор? Чи поділяю я точку зору 
автора тексту? Чому? 

22. Слухати критично 
Чи правильно я вас зрозумів, що...? Що ви маєте 
на увазі, коли говорите, що...? Чи не могли б ви 
пояснити свою думку? 

23. Знаходити й встановлювати 
міждисциплінарні зв’язки 

Знання з яких інших дисциплін могли б 
поглибити моє розуміння цього питання? 

24. Дискутувати за методом 
Сократа 

Які питання варто задати для того, щоб зрозуміти 
суть ситуації, думок, аргументів? 

25. Порівнювати погляди, 
інтерпретації, теорії 

Чим ці погляди, інтерпретації, теорії 
відрізняються одна від одної, а що в них 
спільного? 

26. Оцінювати погляди, 
інтерпретації, теорії 

Які з цих поглядів, інтерпретацій, теорій мене 
переконують більше, а інші менше? Чому? 

Мікрокогнітивні 

27. 
Порівнювати й 
відокремлювати ідеали від 
практики 

Про що йде мова в даному випадку, про ідеали чи 
практику? Як можна досягти ідеалу? За яких 
умов й обставин це можна зробити? 

28. 
Використовувати словник 
термінів критичного 
мислення 

Як застосування термінів «точка зору», «робити 
висновки», «критерій», «доречно», «проблема», 
«неоднозначно», «виправдовувати», 
«інтерпретувати», «розрізняти» допоможе мені 
зрозуміти краще хід моїх думок? 

29. Виокремлювати суттєві 
відмінності й спільні риси 

Наскільки суттєвими є відмінності й спільні риси 
порівнюваних мною речей? 

30. Перевірювати й оцінювати 
припущення 

Яким чином я можу перевірити й оцінити власні 
припущення? 

31. Визначати релевантні й 
нерелевантні факти 

Наскільки факти, якими я оперую в процесі свого 
мислення, відповідають ситуації? 

32. Генерувати правдоподібні 
висновки й інтерпретації 

Наскільки мої висновки й інтерпретації є 
правдоподібними? Чому я в цьому переконаний? 

33. Оцінювати джерела й факти 
Чи можу я повністю довіряти джерелам й 
фактам, якими я оперую в процесі свого 
мислення? 

34. Уникати протиріч  Чи вдалося мені уникнути протиріччя в процесі 
міркувань з цього питання? 

35. Аналізувати підстави й 
отримані висновки  

Чи було отримано висновки на основі ґрунтовних 
підстав? 

 
Основними умовами розвитку як особистісної, так й інтелектуальної 

рефлексії є створення інноваційного середовища, наявність проблемного 
поля, вільна й активна міжособистісна комунікація, опора на процедурні 
елементи рефлексії, дискусійність [8, с. 33–34]. 

Актуалізація рефлексії здійснюється лише в певних ситуаціях. В 
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узагальненому вигляді можна виділити наступні навчальні ситуації, які 
стимулюють рефлексивну діяльність учнів: 

– при роботі учнів над проблемним змістом, з новими, незна-
йомими, невизначеними ситуаціями проблемно-конфліктного типу; 

– при груповій взаємодії (дискусія, диспут, групове розв’язання 
проблеми тощо) [7, с. 104]. Саме при груповій взаємодії виникає 
унікальний процес, який дає можливість виявити аргументи не 
тільки «за», але й «проти», чи ж принципово інші способи 
розв’язання проблеми. 

Організація рефлексивної діяльності учнів на уроці буде більш 
успішною, якщо вчитель систематично буде використовувати відповідні 
методичні прийоми не тільки в кінці уроку, але й у процесі обговорення 
окремих навчальних ситуацій, що передбачають визначення й осмислення 
підстав процесу мислення. Так, наприклад, навчальна дискусія учнів на 
уроці, яка пов’язана з оцінкою тієї чи іншої історичної події, повинна 
закінчуватися обов’язково процедурою експлікації, в процесі якої учні 
повинні виявити неявні ціннісні припущення, які лежали в процесі 
міркувань учасників дискусії, та побудови ними аргументів на захист своєї 
точки зору. Наприклад, вчитель може запропонувати учням тему для 
дискусії, яка може бути сформульована наступним чином: «Яка оцінка 
Першої світової війни, на вашу думку, найбільше відповідає дійсності: 
1) «Перша світова війна – негативна подія, оскільки принесла багато 
страждань народам Європи»; 2) «Перша світова війна – позитивна подія, 
оскільки принесла свободу народам Європи». Після дискусії, щоб 
організувати рефлексивну діяльність учнів, вчитель може запропонувати 
учням наступні питання: «Які ціннісні судження лежать в основі цих 
прямо протилежних за своїм змістом тез? З яких критеріїв ми повинні 
виходити, даючи оцінку наслідкам війни? За яких обставин чи умов може 
бути виправдана війна? Як впливає на нашу оцінку історичної події 
ціннісна шкала, якої ми дотримуємося в процесі подібного оцінювання? Чи 
можна поєднати дві тези, які стали основою дискусії, між собою? Тощо». 

Упорядкувати й матеріалізувати рефлексивну діяльність учнів 
вчителю дозволить використання різноманітних візуальних організаторів, 
які можна визначити як графічно-матеріалізоване представлення резуль-
татів процесу мислення. Набір візуальних організаторів є дуже 
різноманітний: лінії часу, діаграми Венна, ментальні карти, причинно-
наслідкові ланцюги, схеми процесів тощо. Всі їх можна поділити на два 
типи: 1) візуальні організатори, які графічно зображують акти мислення, 
здійснені на основі індукції; 2) візуальні організатори, які графічно 
зображують акти мислення, здійснені на основі дедукції. Використання 
подібних візуальних організаторів дозволить вчителю навчати учнів 
повсякчас звертати свою увагу на логічність, аргументованість й 
упорядкованість власного процесу мислення [4]. 
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Організація рефлексивної діяльності учнів передбачає введення 
рефлексії в традиційну структуру уроку та переведення діяльності учнів з 
предметного на метапредметний рівень. В процесі вибору методичних 
прийомів, спрямованих на організацію рефлексивної діяльності учнів, 
вчитель повинен виходити з того, на який вид рефлексії вони розраховані, – 
особистісну чи інтелектуальну. Оскільки найбільш повно інтелектуальна 
рефлексія розвивається в процесі формування критичного мислення учнів, 
саме під час цього процесу учні можуть оцінити власний процес мислення 
з різних аспектів. Організація рефлексивної діяльності учнів на уроці буде 
більш успішною, якщо вчитель систематично буде використовувати 
відповідні методичні прийоми для створення навчальних ситуацій, які 
передбачають визначення й осмислення підстав процесу мислення. 

Оскільки предметом обговорення в цій статті виступала організація 
рефлексивної діяльності учнів на уроках історії в старших класах, 
перспективи подальших досліджень в цьому напрямі полягають у 
визначенні педагогічних стратегій, методів та методичних прийомів 
організації рефлексивної діяльності школярів основної школи. Подібна 
діяльність виступає важливим етапом і необхідною умовою рефлексивної 
діяльності старшокласників. 
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УДК 372.851 
Светлана Зубова, 
Людмила Лысогорова 

 
ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА ПРЕДШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 
 
Необходимость подготовки дошкольников к изучению математике 

обусловлена следующими причинами: во-первых, появлением гимназий, 
лицеев, частных школ, предъявляющих определенные требования к 
уровню умственного развития поступающих; во-вторых, психологической 
готовностью дошкольников к обучению их учебным умениям. В связи с 
этим возникают вопросы: как обеспечить достаточный для обучения в 
первом классе уровень сформированности таких умений уже в 
дошкольный период? На каком учебном материале целесообразно 
формировать интеллектуальные умения дошкольников. 

Сравнительный анализ структур универсальных познавательных, 
регулятивных и специфико-математических действий позволил утвер-
ждать, что одним из наиболее благоприятных для обучения дошкольников 
учебным умениям является математический материал. Этот факт 
подтверждается и практикой. Между тем, наблюдения (А. Артемова, 
П. Гальперин, Л. Занков и др.) показывают, что обычно дошкольников 
целенаправленно обучают конкретным математическим умениям: счету, 
сложению и вычитанию чисел, решению простых задач и т.п. Упражнения 
в этом случае являются тренировочными, а значит, упускается 
возможность для развития мышления дошкольников; происходит 
дублирование материала первого класса, что негативно влияет на 
формирование мотивации, интереса к учению, повторное изучение уже 
знакомого материала сводится к репродуктивной, пассивной умственной 
деятельности, что негативно влияет на общеинтеллектуальное развитие 
учащихся. 

Цель статьи – на основе анализа научных источников и 
эмпирического материала охарактеризовать подготовку ребенка дошколь-
ного возраста к изучению математики в школе. 

Опыт подготовки дошкольников к изучению математики позволил 
утверждать, что целесообразнее сместить акцент в обучении на 
формирование у них универсальных познавательных умений на 
математическом материале: анализа, сравнения, обобщения, аналогии, 
моделирования, оперирования образами предметов, а также формирования 
простейших индуктивных и дедуктивных рассуждений. Названные умения 
рассматриваются как специальные объекты изучения, что позволяет 
учащимся осознанно их усваивать и в дальнейшем использовать как 
методы решения широкого класса задач, свободно «перенося» сформи-
рованные умения в новые условия. Такая свобода «переноса» позволяет 
снять стресс, возникающий у учащихся в случае необходимости решения 
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незнакомой им задачи, что является основным условием её решения. 
Эти положения легли в основу разработанной программы интеллек-

туального развития дошкольников на математическом содержании 
«Интеллект». Специальная направленность программы на формирование у 
детей универсальных умений не противопоставляется необходимости 
обучения детей конкретно-предметным знаниям, все названные умения 
формируются в единстве. 

Это достигается путем подбора специальных учебных заданий на 
математическом материале, что позволяет избегать дублирования разделов 
курса математики 1–4 классов. 

Ориентировка на формирование у дошкольников интеллектуальных 
умений обеспечивает преемственность между дошкольной, начальной и 
средней ступенями образования. В этом случае сохраняются объекты 
формирования (названные умения), усложняется лишь структура этих 
умений и конкретный материал, на котором они формируются. Приме-
нение интеллектуальных умений как объектов изучения обеспечивает 
свободу выбора учащимися способов учения, активизирует их деятель-
ность. Частично-поисковый и исследовательский методы обучения, 
имеющие приоритетное значение, способствуют формированию у детей 
таких личностных качеств, как умение корректно отстаивать свою точку 
зрения, оптимизм, волю к победе. Ребенок при обучении рассматривается 
как личность со своими деятельностью, отношением к окружающему 
миру, чувствами и эмоциями. Все это в конечном итоге обеспечивает 
интеллектуальное развитие и повышает качества математической подго-
товки учащихся. 

Теоретические положения программы: 
• В первую очередь организуется деятельность ученика по 
усвоению универсальных познавательных действий через подбор 
специальных упражнений на математическом материале; 

• предметные умения формируются в единстве с универсальными 
(концепция единства содержательного и процессуального – 
А. К. Артемов); 

• операционные составы универсальных познавательных действий 
в соответствии с психологической закономерностью процесса 
усвоения знаний требуют поэтапного формирования его состав-
ляющих операций (Л. А. Регуш, П. Я. Гальперин). Предлагаемая 
программа построена с учётом этих операций. 

Предлагаемая программа является интегративной, объединяющей 
предметные области математики и языка. Универсальные учебные умения 
являются ее системообразующим стержнем. 

Программа позволяет строить обучение в системе УДЕ в сфере 
интеллектуальной деятельности учащихся. В ней реализуются как 
общедидактические принципы развивающего обучения Л. В. Занкова, так 
и методические принципы, сформулированные А. К. Артемовым. 
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Методические принципы 
• Единство формирования специфических (предметных) и общеин-
теллектуальных умений; 

• Получение обобщений в максимально возможной широте; 
• Линейное расположение материала; 
• Системность в организации учебного материала; 
• Моделирование способов деятельности. 
 
Программа курса математики для дошкольников «Интеллект» 

 
№ 

занятия 

Универсальные 
познавательные 

умения 

Математические  
умения 

Специальные задания, 
формирующие умения 

1 Знакомство со Школой дошкольника 
2 Входное тестирование.  

3 Сравнение предметов 
по разным признакам  

Счет предметов.  
Ориентирование на 
плоскости 
(использование слов 
«справа», «слева», 
«под», «над»). 
Сравнение множеств по 
числу элементов. 
Использование термина 
«столько же». 

Графический диктант, 
знакомство  
детей с клетчатой бумагой.  
Задание «нарисуй столько 
же…» 

4 

Сравнение предметов 
по разным признакам. 
Выделение признака,  
являющегося  
основанием 
сравнения.  

Знакомство с  
геометрическими  
фигурами: точка, прямая,  
кривая, ломаная. 

Задания на изменение признаков  
(свойств) геометрических 
фигур.  
предметов. Построение прямой,  
проходящей через одну, две 
точки.  

5 

Сравнение предметов 
по представлению. 
Нахождение сходных 
и различных 
признаков объектов. 
Варьирование  
признаками объектов. 

Правила счета.  
Осознание факта, что 
через две точки можно 
провести сколь угодно 
много кривых линий, но 
только одну прямую 
линию. 

Счет предметов. 
Задания на изображение 
геометрических фигур  
по представлению. 
Установление  
соответствия между реальным 
объектом и его символом.  

6 

Сравнение предметов 
(наглядное). 
Выделение сходных 
и различных 
признаков. 

Состав чисел 2,3,4. 
Сравнение множеств 
предметов по количеству 
их элементов. 
Вертикальные, 
горизонтальные и 
наклонные прямые. 

Задания на взаимное 
расположение объектов 
(предметов) в вертикально- 
горизонтальной ориентации, 
свойственной ребенку. 
Выявление и формирование 
представлений об 
отношениях: «впереди – 
сзади», «вверху – внизу», 
«слева – справа» и т.д.  
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7 

Анализ. 
Односторонний и 
разносторонний 
анализ. 
Существенный и 
несущественный 
анализ. Выделение 
основания 
классификации. 

Замкнутые и 
незамкнутые кривые и 
ломаные. 

Задания на нахождение 
лишнего предмета.  
Раскрашивание и рисование.  
Графический диктант. 

8 

Сравнение. 
Выделение 
основания 
классификации. 
Классификация. 

Замкнутые и 
незамкнутые кривые и 
ломаные. 

Задание на выявление и 
формирование представлений 
об отношениях меры: 
«столько же», «меньше», 
«больше», «равно». 
Задания на распознавание 
видов линий. 
Конструктивные задачи. 

9 

Анализ и синтез. 
Выделение 
элементов 
математических 
объектов.  

Части прямой: луч, отрезок. 
Формирование 
представлений об 
отрезке и луче. 
Выделение их сходных и 
отличительных 
признаков. 

Составление детьми 
бордюров и графических 
узоров. Построение луча, 
отрезка, прямой.  
Распознавание отрезка и луча 
среди других объектов. 
Конструктивные задачи. 

10 

Выделение 
элементов 
математических 
объектов.  
Сравнение, анализ и 
синтез. 

Закрепление понятий 
«луч», «отрезок». Состав 
чисел первого пятка.  
Ориентирование на 
клетчатой бумаге. 
Анализ написания цифр 
1 и 7. 
Выполнение 
простейшего линейного 
алгоритма (3 операции). 

Конструирование фигур по 
образцу. Построение 
простейших геометрических 
узоров.  
Создание собственных 
образцов бордюров. 
Письмо цифр 1 и 7. 

11 

Выделение общих 
существенных 
признаков 
нескольких объектов. 
Существенные и 
несущественные 
признаки.  
Формулирование 
простейших выводов. 

Многоугольники. 
Выявление 
представлений детей о 
многоугольниках. 
Знакомство с понятием 
«многоугольник», 
выделение существенных 
признаков этого понятия.  

Конструирование по образцу. 
Построение простейших 
геометрических узоров. 
Закрепление отношений 
«под», «над», «справа», 
«слева», «между».  

12 

Эмпирическое 
обобщение. 
(энумеративная, т.е. 
перечислительная 
индукция). 

Виды многоугольников 
Знакомство с видами 
многоугольников. 
Знакомство со свойством 
упорядоченности 
числового ряда  
Анализ написания цифр 
4 и 5. 

Конструирование простейших 
фигур по описанию. 
Преобразование фигур по 
описанию. Закрепление 
отношений «под», «над», 
«справа», «слева». 
Письмо цифр 4 и 5. 
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13 

Моделирование. 
Кодирование, 
перекодирование 
информации. 
Конкретизация 
модели. 

Виды многоугольников. 
Свойства 
упорядоченности и 
дискретности 
натурального ряда 
чисел. Однозначные и 
двузначные числа. 
Понятие «многозначные 
числа». 

Выделение общих способов 
решения конструктивных 
задач по описанию. Решение 
линейных задач на выявление 
существующей 
закономерности. (Выделение 
1 признака).  

14 
Моделирование, 
классификация, 
абстрагирование 

Формирование 
представлений о 
десятичной системе 
счисления.  
Состав числа 6. 

Конструирование по аналогии. 
Решение линейных задач на 
выявление существующей 
закономерности. (Выделение 
одного признака).  

15 

Эмпирическое 
обобщение, 
классификация, 
абстрагирование 

Однозначные и 
двузначные числа. Виды 
многоугольников.  

Конструирование по аналогии. 
Преобразование и 
самостоятельное построение 
геометрических узоров.  

16 
Познавательные 
универсальные 
действия 

Знакомство с 
отношениями «больше 
на…», «меньше на…». 

Конструирование по аналогии. 
Составление задач на построение 
геометрических узоров.  
Решение матричных задач на 
поиск закономерностей. 

17 
Познавательные 
универсальные 
действия 

Виды четырехугольников 
(прямоугольник, ромб, 
квадрат).  

Задания на срисовывание и 
преобразование 
геометрических узоров.  
Распознавание видов 
четырехугольников. 

18 Что я знаю и умею. Подготовка к тесту. Промежуточное тестирование  

19 

Аналогия. 
Формулирование и 
проверка вывода, 
сделанного по 
аналогии. 

Составление чисел по 
описанию их свойств. 
Работа по заданному в 
виде схемы алгоритму. 

Решение линейных задач на 
выявление закономерностей 
(выделение 2-х признаков 
одновременно). Задачи 
«найди четвертое» на 
установление аналогичных 
данному отношений между 
понятиями. 

20 Комбинаторные 
задачи. 

Письмо цифр 6,0,9. 
Анализ их написания. 
Сравнение чисел первого 
десятка.  
Состав числа 7. 

Решение матричных задач на 
выявление закономерности 
(выделение 2-х признаков).  

21 Комбинаторные 
задачи. 

Анализ написания и 
письмо цифры 8.  

Решение матричных задач на 
выявление закономерности 
(выделение 2-х признаков).  

22 
Комбинаторные 
задачи. 
Кодирование. 

Состав чисел 7, 8, 9.  

Решение комбинаторных 
задач путем перебора 
вариантов. Задачи на поиск 
закономерности (выделение  
2-х признаков).  
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23 

Логические 
суждения.  
Решение  
задач несколькими  
способами.  

Сумма двух чисел. 
Знакомство с понятием 
«сумма», выделение его 
существенных 
признаков. Решение 
комбинаторных задач.  

Решение линейных задач на 
выявление закономерности 
(выделение 2-х признаков).  
Составление сумм с 
определенным значением. 

24 

Логические 
суждения. Разность 
двух чисел  
Решение задач  
несколькими  
способами.  

Знакомство с понятием 
«разность», выделение 
его существенных 
признаков. Состав чисел 
второго пятка. Решение 
комбинаторных задач. 

Решение линейных задач на 
выявление закономерности 
(выделение 2-х признаков).  
Составление разностей с 
определенным значением. 

25 Логические 
суждения. 

Составление и решение  
простейших примеров  
по предложенным  
схемам. 

Построение графических 
узоров и зеркальных им.  

26 Познавательные 
действия. 

Анализ данных. 
Представление данных в 
виде таблицы. 

Построение графических 
узоров и  
зеркальных им. Числовое 
конструирование по образцу и 
по описанию.  

27 Итоговое тестирование. 
28 Заключительное 

 
Приоритетное значение отдается овладению общим методом 

решения задач из данной совокупности. Акцент смещается с поиска 
частных результатов на усвоение общего метода получения такого 
результата. В общем случае овладение методом получения знаний 
предшествует получению конкретных знаний. Обучение в основе своей 
строится по третьему типу учения. 

Разработанная нами программа апробировалась с 1996 года в МОУ 
Школе № 176 Советского района г. о. Самары в «Школе дошкольника». 
Кроме того, параллельно с этим преподавателями факультета начального 
образования Самарского государственного педагогического университета 
совместно со студентами под руководством профессора, доктора 
педагогических наук А. К. Артемова проводились и апробировались 
теоретико-методические разработки (создавались соответствующие блоки 
упражнений). Проводился мониторинг результатов обучения в «Школе 
дошкольника» и далее при поступлении ребенка в школу по двум 
направлениям: проверялась сформированность математических умений и 
навыков, интеллектуальных умений. По всем этим направлениям ученики 
показывали стабильно высокие результаты, выше, чем их сверстники из 
параллельных классов. Более того, при переходе в среднее звено 
образования (в 5 класс) участники эксперимента не показали обычного в 
этом случае снижения результатов обучения. Это говорит о высокой 
степени сформированности умения школьников ориентироваться в новой 
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для них ситуации, «переносить» полученные знания в новые условия, что 
является показателем их интеллектуального развития. Далее, при обучении 
в среднем звене в таких классах не было зафиксировано обычное снижение 
результатов обучения при переходе из класса в класс. Успеваемость и 
качество знаний в них остаются примерно на том же уровне, что и при 
выпуске из начальной школы. Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что у школьников сформирована учебная деятельность. 

Выводы. Перспективы. 
• Поскольку в настоящее время перспективной в развитии 

образования является концепция образования на протяжении всей жизни 
человека, универсальные учебные умения могут явиться стержнем 
непрерывного развития личности. 

• Формирование таких умений способствуют созданию в учащихся 
целостной картины мира, так как все изучаемые объекты рассматриваются 
во взаимосвязи. 

• Использование универсальных учебных умений в качестве 
системообразующей связи между различными предметами и ступенями 
обучения решает вопрос о преемственности в обучении, так как 
соблюдается единый принципиальный подход к обучению. 

• При специальном формировании универсальных учебных умений 
успешнее формируются и конкретно-предметные умения. 

• Методика рассчитана на любого ученика независимо от его 
предварительной подготовки, уровня интеллектуального развития и 
способностей. Она дает эффект, так как согласуется с объективным 
процессом усвоения знаний учащихся. 

В качестве методической поддержки реализации разработанной 
программы нами был разработан учебно-методический комплекс, 
состоящий из следующих материалов: 

1. Тетрадь с печатной основой для ребенка. 
Структура тетради следующая: она разделена на занятия. Каждое 

занятие состоит из классной и домашней работы. Мы старались избегать 
дублирования содержания программы по математике для 1 класса, 
используя геометрический материал и задачи метапредметного содер-
жания. В то же время был отобран предметный материал, благоприятный 
для формирования универсальных учебных умений. Письменные виды 
работ, особенно на первых занятиях, предполагают рисование по клеткам и 
раскрашивание. Элементы цифр и сами цифры появляются позднее. Это 
сделано в соответствии с возрастными особенностями детей: пока еще 
моторика мелких мышц не развита достаточно для выполнения большого 
объема письменной работы без чрезмерных усилий. 

2. К каждому уроку прилагаются примерные конспекты занятий, 
содержащие задания и системы вопросов к ним. В конспектах описаны 
ожидаемые результаты деятельности учащихся на двух уровнях: «ребенок 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 71 

научится» и «ребенок получит возможность научиться», назначение 
каждого задания, его содержание, система поисковых вопросов к заданию, 
обеспечивающая организацию соответствующей деятельности ребенка, 
примерный ход рассуждений ребенка. 

3. Для каждого урока разработано электронное сопровождение в 
виде мультимедиа презентации. 

4. Для родителей составлены рекомендации «Ликбез для роди-
телей». Текст рекомендаций к каждому занятию содержит теоретический и 
практический материал. На доступном для родителей языке расска-
зывается о каждом формируемом у ребенка действии: о его структуре, 
возможных способах формирования. Кроме того, приведены практические 
рекомендации по выполнению домашнего задания к уроку. Эти 
методические рекомендации выполнены в соответствии с нашим твердом 
убеждением в том, что родители – главные союзники учителя в обучении и 
воспитании ребенка. 

Таким образом, подготовка ребёнка предшкольного возраста к 
изучению математики в школе эффективна с использованием мето-
дической поддержки реализации разработанной программы «Интеллект» 
(тетради с печатной основой, примеры конспектов уроков, электронное 
сопровождение и т.д.). 

Перспектива дальнейших исследований – определение дидакти-
ческих условий использования указанной программы. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Артемов А. К. Развивающее обучение математике в начальных 
классах / Артемов А. К. – Самара : СГПУ, 1995. – 126 с. 

2. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / 
П. Я. Гальперин. – М., 1985. – 236 с. 

3. Занков Л. В. Дидактика и жизнь / Л. В. Занков. – М. : Педагогика, 
1968. – 210 с. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 72 

УДК 371.134:811.162.2(67) 
Валентина Коваль  

 
ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ Й МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ 
 
Модернізація вищої освіти в Україні, пошук та вдосконалення 

технологій навчання, що забезпечують формування професійної 
компетентності майбутніх учителів-філологів, обумовлюють зростання 
вимог до вибору практичних форм навчання на філологічних факультетах. 
Перевага надається формам і методам, які створюють таку мовленнєву 
ситуацію, за якої кожний студент має можливість висловитись, проявити 
себе в комунікативному процесі відповідно до мети, змісту навчального 
матеріалу, стану навчально-методичної бази вищого навчального закладу. 
В сучасній лінгводидактиці вищої школи питання вибору оптимальних 
форм роботи у вищих навчальних закладах є актуальними. 

Проблемам класифікації та вибору практичних форм роботи 
приділяли увагу А. Алексюк, О. Горошкіна, В. Нагаєв, С. Караман, 
В. Ортинський та ін. Вчені пропонують використовувати як традиційні, так 
і нетрадиційні форми роботи: лекції, практичні заняття, засідання творчих 
груп, консультації, круглі столи, конференції, огляди та обговорення 
методичної літератури, участь у конкурсах, ярмарки педагогічних ідей. 
Вони зазначають, що використання цих форм допоможе здійснити 
науково-методичне забезпечення викладання мови та літератури, вести 
творчу, пошукову, теоретичну та експериментальну роботу з фахових 
дисциплін. 

Мета статті – проаналізувати ефективні форми і методи організації 
професійної підготовки майбутніх учителів-словесників. 

Особливої уваги в підготовці майбутнього вчителя для роботи у 
швидкозмінному світі потребує розвиток його творчих якостей, 
формування професійної компетентності. Педагогічній творчості від-
водиться особливе місце серед інших видів творчості – вона визначає 
ефективність усіх можливих творчих процесів, оскільки її метою й 
результатом є творчий розвиток студентів, поступове формування в них 
такої інтегральної якості, як здатність до творчості. Вчитель, який сприяє 
творчому розвитку учнів, сам розвивається творчо, реалізує свій творчий 
потенціал, професійно вдосконалюється. 

Реалізація потреби майбутнього вчителя у творчому розвитку 
вимагає впровадження нових форм його професійної підготовки, зокрема 
проблемно-інформаційних лекцій як важливої складової кредитно-
модульної технології навчання. Як правило, лекції – досить негнучкий 
метод викладання, який не заохочує до активного мислення, розв’язування 
проблем, не сприяє творчому розвитку студентів, а тому робить нецікавим 
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для них сам навчальний процес. Лекційна форма навчання є 
малоефективною для викладання гуманітарних наук, які є базовими в 
підготовці майбутнього вчителя, оскільки у гуманітарних дисциплінах 
постійно змінюються курси, їхній зміст, інформація. 

Значне місце в процесі формування професійної компетентності 
майбутніх учителів-філологів посідають практичні заняття, які В. Ор-
тинський визначає як форму навчального заняття, під час якого науково-
педагогічний працівник організовує для студентів аналіз окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни та формує навички і вміння 
їх практичного застосування через індивідуальне виконання відповідно 
сформульованих завдань [1, с. 232]. Головне їх завдання – закріплення, 
переведення у довготривалу пам’ять теоретичних знань, формування 
навичок і вмінь із тієї чи іншої навчальної дисципліни, оволодіння 
апаратом наукових досліджень; поглиблення та уточнення знань, здобутих 
на лекціях і в процесі самостійної роботи; формування інтелектуальних 
навичок і вмінь планувати, аналізувати й узагальнювати. 

Проведення практичних занять, як вказує В. Нагаєв, ґрунтується на 
попередньо підготовленому матеріалі (тестах для виявлення рівня знань 
студентів), прикладних завданнях різної складності, наочному матеріалі, 
методичних вказівках, засобах оргтехніки [2, с. 66]. 

Іншим видом практичних форм навчання, що сприяють формуванню 
професійної компетентності, є лабораторні роботи, які, як вважає 
В. Ортинський, є формою навчального заняття, на якому студенти під 
керівництвом науково-педагогічного працівника особисто проводять 
експерименти з метою практичної перевірки й підтвердження окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни, оволодівають методикою 
експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі [2, с. 234]; 
або, як вказує М. Пентилюк, – це один із видів самостійної роботи, що 
проводиться за визначеними завданнями пошукового, дослідницького 
характеру [3, с. 78]. 

М. Пентилюк пропонує застосовувати на практичних та лабора-
торних заняттях імітаційні методи (розігрування ролей учителя та учнів, 
імітація окремих фрагментів уроків, застосування методів та прийомів 
навчання тощо) [3, с. 13]. 

Для здійснення ефективного процесу формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя вибудовуємо лекційно-практично-
лабораторні заняття з урахуванням нових підходів: наукові основи 
методики й новітні освітні технології у викладанні літератури як мистецтва 
слова; нові освітні технології літературного аналізу; українська література 
у взаємозв’язках із різними видами мистецтва у старших класах 
загальноосвітньої школи; екзистенціально-діалогічна концепція викла-
дання української літератури в старшій школі; компаративний аналіз у 
системі шкільного курсу літератури. 
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Проблемний виклад навчального матеріалу, створення методичних 
проектів-презентацій поглиблюють теоретичні знання, формують профе-
сійні вміння й навички, розвивають педагогічне мислення, стимулюють 
творчий пошук, мисленнєву діяльність, формують культуру дослідницької 
діяльності, слугують ефективною підготовкою до педагогічної практики. 

Як зауважує С. Вітвицька, розвиток творчого професійного мис-
лення, пізнавальної мотивації і професійного використання знань у 
навчальних умовах забезпечують семінарські заняття [4, с. 179]. 

Семінарські заняття, на думку В. Ортинського, сприяють активізації 
пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, 
умінню обстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових 
фактів, сприяють оволодінню фундаментальними знаннями, допомагають 
розвивати логічне мислення, формувати переконання, оволодівати 
культурою толерантності, активно впливати на соціальне становлення 
особистості [1, с. 235–236]. За Н. Курмашовою, семінарські заняття 
сприяють вихованню критичного мислення, інтересу до знань, намаганню 
самостійно набувати й поглиблювати їх, умінню працювати з довідковою 
літературою, висловлюванню власного судження про прочитане [5, с. 360]; 
за В. Лозовою – розвитку творчого професійного мислення, формуванню 
позитивної мотивації, оволодінню мовою відповідної науки; формуванню 
умінь оперувати визначеннями, поняттями, дефініціями; оволодінню умінь 
і навичок постанови і рішення інтелектуальних проблем і завдань, 
доведення, спрощення, відстоювання своєї точки зору, а також повторення 
й закріплення знань, здійснення контролю спілкування й організації 
педагогічного спілкування [6, с. 221]. 

На особливу увагу заслуговує думка С. Вітвицької, яка пропонує 
класифікувати семінари за такими критеріями: 

– залежно від складності, обсягу і вимог: просемінари (підготовчі); 
власне семінари; міжпредметні семінари; 

– залежно від мети: семінар-повторення і систематизації знань; 
семінари вивчення нового матеріалу; міжпредметні семінари; 

– за формою проведення: семінар-бесіда, семінар-обговорення 
(реферативний); коментоване читання; диспут; комбінований; 
міжпредметний семінар та його різновидність – семінар-
конференція [4, с. 179]. 

Практичні й лабораторні заняття з методики навчання української 
мови спрямовуються на вирішення практичних завдань фахової 
підготовки, застосування ефективних форм і методів викладання в умовах 
багатопрофільного навчання. Професійна спрямованість студентів, органі-
зація їх самостійної дослідницької роботи забезпечується переглядом і 
аналізом відеоуроків учителів та студентів-практикантів. Доцільне 
використання їх сприяє розвитку вмінь спостерігати, аналізувати, робити 
висновки щодо ефективності тих чи інших методів та прийомів. Отримує 
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популярність і вивчення матеріалів обласних і всеукраїнських конкурсів 
«Учитель року». 

Через серію майстер-класів можна довести до розуміння майбутніх 
учителів вироблену систему ексклюзивних педагогічних дій, які не 
обмежені стандартом та пов’язані із засвоєнням предметних компетенцій з 
української мови і літератури, організацією суб’єкт-суб’єктного формату 
взаємодії, відпрацьовують способи продуктивної діяльності, діляться 
секретами інноваційного педагогічного досвіду. У результаті студенти 
знайомляться з творчою лабораторією вчителя-майстра, технологіями її 
створення, беруть за приклад високу культуру мовлення і мислення, 
засвоюють досвід підготовки до проектування адаптивного освітнього 
середовища, отримують навички оволодіння основами методичного 
мистецтва, продуктивними способами розв’язання навчально-виховних 
завдань. О. Мариновська вважає, що це перший вагомий крок до розробки 
вчителем індивідуальної чи авторської педагогічної технології (персонал-
технології), що функціонує на практиці як модифікаційні персоналізовані 
варіанти реалізації педагогічної технології в навчально-виховному процесі 
в індивідуальних і спорадичних ознаках, відбиває рівень педагогічної 
індивідуально-виконавської майстерності, технологічний продукт у формі 
передового педагогічного досвіду [7, с. 127–128]. 

Серед форм організації навчально-виховного процесу у вищій школі 
особливого значення сьогодні набувають індивідуальні навчальні заняття, 
які проводяться з окремими студентами для підвищення рівня їх 
підготовки та розкриття творчих здібностей. 

Отже, семінарські, практичні, лабораторні та індивідуальні заняття 
дозволяють уточнити, перевірити, систематизувати знання, оволодіти 
науковою термінологією й вільно нею оперувати; навчитися точно й 
доказово висловлювати свої думки мовою лінгвістичної науки, вести 
діалог, дискусію; опонувати, розвивати творче, професійне, критичне 
мислення, вміння переконувати, відстоювати власну точку зору. 

Іншою формою професійної підготовки майбутніх учителів є 
факультативи, у ході яких проводяться тренінги, індивідуальні та групові 
заняття, корегувальні та ігрові вправи, бесіди, тренінги особистісного 
зростання, самомотивування та спілкування. Тематичне планування 
передбачає розкриття наступних тем: 

– сутність професійної мотивації майбутнього вчителя-філолога; 
– діагностика сформованості професійно-педагогічної мотивації; 
– формування професійно-педагогічного іміджу майбутнього вчи-
теля філологічних спеціальностей; 

– засоби корекції та підвищення мотивації майбутнього вчителя на 
професійну діяльність. 

Оскільки під мотивами професійної діяльності розуміємо усвідом-
лення актуальних потреб особистості, що задовольняються завдяки 
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виконанню навчальних завдань та спонукають індивіда досліджувати 
майбутню професійну діяльність, відзначимо такі мотиваційні фактори, які 
було введено в факультативи з метою посилення професійної мотивації 
майбутніх учителів: 

– відчуття задоволення від майбутньої професійної діяльності; 
– формування особистісних і професійних якостей майбутнього 
вчителя-філолога. 

Системність цієї роботи забезпечується такою традиційно ефектив-
ною формою професійної педагогічної активності, як організація роботи 
творчих груп. Принципами її проведення є демократизація, науковість, 
гуманізація, диференціація, наскрізність, комфортність, індивідуалізація, 
позитивність тощо та кооперативна форма діяльності (робота в малих 
групах), що дозволяють реалізувати природне прагнення людини до 
спілкування, сприяють досягненню високих результатів у навчанні. 

У формуванні професійної компетентності майбутніх учителів-
філологів важливим є використання позанавчального часу для розвитку 
особистісних та професійних якостей майбутніх фахівців. Позанавчальна 
робота є сприятливим середовищем розвитку особистості студента, 
формування його професійного та індивідуального іміджу. Вона має 
власну специфіку, елементи, логіку, функції, зміст, принципи, форми, 
методи та критерії оцінювання результатів. Ця форма роботи є додатковим 
джерелом часу навчально-виховного процесу вищого навчального закладу. 

Позанавчальна діяльність повинна також збагачувати словник і 
мовлення майбутніх філологів, сприяти удосконаленню їх загальної та 
мовної культури. Враховуючи системність як невід’ємну характеристику 
виховного процесу вищого навчального закладу, можна уявити багато-
гранний характер позанавчальної діяльності, яка в контексті створення 
професійно-педагогічного іміджу майбутніх філологів спрямована на 
формування особистісних (комунікативних, гуманітарних, аутопсихоло-
гічних) та професійних (проектувальних, адаптаційних, творчих, загально-
лінгвістичних, соціокультурних та інших) вмінь, необхідних для 
становлення спеціалістів-філологів. Виходячи з необхідності формування 
певних якостей та вмінь, доцільно визначити спектр методів та засобів 
виховання у позанавчальній діяльності. 

Форми організації позанавчальної роботи поділяються на масові, 
групові (гурткові) та індивідуальні. До масових форм належать тематичні 
вечори, конференції, літературні вікторини, вечори запитань та відповідей, 
«круглі столи», творчі та лінгвістичні змагання, зустрічі з видатними 
людьми, екскурсії, олімпіади тощо. До групових форм можна віднести 
творчі лабораторії, гуртки художньої самодіяльності, підготовку радіо- і 
телепередач, випуск стінної газети, роботу студентських асоціацій, клубів, 
центрів та студій, проведення походів, підготовку вистав, фестивалів, 
театралізованих вечорів, тематичних семінарів та лекторіїв, складання 
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проектів та видання журналів, організація КВК, організацію тренінгів 
спілкування, дискусійних клубів, рольових та ділових ігор. Індивідуальні 
форми включають позааудиторне читання, колекціонування, науково-
дослідницьку роботу, заняття мистецтвом і т.д. Індивідуальна поза-
навчальна робота має опиратися на особистісні інтереси студентів та 
орієнтуватися на розкриття їх творчого потенціалу. 

Позанавчальна робота надає необмежені можливості для подолання 
недоліків масової репродуктивної підготовки майбутніх вчителів-філологів 
та виховання особистості, здатної до творчого мислення. 

Саме у ході позанавчальної діяльності на добровільних засадах 
необхідно формувати гуманітарні, аутопсихологічні, комунікативні, 
проектувальні, організаційні, адаптаційні, мотиваційні, творчі, пізнавальні, 
соціокультурні та загальнолінгвістичні якості, що є невід’ємними 
складовими професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів. 

Отже, ефективне формування професійної компетентності майбутніх 
учителів можливе на основі ефективних методів, прийомів та форм 
організації навчальної діяльності студентів. Ефективними формами 
організації процесу формування професійної компетентності майбутніх 
вчителів-філологів є: семінарські, практичні, лабораторні та індивідуальні 
заняття, науково-дослідна робота, участь у науково-дослідних лабо-
раторіях, центрах, науково-практичних конференціях, майстер-класах, які 
забезпечують необмежені можливості для організації пошуково-
дослідницької діяльності; позанавчальна робота, яка поділяється на масові, 
групові (гурткові) та індивідуальні форми. 
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УДК 51(07) 
Вікторія Конопля,  
Світлана Гончарова 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЕЛ ФІБОНАЧЧІ  

ДО ЗАДАЧ ГЕОМЕТРІЇ 
 
В сучасній літературі є багато матеріалів про числа Фібоначчі, 

золотий переріз та їх застосування, але в школі ці питання не 
розкриваються в урочний час, а у вузівській практиці при підготовці 
вчителя математики дане питання носить лише оглядовий характер. 
Навчання в педагогічному вузі на математичних спеціальностях має на 
меті підготовку конкурентоспроможного вчителя, готового до розвитку 
творчих здібностей учнів, вчителя-математика, який має сформовану на 
високому рівні математичну компетентність. Тому вчитель математики 
має володіти знаннями не лише з основних розділів математики, але і бути 
обізнаним у тих питаннях, які викликатимуть інтерес в учнів до навчання 
предмету, тоді учні будуть прагнути до самоосвіти, до збагачення рівня 
своїх знань в позаурочний час. 

Математична наука має величезний запас матеріалу, який буде 
цікавий як студентам-математикам, так і учням школи. Однією з таких тем 
ми обрали числа Фібоначчі та їх застосування до задач геометрії на 
прикладі формули Біне. Матеріал можна використати на факультативних 
заняттях математики або на гуртках для підвищення зацікавленості учнів 
математикою. Адже числа Фібоначчі та золота пропорція є «діамантами» 
математики. 

У праці Н. Н. Воробйова «Числа Фібоначчі» [1] на високому рівні 
викладено загальні теоретичні відомості наукових досліджень стосовно 
чисел Фібоначчі і наведено безліч прикладів з природи та будови тіла 
людини, де спостерігаються закономірності чисел Фібоначчі та золота 
пропорція. 

У праці О. В. Кужель «Узагальнена формула Біне та її застосування» [3] 
детально розглянуто властивості чисел Фібоначчі, обґрунтовано формулу 
Біне, розглянуто аналог формули Біне та застосування формули Біне. 

У статті В. Слісаренко [4] на високому рівні викладено загальні 
теоретичні відомості стосовно введення чисел Фібоначчі за допомогою 
задачі про кролів, поняття золотої пропорції, історію золотої пропорції, 
золота пропорція в геометрії та наведено приклади з життя, де 
спостерігаються числа Фібоначчі та золота пропорція. 

Відкритим залишається питання, чому таку цікаву інформацію не 
вивчають (або згадують про неї дуже стисло) в школі та при підготовці 
вчителя математики, адже знання про числа Фібоначчі, золотий переріз та 
їх застосування в природі, науці та мистецтві, безсумнівно можуть 
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збагатити кожного з нас. 
Тому, виходячи з пріоритетів сучасної вищої та середньої школи, що 

націлені на розвиток та виховання перш за все високоосвіченої та творчої 
особистості, ми вирішили розкрити зв’язок між числами Фібоначчі та 
геометрією, продемонструвати його на прикладі задач та запропонувати 
даний матеріал для використання на математичних факультативах та 
гуртках з метою підвищення зацікавленості учнів математикою. 

Мета публікації: Показати приклади застосування чисел Фібоначчі в 
геометрії і продемонструвати використання формули Біне на факуль-
тативних та гурткових заняттях з математики. 

Виходячи з власного досвіду викладання різних дисциплін на 
математичних спеціальностях педагогічного університету, можна, на 
превеликий жаль, констатувати той факт, що більшість майбутніх учителів 
лише чули про числа Фібоначчі, а який зміст вони в собі несуть, де мають 
застосування не знають взагалі. Ці прогалини в знаннях пропонуємо 
виправити шляхом введення в шкільний курс математики, вивчення теми 
«Числа Фібоначчі та їх застосування» на факультативних заняттях. 

Дана тема охоплює дуже великий обсяг матеріалу, тому в цій статті 
ми обмежимося лише темою «Застосування чисел Фібоначчі до задач 
геометрії». 

Числами Фібоначчі називають елементи послідовності 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, 55, 89, 144 ..., кожен член якої, починаючи з третього, дорівнює 
сумі двох попередніх. Отже, якщо ип – n-й член послідовності, то u1=1, 
и2=1 і при п≥2 елементи un-1, ип та ип+1 пов’язані рекурентними 
співвідношеннями ип+1 = ип+ un-1. 

Такі числа вперше розглядав, досліджуючи питання про 
розмноження кролів, італійський математик Леонардо Пізанський (біля 
1170 – після 1228 рр.), більше відомий як Фібоначчі. Перші 14 чисел 
Фібоначчі вперше у 1228 р. виписано в рукописі Леонардо Пізанського. 

Числам Фібоначчі притаманні цікаві співвідношення: 
u1 + u2 + …+ un=un+2 – 1, 
u1 + u3 + …+ u2n-1 = u2n, 

u2 + u4 + …+ u2n = u2n+1 – 1, 
u1

2 + u2
2 +…+ un

2 = unun+1, 
un-1 um + unum+1 = um+n, 

u2
n+1 = unun+2+(-1)n, (um, un) = u(m,n), 

де (m, n) – найбільший спільний дільник чисел m та n. 
Особливу роль при вивченні властивостей чисел Фібоначчі відіграє 
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 яку називають формулою Біне 

(Жак Біне (1786–1856 рр.) – французький математик і астроном). 
Існують різні способи обґрунтування цієї формули. Ми ж просто 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 80 

перевіримо, що числа ип, які визначаються рівністю задовольняють 
рекурентне співвідношення. Справді, при п=1 і п=2, u1=1, и2=1. Якщо ж 
п>2, то 

un + un-1 = ,1
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Але тоді права частина формули дорівнює ип+1 і, отже, члени 
послідовності и1, u2, …, ип., … задовольняють рекурентне співвідношення, 
тобто збігаються з відповідними членами послідовності чисел Фібоначчі 
[3]. 

Золота пропорція. Послідовність Фібоначчі асимптотично (набли-
жається все повільніше і повільніше) прямує до деякого сталого 
відношення. Проте це відношення ірраціональне, тобто є числом з 
нескінченною непередбачуваною послідовністю десяткових цифр у 
дробовій частині. Його неможливо виразити точно. 

Якщо який-небудь член послідовності Фібоначчі розділити на 
попередній (наприклад, 13:8), то результатом буде число, що наближено 
дорівнює ірраціональному значенню 1,61803398875... Але навіть 
витративши на обчислення все життя, його неможливо знайти до останньої 
десяткової цифри. Округливши його до тисячних, матимемо 1,618. 

Особливі назви цьому відношенню почали давати ще до того, як 
Лука Пачолі (середньовічний математик) назвав його золотою пропорцією. 
Серед його сучасних назв є такі, як золотий переріз та золотий середній. В 
алгебрі загальноприйняте його позначення грецькою буквою φ= 1,618. 

Асимптотична поведінка послідовності, затухаючі коливання її 
відношення біля ірраціонального числа φ можуть стати зрозумілішими, 
якщо показати відношення кількох перших членів послідовності: 

1:1 = 1,0000, що менше за φ на 0,6180; 
2:1 = 2,0000, що більше за φ на 0,3820; 
3:2 = 1,5000, що менше за φна 0,1180; 
5:3 = 1,6667, що більше за φ на 0,0486; 
8:5 = 1,6000, що менше за φ на 0,0180, і т.д. 
Виконуючи такі самі дії, бачитимемо, що кожен член ділитиметься 

на наступний зі все більшим і більшим наближенням до недосяжного φ [4]. 
Золота пропорція в геометрії. I. Кеплер (1571–1630) говорив, що 

геометрія має два скарби – теорему Піфагора і золотий переріз. І якщо 
перше з цих двох скарбів можна порівняти із золотом, то друге – з 
коштовним каменем. Теорему Піфагора знає кожен школяр, а що таке 
золота пропорція – далеко не всі. 

Людина розрізняє оточуючі її предмети за формою. Інтерес до форми 
якого-небудь предмета може бути викликаний життєвою необхідністю або 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 81 

красою форми. Форма, в основі побудови якої лежить поєднання симетрії 
та золотого перерізу, сприяє якнайкращому зоровому сприйняттю і появі 
відчуття краси й гармонії. Ціле завжди складається з частин, частини різної 
величини знаходяться в певному відношенні один до одного і до цілого. 
Принцип золотого перерізу – це найвищий прояв структурної та 
функціональної досконалості цілого і його частин у мистецтві, науці, 
техніці та природі. Золотий переріз – це гармонійна пропорція. 

У математиці пропорцією називають рівність двох відношень. 
Відрізок прямої АВ можна розділити точкою С на дві частини такими 

двома способами: 
1) на дві рівні частини АВ: АС = АВ: ВС; 
2) на дві нерівні частини в будь-якому відношенні (такі частини 

пропорції не утворюють); 
Якщо АВ:АС = АС:ВС, то такий поділ відрізка буде золотим 

перерізом або діленням відрізка в крайньому та середньому відношенні. 
Золотий переріз – це таке пропорційне ділення відрізка на нерівні 

частини, при якому весь відрізок так відноситься до більшої частини, як 
більша частина відноситься до меншої; або менший відрізок так 
відноситься до більшого, як більший до всього (рис. 1): 
а:b = b:с або с: b= b: а. 

Рис. 1. Золотий переріз 
 
Прямокутник з таким відношенням сторін стали називати золотим 

прямокутником. Він також має цікаві властивості. Якщо від нього 
відрізати квадрат, то залишиться знову золотий прямокутник. Цей процес 
можна продовжувати до нескінченності. А якщо проводити діагоналі 
попереднього і наступного прямокутника, то точка їх перетину 
належатиме всім отримуваним золотим прямокутникам. 

Є і золотий трикутник. Це рівнобедрений трикутник, у якого 
відношення довжини бічної сторони до довжини основи дорівнює 1,618. 

Золотий кубоїд – прямокутний паралелепіпед з ребрами, що мають 
довжини 1,618 і 0,618. 

У зірчастому п’ятикутнику кожна з п’яти ліній, що утворюють 
фігуру, ділить іншу у відношенні золотого перерізу, а кінці зірки є 
золотими трикутниками [4]. 

Розглянемо задачу на використання формули Біне до розв’язування 
задач геометрії. 

Задача. В одиничне півколо вписано коло радіуса r0= 1∕2. Потім 
послідовно вписуються кола, які дотикаються діаметра півкола, його дуги 
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та попереднього вписаного кола. Нехай Rп= 1∕rn (n = 0,1,2,...), де rп – радіус 
n-го кола. Довести, що Rn = 1+ ( ) ( ) .223223

2
1





 −++

nn  (1) 

Більш того, як буде показано, Rn = ( ) ( ) .1212
2
1 2





 −++

nn

 
(2) 

Розв’язання. Нехай О – центр півкола, Оп – центр n-го вписаного 
кола, Ап та Вп – точки його дотику до діаметра та дуги півкола і Оп+1Сп┴ 
ОпАп (рис. 2). З ∆Оn+1ОnСn, враховуючи співвідношення 

АпAn+1= Оп+1Сп, 
On+1On = rn+rn+1, 
ОпСп = rп–rn+1, 
отримуємо рівність 

Ап+1Ап=
( ) ( ) .2 1

2
1

2
1 +++ =−−+ nnnnnn rrrrrr  (3) 

З іншого боку, розглядаючи ∆АпОпО 
та ∆Ап+1Оп+1О, бачимо, що 

AnO = ( ) ,211 22
nnn rrr −=−−  An+1O = 

.21 1+− nr  
Але тоді Ап+1Ап= Ап+1О–АпО= nn rr 2121 1 −−− +  (4) 
Отже, на підставі рівностей (3) та (4) ,22121 11 ++ =−−− nnnn rrrr  

звідки після піднесення до квадрату маємо 
( )( ) ( ) .212121 111 +++ −+−=−− nnnnnn rrrrrr  
Підносячи обидві частини цієї рівності до другого степеня та зводячи 

подібні, одержуємо таке співвідношення: 
(1 +2rn)2rn+1

2 + 2rn(2rn-3)rn+1+rn
2= 0. (5) 

Ліва частина в (5) упорядкована за степенями rn+1. Цей же вираз 
можна упорядкувати й за степенями rп : 

(1 +2rn+1)2rn
2 + 2rn+1(2rn+1-3)rn+rn+1

2= 0. (6) 
Замінивши в (6)п на п-1, дістанемо таке співвідношення: 
(1 +2rn)2rn-1

2 + 2rn(2rn-3)rn-1+rn
2= 0. (7) 

Розглядаючи рівності (5) та (7), бачимо, що rn+1 та rn-1 є коренями 
квадратного рівняння ((1 +2rn)2 x2 + 2rn(2rn-3)x+rn

2= 0. 

Але тоді за формулами Вієта rn+1 +rn-1 =
( )

( )
,

21
232

2
n

nn

r
rr

+

− rn+1rn-1 = ( ) ,
221

2

n

n

r
r

+
 

З останніх двох рівностей випливає rп(rn+1 +rn-1)-(6-4rn)rn+1rn-1 . 
Розділимо обидві частини цієї рівності на добуток rn+1rn-1. Тоді, 

враховуючи рівність Rk=
nr
1  (див. формулювання задачі), маємо таке 

співвідношення: Rn-1+Rn+1=6Rn-4=6(Rn-1)+2 (8) 
Нехай vk = Rk-1. Тоді рівність (8) перепишеться у вигляді vn+1=6vn-vn-1 (9) 
Отже, v0, v1, v2,…є рекурентною послідовністю другого порядку. Тому 
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загальний член цієї послідовності vп можемо обчислити за формулою Біне. 
При цьому r0 = 

2
1 і, отже, a=v0=R0-1= 111

0

=−
r

 

З рівності (5) при n=0 знаходимо r1= 4
1 . Тому b=v1=3. Крім того, на 

підставі (9) α =3, β=-1. Але тоді γ=0 і, отже, 
vn = ( ) ( ) ,223223

2
1





 −++

nn

 
(10) 

що й доводить рівність (1). 
Щоб обґрунтувати рівність (2), досить помітити, що 

( ) ,12223
2

±=± ( ) ( ) 11212 =−+
nn  (11) 

Тоді на підставі (1) і (11) 
2Rп= ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 222

1212121212122 



 −++=





 −+





 ++−+

nnnnnn  

що й доводить рівність (2) [3]. 
Щоб стати успішними людьми, учні мають набути в школі 

компетентності в різних сферах людського життя, навчитися здобувати 
знання самостійно і застосовувати їх. Вивчення теми «Застосування чисел 
Фібоначчі до задач геометрії» дозволить їм не тільки глибше зануритися в 
математику, а й навчить застосовувати знання на практиці, сприятиме 
досягненню учнями високого рівня математичної підготовки, який 
характеризується, в першу чергу, вмінням розв’язувати нестандартні 
задачі, які розвивають стійкий пізнавальний математичний інтерес; 
створення умов для інтелектуального, морального розвитку і саморозвитку 
учнів. 

Проведене дослідження застосування чисел Фібоначчі в геометрії 
дає змогу виокремити напрями подальших досліджень: 

– з’ясування методів активізації пізнавальної діяльності учнів 
шляхом зацікавлення їх вивченням цікавих закономірностей та 
задач з математики; 

– дослідження можливості створення комп’ютерної підтримки 
навчання шкільної геометрії. 
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УДК 004:93(07) 
 

Сергій Куценко  
 

ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 
 
Використання комп’ютерних технологій є важливою умовою для 

розвитку сучасного навчального процесу. Людство досягло такого рівня 
еволюції, в якому інформаційні ресурси визначають ступінь піднесення 
країни та різних сфер її суспільства. За таких умов великого значення 
набуває інформатизація освітнього процесу, використання інформаційно-
комунікаційних технологій у діяльності працівників освіти. Завдяки 
використанню новітніх інформаційних технологій значно підвищується 
рівень ефективності засвоєння навчального матеріалу. 

Викладання історії передбачає використання широкої бази 
історичних джерел. Опановуючи навички історичного дослідження, учні 
з’ясовують зміст таких понять як джерело, матеріал, послідовність, 
причина-наслідок, частина-ціле, порівняння, композиція, логіка, аргумен-
тація, аналіз, висновок. Тому актуальним стає використання інформаційно-
комунікаційних технологій, які дають можливість створити при навчанні 
ефект «занурення» в досліджувану епоху, підвищити інформаційну 
насиченість уроку, що також дає змогу вийти за рамки шкільних 
підручників, доповнити й поглибити їх зміст. 

Питанням організації та проведенням уроків історії за допомогою 
мультимедійних засобів і, зокрема, мультимедійної дошки та їх 
методичного забезпечення присвячені наукові праці багатьох вчених та 
педагогів, а саме О. А. Бондарева [1], Е. М. Галишникова [2], М. А. Го-
рюнова [3], О. П. Мокрогуза [4], М. А. Ніколаєва [5], А. В. Шутенко [6]. 

Проблема теоретичного і практичного впровадження мультиме-
дійних технологій на уроках історії потребує подальшого дослідження, 
оскільки залишається безліч невирішених питань. Насамперед це 
стосується методики застосування інтерактивних дошок при вивченні 
теоретичного матеріалу та розробки вчителем практичних завдань із 
безпосереднім її використанням. 

Метою дослідження є теоретичне і практичне обґрунтування 
методичних особливостей застосування інтерактивної дошки на уроках 
історії як засобу для покращення ефективності засвоєння навчального 
матеріалу учнями. 

Використання сучасних інформаційних технологій на уроках 
історії – одна з найбільш важливих та прогресивних тенденцій сучасного 
освітнього процесу. Під інформаційними технологіями в освіті слід 
розуміти передачу інформації учням за допомогою комп’ютерної техніки 
та програмного забезпечення. Таким чином, процес співпраці між 
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вчителем та учнями стає більш ефективним, розвиває вміння самостійно 
сприймати та здобувати нові знання та дає змогу оптимізувати навчальний 
процес. Зокрема, мультимедійні технології дають змогу подати складну 
для сприймання інформацію у більш простому вигляді, наприклад у 
графіках, діаграмах, картах, а також дають можливість порівнювати різні 
об’єкти за окремими параметрами [1]. 

На сьогоднішній день панування традиційної дошки з крейдою 
поступово втрачає свої позицій, адже все частіше в навчальних закладах 
можна почути терміни «інтерактивна дошка», «мультимедійна дошка», 
«smart-дошка». Застосування такої дошки на уроці не є сьогодні 
екзотикою, і, напевно, уперше технічне обладнання шкіл і навчального 
кабінету здійснюється швидше, ніж їх дидактичний супровід. Знання і 
вміння учителя історії ще не вийшли на належний рівень вільного 
застосування наявних програмно-технічних засобів для навчального 
процесу на уроці. 

При плануванні уроку з використанням інтерактивної дошки 
важливо враховувати раціональну організацію навчального процесу 
(відповідно до вікових, індивідуальних особливостей і гігієнічних вимог), 
відповідність навчального та фізичного навантаження дитини, необхідний 
достатній руховий режим з використанням динамічних пауз. Учителі, що 
почали працювати з інтерактивною дошкою, відзначають її позитивні 
можливості. Педагоги стверджують, що з використанням інтерактивної 
дошки вони встигають подати більше інформації за менший час, і при 
цьому діти працюють активніше на уроці й краще розуміють поданий 
матеріал. Працюючи з інтерактивною дошкою, учитель завжди 
знаходиться в центрі уваги і підтримує постійний контакт з класом. 
Використовуючи таку дошку, можливо поєднувати перевірені методи і 
прийоми роботи зі звичайною дошкою з набором інтерактивних і 
мультимедійних можливостей. 

Інтерактивні дошки дозволяють учителеві: 
1. Супроводжувати демонстраційний матеріал помітками та заува-
женнями, імпровізувати, більш гнучко готувати матеріал під 
відповідну аудиторію 

2. Робити записи на дошці «електронним маркером» різних кольорів 
на поверхні малюнку, який проектується з комп’ютера; 

3. Зберігати та друкувати зображення на дошці; 
4. Зберігати на комп’ютері увесь хід роботи на дошці; 
5. Працювати з зображенням у відповідний час роботи на дошці; 
6. Створювати прості й швидкі виправлення в наявному мето-
дичному матеріалі прямо на уроці, під час пояснення матеріалу, 
адаптуючи його під конкретну аудиторію, під конкретні завдання, 
поставлені на уроці. 

7. Подавати досліджуваний матеріал захоплюючими й динамічними 
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способами; 
8. Моделювати абстрактні ідеї й поняття, не доторкаючись до 
комп’ютера, 

9. Змінити модель, перенести об’єкт в інше місце екрана або 
встановити нові зв’язки між об’єктами; 

10. Працювати в режимі реального часу. 
Сучасна психологія дослідила, що вербально людиною засвоюється 

тільки 15 % інформації, зорово – 25 %, а якщо використовувати обидва 
канали сприйняття, то ефект засвоєння збільшується до 65 %. Таким 
чином, саме яскравий, виразний, динамічний, викликаючий наочний 
інтерес матеріал допомагає включити учня в динамічну роботу і 
забезпечити найбільш повне сприйняття цілісного образу досліджуваної 
дитиною інформації. Використання інтерактивної дошки якраз і надає такі 
можливості. Те, що учень бачить на великому екрані під час заняття з 
музичним супроводом і візуальними ефектами, надовго залишається у 
нього в пам’яті. На відміну від традиційних методів демонстрації 
наочності, інтерактивна дошка дозволяє побачити дію чи явище. Учні 
через мислення можуть поєднати дію разом з об’єктом, і «прожити» його, 
«відчути», що сприяє більш якісному засвоєнню знань, допомагає 
урізноманітнити роботу на уроці, застосовуючи наукову організацію праці, 
а також використовувати такий необхідні елемент навчання, як 
інтерактивні методи. Об’єднання текстової, графічної, аудіо- та 
відеоінформації за допомогою інтерактивної дошки, а також використання 
анімації сприяє підвищенню якості уроку. Учні перестають відволікатися, 
концентрують свою увагу на поданому матеріалі, тим самим підвищується 
пізнавальна активність і мотивація до навчання, а це є запорукою 
успішного навчального процесу [2, с. 8]. 

Інтерактивна дошка стає незамінною для вчителів з будь-якого 
предмета: української мови або математики, фізики або хімії, інформатики, 
особливо вона стає незамінною для вчителів, які викладають світоглядні 
дисципліни. Всі типи завдань, в яких використовується інтерактивна 
дошка можна умовно розділити на 7 груп: «Відзначте», «Заповни 
пропуск», «Кросворд», «Особистості в історії», «Робота з малюнками», 
«Зіставте», «Контурна карта» «Розташуй в хронологічній послідовності», 
«Тести», «схеми і таблиці». Найпростішим способом використання 
інтерактивної дошки являється показ презентації. Учні представляють 
повідомлення, виконане у вигляді презентації, використовуючи можли-
вості інтерактивної дошки. Діти, розкриваючи тему, виступають у ролі 
вчителя. І що є інноваційним, дошка дає можливість вчителеві зацікавити 
учнів, знайти мотивацію до навчання, а дітям, що є сьогодні актуальним, 
побороти страх виступу перед публікою. Така робота сприяє не лише 
розвитку пізнавальних інтересів, бо учень має опрацювати додаткову 
літературу, відібрати цікаві для однолітків факти, виділити головне, репре-
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зентувати інформацію, а й допомагає глибше та ґрунтовніше засвоїти тему. 
На уроках історії вчителі часто використовують таблиці та схеми. 

Завдання «Заповни схему», «Заповни таблицю» можна використовувати на 
уроці в старших класах. Дане завдання можливе при поясненні нового 
матеріалу, вчитель сам заповнює таблицю на дошці, а учні в зошитах. 

За допомогою цифрових маркерів можна виділити будь-яку інфор-
мацію. На картах, ілюстраціях, фотографіях можна нанести текст безпо-
середньо під час уроку, акцентуючи увагу на поданому матеріалі [2, с. 9]. 

Роботу з документами можна організовувати також за допомогою 
інтерактивної дошки. Перший варіант роботи з письмовими історичними 
джерелами: вчитель роздає запитання учням до документа, учні шукають 
відповіді на запитання і підкреслюють їх маркером на дошці. У даному 
випадку, учні працюють з текстом першоджерела. Другий варіант роботи 
вимагає попередньої підготовки тексту історичного джерела. Частину 
тексту необхідно видалити і запропонувати учням відновити пропуски. Це 
можна виконати, використовуючи маркер. Як варіант, можна видалені 
слова вивести на дошку окремим списком і запропонувати учням 
розмістити їх в потрібних місцях. Така робота виконується колективно, бо 
індивідуальне опрацювання, як правило, викликає труднощі в учнів і 
сприймається ними як нудна і рутинна робота. Інтерактивна дошка дає 
можливість працювати із історичним джерелом наочно для всього класу, 
імпортуючи текст у форматі документ Word в інтерактивний режим 
роботи. Учням подобається таким чином працювати, вони з цікавістю 
слухають пояснення вчителя, концентрують увагу на відповідях своїх 
товаришів, із задоволенням самі відповідають біля дошки, тим самим 
доводиться істинність стародавнього вислову «коли я слухаю, я забуваю, 
коли я бачу, я розумію; коли я дію, я вчуся». Дошка незамінна на уроках 
краєзнавства, вона допоможе вчителю організувати заочну екскурсію, що 
дає змогу, не виходячи із навчального закладу, ознайомлюватися із 
визначними місцями. 

Цікава робота зі схемами архітектурних будівель. Вчитель може 
проектувати різні завдання: підписувати назви, дати будівництва, творців 
архітектурних пам’яток, виділяти архітектурні деталі, можна зображати 
втрачені архітектурні комплекси, тим більше, що все це зробити 
нескладно, так як маркером можна легко виділити будь-який об’єкт і 
зробити необхідні написи. 

Один з цікавих способів зробити урок в класі з інтерактивною 
дошкою яскравим і цікавим – це конструювання лінії часу. Лінія  
часу дозволяє простежити зв’язок між історичним подіями і етапами 
розвитку історичних явищ. Лінію часу можна вибудувати по історичним 
подіям, видатним особистостям, архітектурним будівлям та ін. елементам 
[3, с. 123]. 

Також за допомогою інтерактивної дошки можна будувати завдання 
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на встановлення відповідності між об’єктами або розташувати їх в якій-
небудь послідовності, наприклад в хронологічному порядку, чи об’єднати 
автора і його твір. Можливість швидкого малювання прямих ліній дає 
можливість швидкого конструювання експрес-схем по різних тематичних 
рубриках. Використання інтерактивної дошки дає змогу на уроці створити 
проблемну ситуацію і можливість вирішити її, виконуючи віртуальні 
завдання, міні-дослідження. Однією з важливих можливостей програмного 
забезпечення інтерактивних дошок є можливість здійснювати повний 
відеозапис усього процесу роботи з інформацією на дошці, зберігати її на 
комп’ютері, створювати багату колекцію відеозаписів проведених занять, 
що дасть змогу закріпити вивчений матеріал у майбутньому. Інтерактивну 
дошку можна також використати в ілюстрації анімаційних карт, що дає 
змогу «оживити» події історичного минулого. На багатому картографічним 
матеріалом уроці вчителю доводиться вибирати тільки найнеобхідніші 
карти, відмовляючись від додаткових ресурсів у силу обмеженості 
простору для демонстрації. У разі використання інтерактивної дошки 
вчитель може одночасно послідовно виводити на екран необхідні карти, і 
також, що є важливо, поєднувати роботу з картами із іншими 
ілюстративними ресурсами. Ряд карт можна і «накладати» одна на одну 
«масками», наприклад фізичну на господарську, що дозволить виявляти 
причинно-наслідкові зв’язки і закономірності [3, с. 98]. 

Інший позитивний момент полягає в можливості збільшення тієї чи 
іншої області карти для більш деталізованої демонстрації. Якщо у випадку 
настінної поліграфічної карти вчитель може представити учневі лиш 
«загальний план», то інтерактивна карта дозволяє вивчати картографічні 
подробиці: написи, умовні позначення, рельєф місцевості, явища, процеси, 
події, суб’єкти історичного процесу, їх розташування, характеристика 
стану, зв’язки. Корисною можливістю інтерактивних карт з історії слугує 
опція малювання, що дозволяє нанести на карту додаткові об’єкти, 
виділити ті чи інші об’єкти, відзначити наприклад напрями торгових 
зв’язків або військових дій. Це буває особливо корисним для детальних 
карт з великою кількістю позначень. 

Також для контролю знань можна використовувати різного роду 
тести. Це, наприклад, тести, складені у текстовому редакторі, чи 
завантажені із мережі Інтернет. Тести можуть бути представлені у вигляді 
запитань, чи у вигляді зображень. Використання дошки для демонстрації 
презентації, в ході якої робляться різні необхідні записи [4, с. 25]. 

За допомогою інтерактивної дошки можна організувати роботу з 
термінами або датами і провести швидке закріплення або перевірку 
отриманих знань. Можливо і транслювати фрагменти історичних фільмів, 
що дасть учням зрозуміти на більш детальному рівні подію чи історичного 
персонажа, що вивчається на уроці. Особливо при вивченні історії 
повсякденності використання відео фрагментів дає змогу наситити заняття 
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оригінальним матеріалом для реконструкції реалій щоденного життя 
людей у праці, навчанні, на відпочинку, а також при вивченні військових 
битв, бо вони наочно дозволяють учням побачити розташування сил 
супротивників перед битвою, хід бою та підсумки бою. Демонстрування 
відеоматеріалів викликає інтерес учнів, виникає досить стійка мимовільна 
увага, що обумовлена яскравістю, динамічністю, розмірами та контраст-
ністю зображення, звуковим супроводом. Окрім нової навчальної інфор-
мації, кожен відео фрагмент має також і завдання, яке необхідно виконати 
після отримання інформації (це може бути питання, завдання та ін.). 

З використанням інтерактивної дошки ефективніше проводиться 
самостійна робота учнів під час уроку. Поруч з кожним завданням можна 
написати не тільки відповіді, а й дати визначення, а також порівняти ті чи 
інші факти. Перевіряючи свою роботу, учні бачать свої помилки, одразу 
при можливості можуть виправляти їх. Особливо допомагає інтерактивна 
дошка на уроках присвячених дослідженню мистецтва. При знайомстві з 
мистецтвом епохи або творчістю художника, щоб у повному обсязі 
передати матеріал учням, необхідно не тільки підготувати теоретичну 
частину, а й підібрати відповідний наочний матеріал, починаючи з 
зображення портрета і закінчуючи зображенням репродукцій картин. 

Дуже цікава і продуктивна робота по створенню листівок, газет на 
інтерактивній дошці. Дана робота може виконуватися з попередньою 
підготовкою учнів по темі. Наприклад, за темою «Основні чинники та 
особливості розвитку культури в Україні» учні підбирають матеріал 
(газетні публікації, фотографії, ілюстрації, інформацію з Інтернету, вірші, 
прозові твори і т.д.), а потім на уроці можуть оформити листівки з проблем 
або загальну газету на дошці, обговоривши її в класі, відредагувати і 
роздрукувати для розповсюдження. Незважаючи на об’ємний характер 
роботи, вона може бути пророблена на одному уроці, але за умови, що в 
учнів уже сформовані навики роботи з інтерактивною дошкою. 

На уроках історії можна використовувати мультимедійні підручники 
та інтерактивні задачники з історії, які дозволяють застосувати весь спектр 
можливостей, що надаються інтерактивною дошкою. Подання теоретич-
ного матеріалу у вигляді інтерактивного підручника різко підвищує 
інтерес учнів. Анімація і звук викликають масу позитивних емоцій в учнів 
і краще сприймається поданий матеріал. Використання мультимедійних 
підручників ефективне, так як підвищується щільність уроку, з’являються 
широкі можливості для індивідуального підходу до учнів, для формування 
ключових компетенцій, зростає рівень навченості, змінюється роль 
учителя – встановлюються партнерські відносини між суб’єктами 
навчального процесу, вчитель росте професійно, апробуються нові моделі 
уроку [6]. 

Отже, на межі XX–XXI століть комп’ютерна техніка досить 
поширилась і відкрила величезні можливості застосування інформаційних 
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технологій у всіх сферах діяльності людини. Застосування інформаційних 
засобів стало однією з характерних ознак сучасного розвитку освіти. На 
сьогодні сучасний навчальний процес важко уявити без використання 
мультимедійних технологій, тому, що найновіший пізнавальний і розви-
вальний матеріал представлений у електронному вигляді. Застосування 
інтерактивної дошки у процесі вивчення історії у школі сприяє 
збільшенню обсягу запропонованої учням навчальної інформації, підвищує 
інтерес й загальну мотивацію до навчання, активізує розумову діяльність 
учнів завдяки використанню зручних і швидкозмінних форм подачі 
інформації, створює сприятливі умови для виконання впродовж заняття 
значно більшого обсягу навчальної роботи. Використання на уроці 
інтерактивної дошки дозволяє проводити швидку зміну дидактичного 
матеріалу, активізувати процес навчання. 

Подальшим напрямом дослідження являється аналіз та специфіка 
використання новітніх інформаційних технології на уроках історії. 
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УДК 37.013 
Світлана Луців 

 
ЕВРИСТИЧНА БЕСІДА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЯК МЕТОД  
ПРОБЛЕМНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

 
Навчання – це особлива форма пізнання об’єктивної дійсності. Як 

відомо, сучасне навчання передбачає оволодіння учнями певного досвіду, 
який засвоєний попередніми поколіннями. Досягнення цієї важливої мети 
сучасна початкова школа реалізує за допомогою повної взаємодії вчителя і 
учнів, результатом якої є інтенсивне формування знань учня та швидкий 
розвиток їх індивідуальних здібностей. Це передбачає те, що, працюючи з 
навчальним змістом, учень і вчитель мають виявляти взаємодоповнюючу 
пізнавальну активність, інакше навчання буде малоефективним. Важливо 
зазначити, що якість навчального процесу залежить і від того, як 
розгортається пізнавальна активність учня та які пізнавальні процеси 
домінують в навчанні – научіння чи учіння, тобто з’ясування проблеми, 
процес свідомого заучування матеріалу чи розумове осмислення його 
фактів [3, с. 44]. 

Зміна змісту освіти на сучасному етапі розвитку школи веде до зміни 
її технологій, надає їй особистісної спрямованості. Сьогодні навчання 
розглядається як багатогранний процес. Педагог О. Я. Савченко зазначає, 
що «акцент на цьому виключно важливий для подолання авторитарної 
парадигми навчання, де панує монофункціональний підхід до дитини, яка 
розглядається і оцінюється лише з боку навчальних досягнень» [6, с. 11]. 

У такому контексті важливого значення набуває проблемне 
навчання, основна мета якого полягає у розширенні активного ставлення 
учнів до оволодіння знаннями, інтенсивного розвитку їхньої самостійної 
пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей. 

Упродовж багатьох років дослідники зверталися у своїх роботах до 
аналізу проблеми активізації пізнавальної активності учнів, зокрема, учнів 
початкових класів (Ф. Дістерверга, Я. Коменського, Г. Песталоцці, К. Ушин-
ського). 

У педагогічній літературі проблемне навчання постає як засіб 
активізації розумової діяльності учнів початкових класів, розвитку в них 
потягу до знань і бажання до самореалізації. Питання проблемного 
навчання висвітлювали у своїх дослідженням такі вчені як Ю. Бабанский, 
П. Гальперін, Т. Кудрявцев, І. Лернер, С. Логачевська, А. Матюшкін, 
М. Махмутов, Н. Менчинська, Н. Тализіна, О. Топузов та ін. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб систематизувати і 
узагальнити теоретико-методологічні засади проблемного навчання в 
мовній освіті молодших школярів; вивчити особливості використання 
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евристичної бесіди як методу проблемного навчання на уроках української 
мови в початкових класах 

Як відомо, проблемно-розвивальне навчання пов’язане з обміном 
інформацією та бесідою між вчителем та учнем. У педагогічній науці 
виділяють декілька видів методу бесіди, і тому потрібно чітко виокремити 
місце евристичної бесіди серед них. 

Провідні методисти доводять, що типовими для використання на 
уроках української мови є такі види бесід: евристична, репродуктивна, 
узагальнююча, контрольно-корекційна, аналітико-синтетична. 

Евристична бесіда має за мету спрямування учнів на активні 
роздуми, самостійне просування їх у засвоєнні нових знань, висловлю-
вання припущень про причини явищ, про зв’язки між поняттями на основі 
порівнянь, логічних роздумів. Вона застосовується для розвитку самостій-
ності мислення, дослідницьких умінь, творчого підходу до справи [1, с. 3]. 

Отже, евристична бесіда – дiалогiчний метод двохсторонньої 
взаємодії вчителя та учнів початкових класів, що базується на розв’язанні 
проблемного завдання за допомогою основних i додаткових запитань 
пошукового характеру. Така робота призводить до активiзацiї учнів 
самостійного пошуку правильної відповіді. 

У методичній літературі виділяють таку орієнтовну структуру 
евристичної бесіди: 

Актуалізація опорних знань. 
Створення проблемно-пошукових ситуацій. 
Спонукання учнів висловити припущення про вирішення проблеми. 
Вимога довести свою точку зору. 
Спрямування розумової діяльності учнів, коректування відповідей. 
Узагальнення і систематизація знань [8]. 
Використання евристичної бесіди на уроках української мови у 

початкових класах передбачає послідовну і цілеспрямовану постановку 
перед учнями пізнавальних завдань, які вони вирішують під керівництвом 
учителя і при цьому активно засвоюють нові знання. 

Перед використанням евристичної бесіди на уроках української мови 
у початкових класах учителю необхідно звернути увагу на таке: 

– на якому навчальному матеріалі бесіда розгортатиметься; 
– визначити, які знання, попередні відомості, спостереження 
можуть бути використані в бесіді; 

– продумати мету бесіди та висновки, «відкриття», до яких 
необхідно підвести учнів; 

– намічає попередньо основні запитання по темі бесіди і для 
розгляду наочних посібників, прикладів та інших додаткових 
джерел; 

– попередньо визначає учнів, на відповіді яких спиратиметься [5, с. 2]. 
Запропоновані запитання і відповіді на них формують в учнів 
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науковий світогляд. Учителям пропонується добирати для евристичної 
бесіди такі тексти, які б несли в собі як навчальне, так і виховне 
навантаження. Можна використовувати як мовний матеріал прислів’я, 
приказки, цікаві оповідання, невеликі літературні твори. 

Важливе значення має евристична бесіда, під час якої учні вчаться 
усвідомлювати науковий зміст явищ самої мови: матеріальна природа 
звука; відмирання в мові слів, граматичних форм, які вже віджили, 
виникнення нових як показник того, що мова – явище, яке розвивається 
історично; єдність форми і змісту мовних явищ; розкриття глибокої 
єдності мови і мислення тощо. Це можуть бути такі запитання: 

1. Послухайте звуки природи. Чи схожі вони зі звуками мови? 
2. Поєднайте звуки природи. Що ви чуєте? А звуки мови? Які звуки 
можна поєднувати? 

3. Чи можемо ми казати, що мова старіє? 
Треба зазначити, що учні початкових класів з великим задоволенням 

підтримують бесіду між учителем і учнем, учнем і учнем. Тому 
використання евристичної бесіди є доцільним і виправданим методом. 

Особливо велике значення в евристичній бесіді має вміння вчителя 
ставити учням запитання. Запитання відіграють роль збудників, словесних 
подразників думки. Однак цю роль вони відіграватимуть лише тоді, коли 
збуджують в учнів певні образи асоціації, створюючи відповідні умовні 
рефлекси, за якими при постановці питань учень рефлекторно починає 
мислити, шукати відповіді на поставлене запитання без додаткового 
спонукання [6, с. 65]. 

Постійне застосування такого стимулу в бесіді дає позитивні 
наслідки, тому відкидання його, на нашу думку, не можна визнати 
правильним. Звичайно, позитивних наслідків досягають тільки тоді, коли 
вчитель уміло спрямовує здорове змагання між дітьми і не дає йому 
перерости в суперництво. 

З четвертокласниками на уроках української мови можна запропо-
нувати евристичні бесіди, завданням яких є спонукати учнів думати. 

Так, під час вивчення теми «Мовна скарбниця історії народу» можна 
провести таку евристичну бесіду: «Мова – це здатність людини говорити, 
висловлювати свої думки. Кожна людина, що живе на землі, користується 
мовою, від маленької дитини до старенької бабусі чи дідуся. З допомогою 
мови ми передаємо один одному свої думки, почуття, розповідаємо про 
різні події». Учням пропонується відповісти на такі запитання: 

1. Чому українську мову називають ще рідною мовою? 
2. Як можна передати думки? 
3. Як можна поєднати мову і почуття? 
4. Де народилася українська мова? 
5. Чому мову називають скарбом народу? 
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Під час вивчення теми «Усне і писемне мовлення» запропоновано 
прослухати такий уривок: «Листя на осиках та березах уже взялося 
багряними і золотавими кольорами. Як же гарно світилося воно в ласкавих 
променях сонця! Ледь шуміли високими верхів`ями сосни, шептала 
побурілою кроною розлога липа, тонко видзвонював цупким листям дуб. І 
дивно: все те ніскілечки не порушувало благословенної лісової тиші…». 

Запитання: 
1. Ви прослухали уривок. Як Ви думаєте, що таке усне мовлення? 
2. Чи можете Ви сказати, що таке писемне мовлення? 
3. Що таке словник? Чи можемо ми почуті слова внести до 
словника? 

Ще можна провести урок на тему «Яким має бути мовлення?» На 
початку уроку для актуалізації опорних знань пропонуємо використати 
евристичну бесіду: «Немає такої сфери діяльності людини, в якій би не 
знадобилося знання мови. Важливо при цьому навчитися говорити не 
тільки грамотно, а й змістовно, правильно, влучно, переконливо. Мовлення 
людини – це мистецтво «слухати» та «чути». 

Запитання: 
1. Що таке мовлення? 
2. Що означає говорити змістовно і переконливо? 
3. Як ви розумієте поняття жести, міміка, інтонація? 
4. Чому мовлення поєднують з мистецтвом? 
Методисти вважають, що евристична бесіда матиме успіх тоді, коли 

вчитель уміло здійснюватиме індивідуальний підхід, розподіляючи 
запитання залежно від індивідуальних особливостей учнів і їх загальної 
підготовки. Учитель, нарешті, аналізуючи матеріал, по можливості 
передбачає, які запитання можуть виникнути в учнів і як він відповідатиме 
на них [7, с. 126]. 

Вчителям необхідно слідкувати, щоб відповіді учнів були точними, 
становили закінчену самостійну думку, розкривали сутність поставленого 
запитання, щоб у відповідях наводився конкретний, фактичний матеріал. 
Дуже важливо стежити за правильністю мовлення молодших школярів, 
логічною послідовністю суджень, висновків. 

Отже, використання евристичної бесіди на уроках з рідної мови дає 
змогу: активізувати пізнавальну діяльність учнів початкових класів; 
підвищити рівень мотивації; розвинути вміння самостійно і творчо 
мислити та застосовувати здобуті знання у практичній діяльності; 
пожвавити мовленнєву активність молодших школярів; забезпечити 
міцність набутих знань та вмінь. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у дослідженні 
використання проблемних ситуацій на уроках української мови і читання у 
початкових класах. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 

 
Перелом XX і XXI століть – це час різкого цивілізаційного прогресу. 

Постійно збільшується кількість інформації, яку може сприймати людина, 
а також обсяг знань і вмінь, які повинна вона мати, щоб добре виконувати 
свою роль у професійному, сімейному та суспільному житті. 

Величезне завдання для виконання стоїть перед людьми, котрі 
виховують молоде покоління. Важливим є те, щоб своєю діяльністю сім’я і 
школа стимулювала і закликала до діяльності пульсуючий в людині 
потенціал і підтримувала розвиток її нових можливостей мислення, 
відчуттів і діяльності. 

На початку XX століття була проведена реформа освіти, а разом з 
нею нові виклики для вчителів, пов’язані із вказівками щодо мети 
навчання, домінуючих енциклопедичних знань, а також формування вмінь. 
Сучасні теорії навчання пропонують такі дидактичні функції вчителя, які 
спрямовані на допомогу учням в навчанні творчого мислення і на таку 
діяльність, завдяки якій учні стають конструкторами власних знань. 

Питання впровадження активних методів навчання розглядалось 
багатьма вченими: Я. А. Коменським, Ю. Бабанським, П. Щербанем, 
М. Фіцулою, В. Оконем. Проблему активних методів навчання на сучас-
ному етапі розглядають А. Вербицький, М. Новик, Є. Литвиненко, А. Фур-
ман, польські вчені А. Ковалевська, Р. Брила, Е. Бруднік, Т. Новацький, 
К. Халас, М. Шиманський, А. Мікіна та ін. 

Отже, мета статті – розкрити роль і значення активних методів 
навчання в навчальному процесі сучасної школи. 

Реформі системи навчання сприяла змінна економічна реальність і 
щоразу більша конкуренція на ринку праці. На даний час необхідними 
вміннями для досягнення успіху і задоволення в роботі вважається 
передусім: 

– вміння розв’язувати проблеми, 
– вміння приймати рішення, 
– вміння аналізувати ситуацію і робити висновки, 
– вміння спілкуватися і співпрацювати в колективі [1]. 
Отже, до традиційних принципів навчання, поданих ще Я. А. Ко-

менським, таких як наочність, наступність, наслідування і вправи, сьогодні 
додається ще й активність [4]. 

Під активністю учня в процесі навчання розуміємо його співучасть у 
здобутті знань, самостійне опрацювання й оволодіння поняттями, 
вправами і правилами, самостійне розв’язання проблем, більший темп 
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роботи і власну ініціативу [3]. 
Активні методи навчання помагають розвивати основні компетенції, 

описані в програмі загального навчання. З огляду на вище сказане, можна 
вирізнити такі групи методів: 

– планування, організація і оцінювання власного навчання – Як 
вчитися?; 

– ефективного порозуміння в різних ситуаціях, представлення 
власної точки зору, підготовка до громадських виступів; 

– ефективної співпраці в колективі і роботи в групі, побудова 
міжособистісних стосунків, прийняття індивідуальних і групових 
рішень; 

– творче розв’язання проблем; 
– пошук, впорядкування і використання інформації з різних джерел, 
а також ефективне користування інформаційною технологією; 

– застосування здобутих знань на практиці; 
– розвивання розумових здібностей, а також особистих зацікавлень; 
– засвоєння методик і технік розв’язання конфліктів та суспільних 
проблем шляхом переговорів [5]. 

Кінець XX століття це також період інтенсивних досліджень над 
мозком людини. Чисельні дослідження біологів, фізіологів, патологів, 
психологів і педагогів дозволили краще пізнати і зрозуміти механізми, 
котрі відповідають за навчання, тому необхідним є використання цих 
знань на практиці. 

Дуже важливими для зрозуміння процесу навчання стали дослід-
ження, проведені Рогером Сперрі і Робертом Омстеіном із Каліфор-
нійського університету, за які вони отримали в 1981 році Нобелівську 
премію. Вони довели, що кожна з півкуль мозку людини спеціалізується не 
лише у сфері психічної активності. Описуючи дане твердження, можна 
сказати, що ліва півкуля мозку відповідає за логічно-раціональне пізнання 
світу. Допомагає нам впорядковувати досвід, аналізувати його і 
підпорядковувати окремим категоріям. Права півкуля робить можливим 
розуміння світу за допомогою образів, фантазій, інтуїції. Завдяки їй 
розпізнаємо зв’язки між частинами, а також елементи, з яких складаються 
окремі явища [1]. 

Ця інформація виявилася настільки достовірною, що усвідомила 
багатьом науковцям і практикам, що в традиційному навчанні, навчаючись 
в основному вербально, ми використовуємо лише ліву півкулю мозку, а 
друга – залишається не використана. В активних методах ми прагнемо 
залучити всі органи чуття: зір, слух, смак, дотик, нюх, завдяки чому 
інформація в мозку кодується мультисенсорним чином. В цих методах ми 
інтегруємо діяльність і функції двох мозкових півкуль. Зокрема, в 
активних методах процес навчання і процес виховання розглядається в 
єдності. В цих методах йдеться про те, щоб зробити можливим 
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повноцінний особистий розвиток учня. 
Основний акцент в активних методах робиться на учня, який 

повинен стати активною стороною, яка вміє самостійно вирішувати нові 
проблеми, яка зуміє скористатися знаннями, потрібними для їх розв’я-
зання. Ці методи сприяють розвитку вмінь і навичок в інтелектуальній, 
емоційній, суспільній і моральній сфері. В активних методах важливим є 
раніше набутий досвід учня, усвідомлення ним цього досвіду, а також 
емоцій, які його супроводжують. 

Необхідним є також використання різних методик і технік навчання, 
(наслідком є те, що матеріал, який подається, сприймається всіма учнями, 
незалежно від стилю навчання і роду інтелігенції), а також застосування 
відповідних технік концентрації та релаксації. 

Найважливішим в активних методах є позиція вчителя, який повинен 
створити в групі відповідну атмосферу. Важливою рисою є його 
автентичність, він повинен вміти виявляти власні емоції та почуття зі 
збереженням емпатії. 

В середовищі, в якому учень відчуває себе акцептованим, коли не 
відчуває боязні перед висловлюванням своїх думок, заохочений до 
самостійного мислення, він стає більш творчим. Перебуваючи в групі 
таких осіб, він пізнає почуття і думки інших, одночасно, при цьому, 
висловлює власні. Заняття, проведені в такій атмосфері, вчать дискусії і 
співпраці. 

Кожен з учнів несе відповідальність за своє навчання, але кожен з 
них іде дорогою власних зацікавлень, досвіду і можливостей. Сам учень 
приймає рішення про зміну своєї поведінки чи думки про себе та інших. 
Під впливом власних роздумів і досвіду вирішує проблеми й аналізує 
погляди. 

Теорія Рогерса говорить, що лише в такій атмосфері під впливом 
суспільних відносин, а також різноманітних навчальних впливів, існує 
можливість зміни свого образу, а згодом і своєї поведінки. Якщо ці умови 
невиконані, то навіть найкращі методи не принесуть очікуваних 
результатів [4]. 

Правильно застосовані активні методи навчання дозволяють учням: 
• поглиблювати зацікавлення спільною справою; 
• засвоїти без труднощів нові знання; 
• розвинути власні думки та ідеї; 
• спілкуватися; дискутувати і опиратися на різний досвід; 
• робити діяльність на користь власної школи [5]. 
Зосередимось на кількох, на нашу думку, активних методах. 
Без сумніву, одним з них є метод навчальних проектів. 
Здавалось би, що це є зовсім нова форма в сучасній дидактиці. 

Однак, згідно з Т. Новацьким, початки методу проектів слід шукати в часи, 
коли для молодого покоління головною дорогою навчання і виховання 
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була участь у праці [7]. Назва «проект» з’явилася перший раз в 
американській педагогічній літературі на початку XX століття. Тоді йшла 
мова про проекти, орієнтовані на створення виробів і практику, в 
основному в галузі землеробства і промисловості [7]. 

У Польщі метод проектів застосовується вже давно. Дипломні 
роботи в професійних школах і є власне проектами. Учні, виконуючи цю 
роботу, повинні проявити свою самостійність, ініціативу і дисципліну. 
Набувають також вміння користування фаховою літературою. За останні 
роки метод проектів в Польщі був відкритий ніби заново, а сфера його 
застосування була значно розширена. Сьогодні слово «проект» вже добре 
знане в професійному мовленні вчителів. Його використовують не лише 
для означення одного із активних методів навчання, але також і на 
означення певного способу реалізації завдань школою [7]. 

Отже, в результаті освітньої реформи, щоразу більше розповсюд-
жується планування роботи школою, проекти стають одним із способів 
реалізації завдань в різних сферах її діяльності. Наприклад, проект «Стоп 
наркотикам» може бути способом реалізації одного із виховних завдань, а 
проект «Вчимо навчатися активними методами» – способом реалізації 
завдання, пов’язаного із внутрішкільним вдосконаленням вчителів [5]. 

Отже, проект, як метод навчання, полягає в тому, що учні 
(працюючи індивідуально чи колективно) самостійно реалізовують 
заплановані вчителем завдання, пов’язані з програмою навчання одного чи 
кількох предметів. Приступаючи до реалізації завдання, учні отримують 
його опис (інструкцію), котрий містить його мету, способи роботи і 
критерії оцінювання. Така діяльність має запланований характер. 

Проект може бути реалізований протягом кількох днів, тижнів, і 
навіть місяців, і може охоплювати дуже велике коло проблем. Тому не 
можна говорити, що заняття проведено методом проектів, а правильним 
буде: на занятті був реалізований метод проектів. Проектом може бути 
модель, реферат (доповнений, наприклад, таблицею, фоліограмою, 
фільмом та ін.) вистава, фільм, трансляція, інсценізація та ін. 

В залежності від предмету навчання види проектів можуть бути 
різноманітні, а до найцінніших, безсумнівно, належать ті, які викорис-
товують міжпредметні зв’язки. 

За останні роки багато говориться про застосування методу 
«варштатів» у навчанні. Цей метод містить в собі вже відомі форми 
навчання. Суть цього методу полягає в тому, що в результаті психологічної 
і організаційної діяльності він змушує бути активними цілу групу [6]. 

Всі члени групи працюють, думають, розв’язують проблеми, взаємно 
вчаться, роблять висновки. Важливу роль виконує ведучий таких занять, 
який повинен правильно керувати діями, що розгортаються під час занять, 
а також повинен бути відкритим на пропозиції учасників. Серед технік 
таких занять розрізняють: мінілекції, роботу в підгрупах, бурю мозку, 
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дискусію, програвання ролей (інсценізацію). Щоб отримати очікуваний 
результат, тобто активність всієї групи, техніки такої роботи можна і слід 
поєднувати між собою. Кожне заняття є іншим і на кожному занятті 
використовуємо різні дидактичні методи. 

Можна говорити, щонайменше, про перевагу на даному занятті 
одного дидактичного методу над іншим. Більшість дидактів вважає, що 
провідним способом проведення заняття є «метод», проте способи – це 
«форми» або «техніки». Наприклад, можна сказати: заняття проведено, 
реалізовуючи метод проектів, використовуючи при цьому форму бесіди і 
дискусії. 

В. Оконь разом із співпрацівниками ретельно опрацював класичний 
метод проблемного навчання, в якому вирішальну роль відіграє дискусія. 
Власне в дискусії настає розв’язок головної проблеми, після виокремлення 
з неї кількох дрібніших проблем [8]. 

Різновидом проблемного навчання є так званий метод провідного 
тексту. Він має структурний характер: проблема представлена як структура 
з недостатньою кількістю даних, яка мусить бути доповнена учнем шляхом 
пошуків. В тексті (інструкції) описані наступні кроки і завдання, які 
дозволять розв’язати проблему. Вчитель організовує лекційний процес, а 
учні шукають інформацію та можливості її розв’язку. Цей метод активізує 
учнів до діяльності. Учень, шукаючи як спосіб, так і знання, необхідні для 
розв’язання проблеми, повинен докласти багато зусиль, щоб виконати це 
завдання. Обговорюючи активні методи навчання, не слід забувати про 
використання комп’ютера і так званих аудіовізуальних засобів навчання. 

Спробуємо з’ясувати, як же застосування активних методів впливає 
на самого вчителя [3]: 

1. Навчання й учіння активними методами помагає не лише учням, 
але й полегшує роботу вчителеві. Крім того, що вчитель, який прийняв 
рішення працювати згідно вибраного методу, повинен: підготувати 
завчасно матеріали, місце навчання (відповідно розмістити крісла, парти, 
підготувати матеріал), подолати власну невпевненість перед експеримен-
туванням на занятті, вдосконалити свої методично-дидактичні вміння та ін. 

2. Вчитель, котрий працює, використовуючи активні методи, за 
досить короткий період часу відходить від своєї попередньої ролі – 
експерта в напряму вчителя: 

• порадника – який в розпорядженні учнів тоді, коли учні мають 
проблему з розв’язком важкого завдання чи коли чогось не 
розуміють, а також тоді, коли є невпевненими; 

• аніматора – коли ініціює методи і пояснює їх значення для 
навчального процесу, представляє мету навчання і готує 
матеріали для навчання; 

• спостерігача і слухача – який спостерігає за учнями під час 
роботи і ділиться з ними своїми думками; 
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• учасника дидактичного процесу – який не повинен бути 
досконалим і є прикладом особи, котра вчиться протягом всього 
життя; 

• партнера – який є готовий модифікувати підготовлений завчасно 
урок в залежності від ситуації в класі. 

3. Вчитель, який працює креативно, переживає «внутрішнє 
відродження», знаходить в собі натхнення і мотивацію до прийняття нових 
викликів, відкриває незнані раніше педагогічні та методичні можливості; 
має вплив на інших вчителів, завдяки чому знає собі ціну і бачить для себе 
цікаві професійні перспективи. Саме випробовування самого себе і 
підтвердження сенсу власної діяльності запобігає значною мірою явищу 
«професійного вигорання». 

4. Експериментування, творення нових концепцій, творчі дискусії, 
інновації – це все зміцнює вчителя також тому, що завдяки його діяльності 
міняються учні. Вони стають самостійними, розвивають власні стратегії 
навчання, виробляють в собі автентичну мотивацію і цікавість учіння, 
будують власну автономію в роботі і в навчанні. Вчитель щоразу рідше 
має справу з несформованими, байдужими і знеохоченими учнями, а 
частіше спостерігає зайнятість, зацікавленість і активність. Почувається 
завдяки цьому краще в школі, навіть якщо надокучає йому нестача 
потрібного обладнання і засобів. 

Евалюація ефективності застосування активних методів показала, що 
вчителі: 

• Розвинули свої компетенції у сфері методики навчання предмету: 
– пригадали раніше засвоєні і пізнали нові вміння у сфері методів і 
технік роботи на уроці; з’явилися відносини з учнями, розвинули 
співпрацю в учнівському колективі. 

• Відчули себе відтягнутими від необхідності постійного «давання і 
служіння іншим»: 

– через надання учням більшої відповідальності, 
– через діяльність учнів як помічників і порадників для інших, 
– через більш продуктивну роботу на зустрічах педагогічної ради. 
• Привели до змін у всій школі: 
– в навчальних програмах, в оздобленні класних кімнат; в 
оцінюванні праці учня; в організації внутрішкільного вдоскона-
лення вчителів; в плануванні власного професійного розвитку, в 
інтерперсональному спілкуванні. 

• Зміцнили позицію школи в середовищі, показавши, що: школа 
шукає інноваційних думок щодо підтримки розвитку учня, вчителі 
зацікавлені в піднесенні якості своєї роботи, в цій школі може бути цікаво. 

Прийняття методів з перспективи обох учасників дидактичного 
процесу (вчителя і учня) дозволило сформулювати наступні положення: 

• вчитель і учень виступають на уроці партнерами; 
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• вчитель і учень приймають нові ролі і нові завдання; 
• одним з найважливіших завдань сучасної школи є підготовка учня 
до самостійної роботи; 

• вчитель і учень є творчими, мають великий потенціал, який треба 
лише активізувати; 

• в дидактичному процесі не існує ідеальних розв’язків; 
• методи із поєднанням з метою (завданнями), змістом, організа-
ційними рамками, а перед усім з потребами учня і можливостями 
вчителя безцінні. 

Отже, на нашу думку, застосування активних методів в сучасній 
дидактиці є, безсумнівно, вимогою часу, необхідністю, яка принесе 
різноманітну користь кожній зі сторін дидактичного процесу. 

Даний матеріал не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми, а є 
лише одними із перспективних напрямів її дослідження. Перспективи 
подальших досліджень у цьому напрямі набувають питання практичних 
підходів до вирішення проблеми застосування активних методів у 
навчальному процесі та аналіз конкретних активних методів навчання з 
метою визначення їх змісту, зокрема методу проектів. 
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УДК 372.834 
Лілія Рябовол 
 

ЛЕКЦІЯ ТА СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМИ НАВЧАННЯ 
ПРАВОЗНАВСТВА В СТАРШІЙ ШКОЛІ 

 
Модифікацією класно-урочної системи в старшій профільній школі є 

лекційно-семінарська система. Сама назва вказує, що основними формами 
навчання в її межах є лекція та семінар. Важливою складовою цієї системи 
є самостійна робота учнів – сполучна ланка між лекціями та семінарами. 
Ця система має як переваги, так і недоліки. До її переваг І. Малафіїк 
відносить: охоплення великої кількості учнів; сприятливі умови для 
забезпечення високого наукового рівня вивчення матеріалу; економія часу, 
необхідного для його вивчення; розподіл праці між учителем і учнем, що 
створює умови для кращого виконання своїх функцій кожним з них, ніж 
тоді, коли такого розподілу немає; полегшення розкриття логіки предмета і 
створення наукової перспективи; продуктивніше використання сучасних 
засобів навчання. До недоліків відносяться: стосунки між учасниками 
навчального процесу, які стають чисто функціональними, формальними; 
учні не взаємодіють між собою у процесі навчальної діяльності; 
відсутність умов для врахування індивідуальних відмінностей учнів, 
здійснення поточного контролю знань; на лекції учні отримують тільки 
інформацію, засвоєння якої відбувається через самостійну роботу та інші 
форми занять [4, с. 260]. На нашу думку, перелічені негативні риси 
властиві переважно лекціям, які проводяться для великої кількості 
слухачів. Якщо ж лекції та семінари проводяться для невеликих акаде-
мічних груп студентів або класів учнів, ці недоліки можуть знівельовані. 

Проведення лекцій у процесі навчання правознавства дає мож-
ливість: в умовах економії часу викласти максимальний обсяг навчальної 
інформації, передбаченої змістом освіти; швидше, у порівнянні з 
друкованими виданнями, реагувати на зміни в юриспруденції та в чинному 
законодавстві й відбивати їх і, таким чином, компенсувати відповідні 
недоліки підручників; встановлювати та коментувати тенденції розвитку 
держави і права; співставляти різні погляди на певні політико-правові 
проблеми; зосереджувати увагу на найбільш актуальних та складних 
питаннях теми або курсу; формувати в учнів уміння слухати й 
усвідомлювати побачене і почуте, аналізувати, синтезувати, порівнювати, 
конспектувати тощо; здійснювати виховний вплив викладача на слухачів; 
пов’язувати теорію з практикою, державно-правовими реаліями; окреслити 
напрями подальшої, у тому числі самостійної, роботи. Наразі погод-
жуємося з Є. Моісеєвою, котра вважає, що знайти альтернативу лекції 
вкрай важко [5, с. 3]. 

Викладеним обґрунтовується доцільність і необхідність упровад-
ження лекційно-семінарської системи в практику навчання правознавства в 
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середній загальноосвітній школі, що, у свою чергу, вимагає поглибленого 
дослідження сутності лекції та семінару як форм його організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження. У 
дидактиці та методиці навчання правознавства лекцію розглядають і як 
словесний метод, і як форму навчання. На загальнодидактичному рівні це 
питання вивчали В. Бондар, Н. Волкова, Б. Голуб, В. Кукушин, І. Малафіїк, 
С. Пальчевский, І. Підласий та ін. Сучасний стан і перспективи 
традиційних уроків та лекцій досліджували Т. Зінченко та К. Корсак [1]. 

В юридичній дидактиці лекції та семінари розглядають передусім як 
форми організації навчання у вищих навчальних закладах. В. Бігун, 
А. Галай, Н. Крестовська, К. Левитан, Є. Моісеєва, О. Сєрова, Р. Стефан-
чук та ін. визначили поняття та види, специфіку підготовки і проведення 
лекцій з правових дисциплін у вищих навчальних закладах юридичного 
профілю. 

У методиці навчання правознавства в середній загальноосвітній 
школі до характеристики лекції побіжно зверталися Б. Андрусишин, 
А. Гуз, Г. Кашкарьов, О. Крапанева, О. Певцова, І. Усенко та ін. Особли-
вості уроку-семінару як форми навчання суспільствознавчих дисциплін та 
окремі ускладнення, які можуть виникати під час їх організації та 
проведення, а також способи їх усунення встановив О. Кузьменко [2]. 
Однак, комплексного дослідження лекції та семінару як форм навчання 
правознавства в середній школі проведено не було, чим і обумовлюється 
тема та мета нашої статті. 

Формування мети статті (постановка завдання): визначити поняття 
лекції та семінарського заняття, роль і значення їх систематичного 
проведення у процесі навчання правознавства; встановити види, особли-
вості підготовки, організації та проведення, структуру, вимоги, дотриман-
ня яких викладачем забезпечує ефективність та успішність лекції та 
семінару. 

Як метод навчання лекція – це інформаційно-монологічний, пере-
важно усний, виклад вчителем великого за обсягом, логічно побудованого 
та структурованого навчального матеріалу, з використанням прийомів 
активізації пізнавальної діяльності учнів. Перевага лекції, у порівнянні з 
іншими словесними методами, полягає в тому, що вона забезпечує 
цілісність і завершеність сприйняття матеріалу в його логічних 
опосередкуваннях та взаємозв’язках у межах всієї теми, розділу, курсу. 
Лекційний метод передбачає обов’язковий запис учнями в зошиті теми та 
плану викладу матеріалу. Саме план викладу навчального матеріалу 
забезпечує його структурованість, дозволяє учням відстежувати логіку 
висвітлення теми. У старших класах доцільно записати рекомендовану для 
ознайомлення літературу, оскільки в цих класах має суттєво зростати 
рівень науковості навчання, що забезпечується в тому числі й шляхом 
вивчення різних поглядів на одну й ту саму проблему, викладених у різних 
джерелах правової інформації. 
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За характером викладу матеріалу й навчально-пізнавальної діяль-
ності учнів під час заняття лекції поділяються на інформаційно-пізнавальні 
та проблемні. Перші передбачають сприймання та запам’ятовування 
учнями знань у готовому вигляді. В їх основі – інформаційно-рецептивний 
метод. Проблемні лекції ґрунтуються на методі проблемного викладу 
матеріалу і спрямовуються на формування і розкриття певної проблеми 
(наукової, практичної). Прийомами, за допомогою яких забезпечується 
проблемний характер заняття, є: створення інформаційного конфлікту; 
звернення до учнів на початку лекції з пропозицією дати юридичну оцінку 
ситуації чи розв’язати задачу, виходячи з тих знань, які вони отримають 
безпосередньо під час слухання лекції; використання вчителем логічних 
запитань (запитань, які витікають із логіки викладу матеріалу) тощо. 

Як форма навчання лекція призначена для того, щоб вчитель логічно 
і послідовно виклав певний обсяг (тематично цілісний і завершений блок) 
навчального матеріалу, а учні його сприйняли, осмислили, зрозуміли та 
усвідомили. Метою лекції є розкриття основних положень теми, досягнень 
науки, з’ясування невирішених проблем, наведення прикладів практичного 
застосування теоретичних положень лекції на практиці, узагальнення 
досвіду роботи тощо. Під час лекції учні вчаться слухати правову 
інформації, аналізувати її, виокремлюючи головне, конспектувати. 

В юридичній педагогіці розроблені дидактичні вимоги, дотримання 
яких забезпечує ефективність лекції. Одночасно ці вимоги виконують роль 
і критеріїв її успішності. Ними є: інформативність, науковість матеріалу, 
що викладається; доказовість та аргументованість суджень; наявність 
достатньої кількості яскравих, переконливих прикладів, фактів, докумен-
тів; емоційність, безпосередній інтерес самого лектора до предмета 
викладу; активізація мислення та уваги слухачів; методично й дидактично 
правильне структурування матеріалу, логічність та послідовність викладу; 
доступна, зрозуміла для учнів мова, роз’яснення нових термінів та 
визначення понять, нормальний темп викладу, що дає можливість учням 
слухати, осмислювати і коротко записувати інформацію; використання 
дидактичних матеріалів та засобів наочності; зв’язок теорії з практикою; 
зв’язок навчального матеріалу з теми викладу зі змістом інших предметів; 
рекомендації до поглибленого самостійного вивчення окремих питань, 
можливо, надання студентам міні конспекту до наступної лекції, який би 
готував до її сприймання і допомагав активізувати самостійну роботу  
[1, с. 79; 3, с. 188; 8, с. 28]. 

Важливими вимогами до шкільної лекції є також наступні: лекція 
має відобразити весь сучасний комплекс засобів навчання (всіх носіїв 
навчальної інформації); учитель повинен виокремити та розкрити основні 
питання теми, питання, не пов’язані з наступним матеріалом, виносяться 
на самостійне вивчення; бажано використовувати структурно-логічну 
схему теми – методичний опис структури та послідовності викладу 
навчального матеріалу у вигляді графічних послідовно-логічних схем, які 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 106 

складаються з геометричних фігур, пояснень та опису їх застосування; 
основні положення теми лекції повинні знайти своє відображення у 
контрольному завданні до неї, за допомогою чого вчитель може 
встановити оперативний зворотний зв’язок з кожним учнем та здійснити 
коригування навчальної діяльності учнів; лекція має викликати у школяра 
інтерес до теми, стимулювати його пізнавальну активність шляхом 
постановки проблем, а не викладу готових висновків; лектор має широко 
використовувати наочність [6, с. 13–14]. 

Дотримання викладених вимог сприяє реалізації функцій лекції як 
основних напрямів її впливу на процес навчання. Ними є: навчальна, 
виховна, розвиваюча, організаційно-стимулююча. Сутність навчальної – 
надання слухачам певного обсягу навчального матеріалу, необхідного і 
достатнього для розкриття теми відповідно до навчальної програми; 
виховної – формування в учнів ціннісних орієнтацій, світогляду, правової 
свідомості та культури; розвиваючої – активізація пізнавальної діяльності 
учнів через проблемний виклад навчальної інформації, постановку 
проблемних завдань і логічних запитань, під час розв’язання яких учні 
здійснюють логічні розумові операції: аналіз, синтез, узагальнення, 
систематизацію, порівняння тощо; організаційно-стимулюючої – органі-
зація навчання, стимулювання пізнавального інтересу, мотивація навчаль-
ної діяльності учнів, у тому числі, самостійне поглиблене вивчення 
окремих питань у позанавчальний час. 

Крім перелічених, Є. Моісеєва виділила інформаційну, методоло-
гічну, орієнтуючу, діагностичну, систематизуючу функції лекції [5, с. 3]. 

Залежно від дидактичної мети та місця в навчальному процесі 
розрізняють види лекцій: вступна, поточна, оглядова, настановча, заключна. 

Вступна лекція, як правило, проводиться на початку вивчення курсу 
з метою формування в учнів загального уявлення про зміст предмета, його 
місце у навчально-виховному процесі та роль у практичній, у тому числі 
майбутній професійній, діяльності учнів. На такій лекції викладач дає 
загальну характеристику методів, які будуть використовуватися, вимог до 
учнів та обов’язкових видів робіт. Важливим її завданням є стимулювання 
пізнавального інтересу до предмета та мотивування учнів. 

Основний вид лекції, який найчастіше проводиться в процесі 
навчання – поточна. Такі лекції забезпечують систематичний виклад 
навчального матеріалу, спрямовані на розкриття окремої теми, визначеної 
навчальною програмою та календарно-тематичним планом. 

Оглядова лекція містить коротку узагальнену інформацію з близьких 
за змістом питань програми, наприклад: оглядова лекція з тем: «Основи 
конституційного права України», «Основи трудового права України» 
тощо. Такі лекції можуть проводитися на заключних етапах навчання 
правознавства, перед підсумковою формою контролю. Оглядову лекцію 
слід відрізняти від заключної (узагальнюючої), яка, так само, спрямована 
на узагальнення і систематизацію навчального матеріалу, однак, може 
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проводитися не лише після вивчення курсу, але і великої теми, розділу. 
Настановча лекція передбачає огляд основного матеріалу теми або 

предмета, дає загальні установки на самостійне оволодіння їх змістом. Як 
правило, така лекція має пояснювальний, інструктивний характер. Як 
форма навчання правознавства вона може проводитися перед певним 
тематичним заходом, наприклад, екскурсією до державних, зокрема 
правоохоронних і судових, органів, і передбачає: пояснення вчителем 
функцій, компетенцій і повноважень цього органу; актуалізацію знань 
учнів; інструктаж щодо правил поведінки під час заходу; формулювання 
запитань, проблемних завдань, на які учні мають знайти відповіді або 
вирішити у ході екскурсії. Якщо вчитель планує системно викорис-
товувати імітаційні, зокрема ігрові, інтерактивні методики та технології, 
настановча лекція може бути проведена з метою ознайомлення учнів із 
специфікою такої роботи, відповідними вимогами до учнів, правилами, 
особливостями оцінювання. 

Будь-яка лекція включає такі структурні компоненти: вступ, основна 
частина, заключна частина. У вступі оголошується тема та мета заняття, 
план викладу навчального матеріалу, мотивується навчання та актуалі-
зуються опорні знання учнів. Основна частина – це безпосередньо виклад 
вчителем навчального матеріалу відповідно до плану та сприйняття і 
осмислення його учнями. В цій, як і будь-якій іншій, частині лекції 
обов’язковою є комунікація вчителя й учнів шляхом звернення один до 
одного з логічними чи уточнюючими запитаннями, а також посеред-
ництвом інформаційних (комп’ютерних) технологій. У заключній частині 
передбачається узагальнення й систематизація навчальної інформації, 
надання вчителем рекомендацій щодо самостійного опрацювання окремих 
аспектів теми, що розглядалася тощо. Залежно від рівня підготовки класу 
узагальнення може проводитися як вчителем, так і самими учнями. 

Підготовка до конкретної лекції як особливої форми навчання 
правознавства передбачає поетапне проведення такої роботи: відбір 
матеріалу та складання плану лекції, списку основної та додаткової 
літератури; визначення обсягу і змісту лекції, вивчення основних джерел; 
обґрунтування послідовності й логіки викладу, написання конспекту; 
підбір ілюстративного матеріалу; визначення стилю викладання [3, с. 192]. 

Семінарське заняття (семінар) – форма навчального заняття, що 
передбачає самостійне, переважно в позаурочний час, здобуття знань 
учнями з використанням різноманітних джерел і наступним колективним 
обговоренням наслідків такої роботи у класі. Семінари відіграють важливу 
роль в активізації пізнавальної діяльності учнів, у формуванні навичок 
самостійного засвоєння знань. Особлива роль у їх підготовці належить 
самостійній роботі учнів з вивчення нового матеріалу. На відміну від 
практичних занять, семінарські мають переважно теоретичне спрямування. 

Семінару як формі навчання правознавства в загальноосвітній школі 
властиві такі риси: попереднє (за 2–3 тижні) оголошення вчителем теми і 
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плану заняття, джерел правової інформації, у тому числі нормативно-
правових актів; самостійне опрацювання учнями цих джерел для розкриття 
теми (висвітлення змісту) відповідно до плану; поглиблене, іноді з 
елементами дослідження, опрацювання учнями окремих питань; оприлюд-
нення результатів підготовки до семінару безпосередньо на занятті; 
відповіді доповідача на додаткові, уточнюючі запитання вчителя та учнів, 
колективне обговорення доповідей, повідомлень [7, с. 31–31]. 

Як свідчить практика, у ході семінарських занять виникають 
проблемні ситуації, які вирішуються колективно, шляхом обговорення у 
загальному колі, дискусії. Дискусійний розгляд окремих питань може бути 
запланований заздалегідь, про що учням повідомляється разом з темою і 
планом. У зв’язку з цим А. Галай визначає семінар як форму навчального 
заняття, за якої викладач організовує дискусію навколо попередньо 
визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на базі 
індивідуально виконаних завдань (рефератів) [8, с. 28]. 

Проведення семінарських занять може ускладнюватися у зв’язку з 
низкою хиб комунікативної культури школярів, зокрема це пов’язане з 
невмінням слухати співрозмовника, що значно знижує продуктивність 
їхньої спільної пізнавальної діяльності. Для її підвищення О. Кузьменко 
пропонує проводити комунікативні тренінги. Виходячи з того, що 
підготовка до семінару вимагає від учнів опрацювання певних джерел та 
літератури, науковець вважає за доцільне проводити також читацькі 
тренінги, метою яких є навчити учнів раціонально читати семінарську 
літературу [2, с. 37–38]. 

З погляду методики проведення семінару особливу роль відіграє 
вступне та заключне слово вчителя. У вступному слові вчитель оголошує 
тему, мету, план заняття, пропонує дискусійні питання, мотивує 
пізнавальну діяльність учнів. Під час самого заняття він має спрямовувати 
його хід, доповнювати, уточнювати, оцінювати виступи учнів. У 
заключному слові вчитель за участю учнів узагальнює та систематизує 
навчальний матеріал (можливо оголошує тему наступного заняття, щоб 
логічно пов’язати їх), оголошує результати навчальної діяльності. 

У цілому, семінари сприяють формуванню вмінь самостійно 
засвоювати знання, аналізувати, систематизувати, конкретизувати, узагаль-
нювати; розвивають увагу, мислення, підсилюють інтерес до навчального 
предмета; стимулюють регулярне вивчення джерел права та іншої 
юридичної літератури, підсилюють увагу до лекцій; сприяють закріпленню 
знань, отриманих під час лекції та вивчення нормативно-правових актів, 
іншої юридичної літератури; розширюють знання з конкретної проблеми 
унаслідок самостійної підготовки до семінару та засвоєння інформації, яка 
міститься у виступах інших студентів, викладача на заняття; дозволяють 
перевірити правильність отриманих знань, виокремити найбільш важливе, 
суттєве в них; сприяють перетворенню знань в особисті переконання, 
формуванню навичок самостійного мислення та усного виступу, вільному 
оперуванню правовими поняттями та термінами. 
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Систематичне проведення семінарських занять забезпечує виконання 
низки завдань навчання правознавства, зокрема, сприяє: закріпленню, 
розширенню та поглибленню раніше набутих знань; розвитку творчого 
мислення в учнів; підвищенню навчально-пізнавальної мотивації; 
реалізації диференційованого підходу з урахуванням індивідуальних 
особливостей учнів; реалізації компетентнісного підходу шляхом 
застосування учнями засвоєних знань для аналізу державно-правових 
подій, явищ, процесів; формуванню і вдосконаленню в учнів умінь і 
навичок здійснювати логічні розумові операції; проводити самостійну, 
дослідницько-пошукову роботу, роботу з джерелами правової інформації, 
у тому числі нормативно-правовими актами; оперувати категоріально-
понятійним апаратом правознавства; аргументувати свою позицію в 
дискусії. 

Лекція та семінарське заняття – важливі, фактично незамінні, форми 
організації навчання правознавства в старшій школі. Вони забезпечують 
навчання, виховання і розвиток учнів, зокрема розвиток умінь аналізувати, 
синтезувати, порівнювати, робити висновки тощо. Їх систематичне 
проведення сприяє набуттю нових, закріпленню, розширенню та 
поглибленню раніше набутих знань, реалізації компетентнісного навчання 
правознавства. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі – 
розробка методичних рекомендацій щодо проведення лекційних та 
семінарських занять з конкретних тем. 
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ФОРМУВАННЯ  

КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 
На сучасному етапі розвитку освітньої системи України, інтеграції у 

світовий інформаційний простір важливого значення набуває формування 
в учнівської молоді комунікативної культури. Слід зазначити, що саме цей 
аспект культури особистості виявляється у кожному факті її життя, 
забезпечує активну інтеграцію та адаптацію у сучасному суспільстві. 
Відтак невід’ємною складовою виховання учнів старшого шкільного віку є 
оволодіння ними комунікативними вміннями і навичками, зокрема, 
засобами телекомунікаційних проектів. Важливо наголосити, що 
запровадження інформаційних технологій призвело до появи нових форм 
взаємодії індивіда у віртуальному середовищі – з’явився новий вид 
соціалізації – кіберсоціалізація. У зв’язку з чим, індикаторами соціалізації 
постають рівні електронної грамотності та комунікативної культури 
особистості вихованця. 

Вихованню комунікативної культури, комунікативних умінь і 
навичок школярів, студентської молоді присвячені роботи сучасних 
дослідників: Н. Васильєвої, Н. Воробйової, К. Гончара, В. Грєхнєва, 
В. Кан-Калика, І. Комарової, О. Корніяки, С. Мусатова, А. Сайфутдінової, 
Т. Снегирьової, В. Соколової, Л. Паламар, В. Полторацької, Г. Сагач, 
В. Тернопільської, В. Штифурак, Е. Ященко та інших. 

Мета статті – проаналізувати особливості формування комуніка-
тивної культури старшокласників засобами телекомунікаційних проектів. 

Слід зазначити, що комунікативна культура за умови успішної 
виховної роботи стає цілісним, інтегральним утворенням вихованця 
старшого шкільного віку, оскільки саме в юнацькому віці завершується 
становлення світогляду, ціннісно-смислової сфери, шліфуються комуні-
кативні вміння особистості. І, як наслідок, комунікативна культура 
привласнюється старшокласником, стає його особистісною цінністю. 

Б. Ананьєв, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, Д. Фельдштейн 
цей вік розглядають з точки зору зміни соціальної позиції особистості. У 
цей період змінюється не тільки становище молодої людини серед інших 
людей, але і її соціальна позиція. Активні пошуки свого місця в житті, 
плани на майбутнє на основі визначення покликання – все це створює 
особливу соціальну ситуацію формування особистості в даний віковий 
період. Для особистості старшокласника особливої актуальності набувають 
фундаментальні завдання соціального й особистісного самовизначення, 
вирішення чого зумовлює необхідність виховання в них комунікативної 
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культури. Знання юнаками і дівчатами особливостей міжособистісної 
взаємодії, комунікативного процесу забезпечують ефективність спілку-
вання з ровесниками, оточуючими людьми, сприяють успішному 
вихованню у них комунікативної культури. 

Комунікативну культуру ми розглядаємо, передусім, як особистісне 
утворення школяра, що віддзеркалюється в його переконаннях, поглядах, 
потребах, мотивах, почуттях, взаємовідносинах. Вона є інструментом 
самореалізації старшокласника у взаєминах з іншими людьми. Комуніка-
тивна культура в контексті цього аспекту дослідження окреслюється нами 
як вибір і реалізація школярами способів взаємодії із оточуючим світом і 
пошук сенсу в цій взаємодії та виражається у єдності соціальних, 
комунікативних знань, умінь і навичок, нагромаджених у процесі суб’єкт-
суб’єктної взаємодії. 

У зв’язку з цим, комунікативна культура старшокласників репре-
зентується через оволодіння ними певним досвідом, що складається із 
п’яти компонентів: 1. Ціннісний досвід: інтереси, ідеали, переконання, 
соціальні норми. Він орієнтує зусилля юнаків і дівчат на формування 
комунікативної культури (в нашому випадку він є вираженням 
комунікативного ідеалу і зразком вихованця з високим рівнем розвитку 
комунікативної культури). 2. Досвід рефлексії: співвідношення знань про 
свої можливості, самого себе з вимогами діяльності (у контексті нашого 
дослідження – з вимогами комунікативної діяльності). 3. Досвід звичайної 
активізації: адаптація до певної ситуації, спілкування, взаємодії, змін умов, 
орієнтація на визначені умови в досягненні успіху (допомагає 
пристосувати свої зусилля з метою розв’язання значущих завдань, зокрема, 
готовності до особистісного й життєвого самовизначення). 4. Операційний 
досвід: комунікативні уміння, а також уміння саморегуляції (об’єднання 
конкретних знарядь перетворення ситуації і своїх можливостей). 5. Досвід 
співробітництва: формується у взаєминах і спілкуванні старшокласників з 
ровесниками, іншими людьми, сприяє об’єднанню зусиль, спільному 
вирішенню завдань та передбачає суб’єкт-суб’єктну взаємодію. 

Всі п’ять компонентів суб’єктивного досвіду складають цілісну 
систему життєвого досвіду старшокласника як суб’єкта взаємодії, 
спілкування, життєвого самовизначення. Виокремлення цього індивіду-
ального досвіду вихованцями є необхідною умовою виховання у них 
комунікативної культури. 

Відтак комунікативна культура формується у процесі спілкування 
старшокласників і пов’язана із різноманітною діяльністю, що виражається 
в умінні вихованців використовувати у взаємодії, спілкуванні свої 
соціальні, комунікативні властивості, у вміннях, пов’язаних із розумінням, 
урахуванням у міжособистісній взаємодії, спілкуванні особливостей іншої 
людини, вмінні встановлювати, підтримувати контакт, передавати й 
перехоплювати ініціативу в спілкуванні, постійно стимулювати як власну 
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активність, так і активність співрозмовника; прогнозувати можливий 
розвиток ситуації, в межах якої розгортається комунікація; вміти долати 
психологічні бар’єри; обирати адекватну манеру поведінки, жести, міміку 
тощо. 

Основна функція діяльності полягає в тому, що в ній набувається 
соціальний досвід, нагромаджується досвід ставлення старшокласника до 
самого себе, людей, світу, формуються комунікативні вміння. Для 
організації конструктивної діяльності старшокласників слід насамперед 
сформувати у них усвідомлення необхідності й прагнення виявляти 
комунікативну культуру в щоденних міжособистісних взаєминах Інтернет-
мережі, а також опановувати її механізми. 

Вияв комунікативної культури юнаками і дівчатами синтезує 
можливості вибору різноманітних варіантів поведінки, способів діяльності, 
адекватних конкретним взаєминам і тим умовам, за яких вони 
реалізуються. У кожному випадку, вибираючи поведінку або різновид 
діяльності, старшокласник мусить встановлювати нові зв’язки з іншими 
людьми, тому будь-який змістовний акт вибору, яким би індивідуальним 
він не здавався, є одночасно моментом функціонування спільності, до якої 
він включений, показником його потреби у спілкуванні, взаємодії. Саме 
тому взаємовідносини, комунікацію не можна нав’язати ззовні. Потрібно, 
щоб вони народжувалися й розвивалися як результат активності самої 
особистості, яка усвідомила необхідність і відповідальність за їх 
удосконалення. 

Тобто комунікативна культура виявляється в інтеграції, адаптації 
школяра в соціумі, віртуальному середовищі, активному засвоєнні 
культури соціуму, її відтворенні і розвитку. На думку А. Адлера, будучи 
соціально орієнтованою, людина проявляє істинне піклування про інших, 
зацікавлена у спілкуванні з ними, готова зробити свій внесок у 
благодійність інших людей [1, c. 159]. У контексті комунікативної 
культури спілкування постає як засвоєння старшокласником соціокуль-
турних цінностей та його самореалізація в процесі міжособистісної 
взаємодії з ровесниками, іншими людьми. 

Отже, можна стверджувати, що комунікативна культура старшо-
класника визначається його ціннісними орієнтирами, моральними 
переконаннями, взаємовідносинами з оточуючими, здатністю діяти 
відповідно до соціально прийнятих норм поведінки. Вона відображає 
ставлення до себе, інших людей, оточуючого світу. Комунікативна 
культура пов’язує соціум і вихованця, презентуючи загальнолюдські 
цінності в емоційно закріпленій формі. 

Процес виховання соціально-комунікативної культури включає в 
себе діяльність, спрямовану на пізнання людей у міжособистісних 
взаєминах. Здійснюючи певну діяльність, зокрема, і в кіберпросторі, 
вихованець мобілізує всі свої знання, уміння, навички, сукупність 
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специфічних соціальних, комунікативних якостей, а також формує свій 
світогляд, емоційно-позитивне ставлення до дійсності, розвиває особис-
тісні та комунікативні якості, соціальний інтелект, комунікативні вміння й 
навички, необхідні йому для подальшого професійного самовизначення, 
самовираження і самореалізації у суспільстві. 

Діяльність у кіберпросторі є інтеграцією користувача в соціокуль-
турне середовище за допомогою освоєння технологій комунікації, 
комунікативної культури, соціальної навігації, інформаційної грамотності, 
а також соціальних норм, цінностей, рольових вимог. 

На нашу думку, перше знайомство індивіда із соціальною реальністю 
Інтернет здійснюється у процесі первинної соціалізації, яка починається з 
моменту отримання користувачем інформації про існування комп’ютерів, 
апаратів стільникового зв’язку та інших аналогічних технічних артефактів. 
На цьому етапі індивід знайомиться із соціальними нормами, елементами 
мережної етики, механізмами соціального контролю. В подальшому 
відбувається формування віртуальної ідентичності особистості, комуніка-
тивної культури, набуття нею умінь соціальної навігації в кіберпросторі. 

Проведене опитування студентської молоді засвідчує, що 85,7 % із 
них постійно користуються послугами Інтернет-мережі. Їх активність в 
мережі пов’язана в основному із спілкуванням з друзями, знайомими, 
читанням новин, пошуком навчального матеріалу, іграми. Юнаки і дівчата 
зареєстровані у різних соціальних мережах: «Facebook», «Контакт», 
«Однокласники», «Twitter». 87,7 % опитаних зазначають, що в кібер-
просторі необхідно дотримуватися мережної етики комунікативної 
культури, але тільки 62,5 % із них виявляють її у своїй поведінці. Серед 
правил безпеки, яких вони дотримуються, працюючи в Інтернеті, більшість 
із них назвали: встановлення програми «Антивірус», «не повідомляю 
конфіденційну інформацію, працюючи в мережі», «не заходжу на 
незнайомі сайти». Сказане вище дозволяє стверджувати, що без належного 
рівня сформованої самосвідомості, комунікативної культури, елементар-
них знань, умінь, необхідних для перебування у віртуальному просторі, 
підтримки старших молоді люди ризикують стати жертвами кіберсоціа-
лізації (кіберадикція, соціальний аутизм). Відповідно серед пріоритетних 
виховних завдань вищої школи можна виокремити створення у 
навчальному закладі соціально-позитивного простору, який дозволив би 
студентській молоді успішно соціалізуватися, як у кіберпросторі, так і в 
реальному соціумі. Вирішити поставлені завдання можливо лише за умови 
організації педагогічного супроводу студентів у процесі освоєння ними 
інформаційного середовища Інтернету, який би забезпечував розвиток у 
молодих людей сучасних уявлень про діяльність у кіберпросторі, 
підвищував їх комунікативну, інформаційну культуру та сприяв 
формуванню здорової мотивації щодо використання Інтернет-середовища. 

У виховній роботі із учнями ми керувалися загальноприйнятим у 
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педагогіці положенням про те, що важливих моральних якостей 
особистість набуває у процесі активної предметно-кооперативної діяль-
ності. «Високозмістовна і в соціальному, і в духовному відношенні, 
різноманітна у предметному плані спільна діяльність, як стверджує І. Бех, 
є системоутворювальним чинником особистісно-розвивального середо-
вища» [2, c. 28]. 

Кооперативна діяльність старшокласників реалізовувалася через 
посередництво різних проектів. Зазначимо, що активна участь старшо-
класників у проектах створює вільний простір для їх особистісної 
ініціативи, творчості, шліфування комунікативних умінь і навичок. Крім 
того, у роботі над проектами інтенсивно проявляється груповий вплив на 
особистість: тут діють механізми емоційного зараження, ідентифікації, 
відповідальності за групу, за себе, за справу, юнаки і дівчата відчувають 
себе суб’єктами соціальної дії. У проектах реалізуються академічні, 
соціальні й творчі здібності учнів. Метод проектів є гнучкою моделлю 
організації виховного процесу та орієнтований на самореалізацію 
особистості шляхом розвитку її розумових, моральних, вольових якостей і 
творчих здібностей. 

Загалом, проектна діяльність у сучасному інформаційному суспіль-
стві здебільшого здійснюється за допомогою телекомунікаційних мереж. 
Досвід використання телекомунікацій у виховному процесі засвідчує, що 
цей вид технологій об’єднує різні види діяльності учнів з різних 
навчальних закладів, регіонів і країн. 

Бачиться особливо суттєвим те, що робота у телекомунікаційних 
мережах дозволяє педагогу використовувати великий арсенал форм, 
засобів самостійної пізнавальної науково-дослідницької творчої діяльності 
та спонукає старшокласників до довільного обміну інформацією, думками, 
ідеями, викликає у них бажання пізнавати нове, розширювати свій 
світогляд. По суті, виховний телекомунікаційний проект є спільною 
творчою діяльністю учнів-партнерів, яка організована на основі 
комп’ютерної телекомунікації. Саме тому цей метод ефективно 
використовується у позашкільних навчальних закладах, зокрема, Центрах 
творчості дітей та юнацтва. Вихованці центрів творчості є активними 
учасниками міжнародної освітньої та ресурсної мережі, яка працює в 
Україні з 1998 року. Ця мережа об’єднує учасників більше ніж із 100 країн 
світу, які разом співпрацюють у соціальних, громадянських, мистецьких, 
екологічних та інших проектах. Одне слово, формуванню комунікативних 
умінь сприяє активна участь старшокласників у міжнародних проектах – 
«Школа мрії», «Закони життя», національних – «Особливості національної 
мови», «Ми – ровесники», «По кому б’є дзвін або чи наша хата скраю?» та 
інших. 

Робота в телекомунікаційних проектах надає можливість вихованцям 
розширювати географію своїх соціальних контактів, знайомитися із 
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різними культурами, точками зору на одну проблему набувати умінь 
працювати в команді, виконуючи соціальні ролі (лідера, виконавця, 
посередника тощо), розвивати комунікативні уміння, вдосконалювати 
навички електронного листування. Зокрема, учасники проекту беруть на 
себе зобов’язання зробити свій внесок у проекти, які пропонують команди 
із інших міст, регіонів, країн. Водночас вся команда активно працює задля 
забезпечення успіху проекту. Наприкінці роботи кожна команда вибирає з 
усього загалу матеріалів, надісланих до проекту, тільки ті, які стосуються 
запропонованої нею теми, і редагує свою частину спільної публікації. 
Відтак, кожний учасник робить свій внесок у спільну справу, отримуючи, в 
свою чергу, матеріали із різних регіонів, країн з актуальної для нього теми. 

Роботі над проектами передують «аукціони творчих ідей». Зокрема, 
аукціон творчих ідей включає попередню підготовку, в процесі якої 
старшокласники знайомляться з певною проблемою, обговорюють її, 
шукають свої шляхи розв’язання «творчі ідеї») та аргументи на їхню 
користь, опрацьовують необхідну літературу тощо. Під час «аукціону» 
кожний учень презентує свою «творчу ідею», обґрунтовує її доцільність. 
«Аукціон» триває доти, доки не вичерпується усі «творчі ідеї». 
Найкращими проданими на аукціоні вважаються ті «творчі ідеї», за які 
проголосувала більшість учасників. Прийняті таким чином ідеї стають 
мотиваційною основою подальшої практичної діяльності юнаків і дівчат, 
спрямованої на розв’язування певної проблеми. При цьому педагогу 
необхідно підкреслити цінність усіх ідей і пропозицій, у тому числі й 
неприйнятих. 

Зокрема метою проекту «Зробимо світ чистішим» є поширення 
інформації та створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного 
збирання, перевезення та утилізації побутових відходів і обмеження їх 
шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я дітей; 
виховання екологічної культури та свідомості учнів, батьків, громадськості 
міст; формування комунікативних умінь і навичок старшокласників. 

Старшокласниками у рамках цього проекту було здійснено інфор-
маційно-агітаційну кампанію, що полягала у проведенні соціологічних 
досліджень (опитування жителів району); розповсюдженні необхідних 
інформаційно-методичних матеріалів (листівки, звернення); підготовці та 
презентації екологічної агітбригади; інформуванні населення про вплив 
відходів споживання на навколишнє природне середовище та здоров’я 
людини; інформуванні про можливі методи утилізації сміття та переробки; 
організації населення до практичних заходів. 

Під час проведення аналізу та узагальнення реалізації проекту 
учнями була здійснена обробка даних анкетування населення; позначено 
на карті об’єкти практичної природоохоронної акції; організована 
співпраця зі спеціалістами «Житомир-екокомресурси» для створення 
єдиної системи збору твердих відходів споживання; оформлено результати 
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роботи у вигляді щоденника; повідомлено громадськість про виконану 
роботу і подальші плани щодо майбутніх природоохоронних заходів  
через ЗМІ. 

Позитивний вплив проектів на становлення особистості школяра, 
виховання у нього комунікативної культури є незаперечним, оскільки, як 
стверджує І. Бех, «у кооперативній діяльності мета, а відповідно й 
результат, є спільними. Кожен учасник діяльності робить свій внесок у 
єдине досягнення – продукт. Цим знімається проблема формування і 
прояву відносин конфліктності й конкуренції, натомість серед учасників 
кооперативної діяльності утверджуються співпраця і злагода. Зацікав-
леність кожного учасника кооперативної діяльності в якісному кінцевому 
продукті може стимулювати становлення так званої допомагальної, тобто 
орієнтованої на допомогу іншій людині, поведінки. Переживання успіху за 
умови одного на всіх результату виступає механізмом не роз’єднання, а 
згуртування учасників кооперативної діяльності», – вважає вчений  
[2, c. 110–111]. 

Важливою особливістю такої діяльності є добровільність участі 
вихованців у ній, розвиток ініціативності й самодіяльності, врахування їх 
інтересів, бажань, пропозицій. Завдяки цьому створюються сприятливі 
умови для різнобічних партнерських зв’язків. 

Таким чином, участь старшокласників у телекомунікаційних 
проектах формує у них комунікативну культуру, розвиває дослідницькі 
уміння, зокрема, збирати необхідну інформацію, факти, вміння їх 
аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, роботи висновки. Якщо 
випускник школи набуває зазначених вище умінь і навичок, він стає більш 
пристосованим до життя, уміє адаптуватися до мінливих умов, 
орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, працювати в колективі. 
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Олена Трифонова 
 

ДО ПРОБЛЕМИ УСВІДОМЛЕННЯ ДІТЬМИ  
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗВУКОВОЇ СИСТЕМИ РІДНОЇ МОВИ 

 
На сучасному етапі особливої значущості набуває робота, 

спрямована на виховання звукової культури рідного мовлення, починаючи 
з дошкільної ланки освіти, оскільки набуті на етапі дошкільного дитинства 
лінгвістичні знання та мовленнєві вміння й навички стають підґрунтям 
сформованості комунікативної культури мовленнєвої особистості випуск-
ника дошкільного навчального закладу. 

Проблема становлення, розвитку та виховання звукової культури 
мовлення була предметом дослідження вчених різних галузей: фізіологів 
(О. Г. Іванов-Смоленський, М. І. Красногорський, І. П. Павлов), психологів 
(Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, М. І. Жинкін, Р. Є. Левіна, О. О. Леон-
тьєв, О. Р. Лурія, М. Х. Швачкін), педагогів (М. М. Кольцова, Г. М. Ляміна, 
О. І. Максаков, М. Ф. Фомічова та ін.), лінгвістів (В. І. Бельтюков, 
О. М. Гвоздєв), методистів (В. І. Городілова, О. Л. Жильцова, Є. І. Радіна). 
Центральним питанням загальної проблеми дитячої звуковимови є 
становлення й розвиток звукової системи мови та оволодіння дітьми 
дошкільного віку звуками рідної мови. 

Мета статті: розкрити сутність поняття «звукова культура 
мовлення», висвітлити питання щодо усвідомлення дітьми дошкільного 
віку звукової системи рідної мови. 

Проблема вивчення звукової сторони мовлення виступає предметом 
дослідження лінгвістів, психолінгвістів, лінгводидактів. Відомо, що мова 
людини – це звукове мовлення. Саме звукове мовлення є засобом 
комунікації людей. Тому вивчення звукової системи рідної мови допоможе 
усвідомити низку фонетичних явищ. У звуковій мові, яка є основним 
знаряддям комунікації, усі мовні значення виражаються тільки за 
допомогою звуків. Звуки людської мови мають певне значення – це перше 
і основне, що характеризує мовлення. Але вони набувають значення лише 
в поєднанні з певним смислом, – як зазначає В. В. Левицький, – у досвіді 
під час штучного приписування двох або більше смислів, а в мові в складі 
слів і морфем з певним лексичним значенням [6, с. 91]. Отже, розвиток 
людської мови відбувається тільки тоді, коли зберігається єдність звука і 
смислу. Завдяки тому, що між звучанням і смислом існує взаємозв’язок, 
носії мови впізнають мовні одиниці саме так, а не інакше. 

Оволодіння звуками рідної мови є чинником культури мовленнєвого 
спілкування. Культура мовлення – це вміння правильно, тобто відповідно 
до змісту висловлювань, з урахуванням умов мовленнєвого спілкування та 
мети висловлювань, користуватися всіма мовними засобами (звуковими 
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засобами, в тому числі, інтонацією, лексичним запасом, граматичними 
формами) [8, с. 49]. Поняття «звукова культура мовлення» здебільшого 
використовується в професійному обігу дошкільної лінгводидактики. 
Слідом за вченими (О. М. Лещенко, О. І. Максаков, О. І. Соловйова, 
Є. К. Сухенко, М. Ф. Фомічова), із-поміж чинників звукової культури 
мовлення виокремлюємо: чітку артикуляцію звуків рідної мови, фонетичну 
правильність або правильну звуковимову, орфоепічну правильність 
мовлення, мовне дихання, дикцію, силу голосу, темп мовлення, тембр, 
фонематичний слух, засоби інтонаційної виразності. 

Досліджуючи звукову культуру мовлення дітей, не можна оминути 
вагоме питання щодо усвідомлення дітьми дошкільного віку звукової 
системи рідної мови. Одним із перших, хто визначив роль мови у 
формуванні психічної діяльності дитини, був Л. С. Виготський. Він дійшов 
висновку, що мова для дитини виступає засобом спілкування, тому дитина 
оволодіває нею практично, без усвідомлення загальних закономірностей. 
За словами Л. С. Виготського, дитина володіє певними мовленнєвими 
вміннями, але вона не знає, що ними володіє. Вчений пише: «Ці операції 
неусвідомлені... вона володіє ними спонтанно, в певній ситуації 
автоматично... В результаті практичного відношення дитини до мови як 
засобу спілкування з дорослими, у неї формуються «житейські» поняття 
про рідну мову. На їх основі дитина легко оперує фонемами рідної мови, 
словниковим запасом, правильною граматичною будовою мови» [2, 
с. 268]. Шлях, що веде до усвідомлення мовної дійсності, Л. С. Виготський 
вбачав у переході дитини від оперування «житейськими» поняттями до 
наукових. Так, учений зазначає, що наукові поняття є тією галуззю, в якій 
«усвідомлення понять, тобто узагальнення та володіння ними, мабуть 
виникають першими... Отже, усвідомлення проходить через брами 
наукових понять» [2, с. 247]. 

Особливу увагу привертає «теорія скла» О. Р. Лурії. Так, експери-
ментальні дослідження, що були проведені під його керівництвом, 
вимагали від дітей переліку слів у реченні. Результати експерименту 
засвідчили, що більшість дітей рахували не слова, а предмети, про які 
йшлося в реченні. О. Р. Лурія дійшов висновку, що в перший період 
мовленнєвого розвитку дитини слово та словесні відношення не можуть 
бути предметом свідомості дошкільника, хоч дитина активно використовує 
граматичне мовлення і позначає словами відповідні предмети і дії. В цей 
період дитина використовує слово, але не зосереджує на ньому своєї уваги, 
«і часто слово є склом», через яке дитина дивиться на довкілля, при цьому 
слово ще не є предметом її свідомості, дитина, навіть, не підозрює, що 
воно має своє власне життя, свої особливості будови...» [7, с. 61–62]. І далі 
О. Р. Лурія наголошує на тому, що слово як одиниця мови вперше стає 
предметом свідомості дитини під час навчання письма та читання. Отже, за 
твердженням ученого, слово починає усвідомлюватися дитиною в процесі 
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шкільного навчання. Натомість, у науці існує протилежна думка. Відтак, 
слугує на увагу дослідження С. Н. Карпової, що було спрямоване на 
вивчення особливостей усвідомлення дошкільником слова та фонеми. У 
процесі дослідження автором було визначено, що можна змінити 
відношення дитини до мовленнєвої дійсності, якщо поставити перед нею 
низку відповідних завдань і організувати її діяльність за їх рішенням. 
Результати експерименту дали змогу С. Н. Карповій стверджувати, що в 
дошкільному віці дитина може усвідомлювати словесну і звукову будову 
мовлення [4]. 

Слушною є думка Д. Б. Ельконіна відносно того, що мовленнєва 
дійсність, і передусім звукова, матеріальна її форма, є для дитини такою ж 
реальною матеріальною дійсністю, як і предметна. Саме тому дитина 
оволодіває нею таким же чином, як і предметною [10, с. 11]. Вчений 
наголошує, що матеріальна звукова форма мови дуже рано стає предметом 
діяльності дитини та її пізнання. 

Р. Є. Левіна визначила п’ять етапів розвитку усвідомлення дитиною 
звукової системи рідної мови. Серед них такі: 1) повна відсутність 
диференціації звуків, розуміння мовлення взагалі та активного мовлення 
самої дитини – це дофонематична стадія мовлення; 2) виникає розрізнення 
більш далеких фонем, але відсутня диференціація близьких. На цій стадії 
дитина чує звуки інакше, ніж дорослі, вона не розрізнює правильну і 
неправильну вимову інших людей, не помічає і своєї неправильної вимови; 
3) дитина чує звуки мови відповідно до фонематичних ознак, вона впізнає і 
розрізнює правильну і неправильну вимову слова. Мовлення ще не точне, 
але вже відчутне пристосування до нового сприймання, що виступає у 
появі проміжних звуків між звуками, які вимовляє дитина і дорослий; 
4) стають усталеними нові образи сприймання звуків, проте мовна 
свідомість ще не витиснула попередню форму, дитина на цьому етапі 
подекуди ще не впізнає неправильно вимовлені слова. Активне мовлення 
дитини досягає майже повної правильності; 5) завершується процес 
фонематичного розвитку, дитина чує і вимовляє правильно, в неї 
формуються тонкі і диференційовані звукові образи слів і окремих 
звуків [5]. Перші три етапи дитина проходить у ранньому дитинстві, два 
останніх – у дошкільному віці. 

У працях інших учених (С. Л. Бернштейн, О. М. Гвоздєв, Ю. І. Фау-
сек, М. Х. Швачкін) теж відмічаються ранні прояви свідомого ставлення 
дошкільників до звукової системи слова. Так, О. М. Гвоздєв у статті «Як 
діти спостерігають мовні явища» виявив показники свідомого ставлення 
дітей до фонетичної системи мови. Першим показником є заява дитини, що 
вимовити певний звук вона не може, а також незадоволення дитини, якщо 
вона помічає, що дорослий, розмовляючи з нею, наслідує її вимову, 
спотворюючи цим нормальну. І навпаки, усвідомлення своїх успіхів, 
зазначає О. М. Гвоздєв, сповнює дитину радістю, якщо вона сама може 
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відзначити, що раніше вимовляла звук неправильно, а відтепер – 
правильно [3, с. 34]. Дитина із задоволенням відзначає особливості вимови 
своїх друзів. Дані дитячих спостережень, на думку О. М. Гвоздєва, є 
виключно «теоретичними», що виражають потяг дитини до пізнання. Вона 
не тільки відзначає особливості вимови іншої дитини, але й виправляє її, 
дає їй взірець, як потрібно вимовляти. Отже, дитина усвідомлює норму, 
має уявлення про правильну вимову і бореться за здійснення цієї норми  
[3, с. 35]. За даними вченого, діти не тільки виокремлюють дитячу вимову 
від правильної вимови дорослих, але й помічають неправильну вимову 
дорослих. До того ж дитина дуже допитлива щодо фізіології вимови, вона 
постійно запитує, які органи беруть участь у вимові і, навіть, готові 
експериментувати в цьому напрямі [3, с. 37]. Отже, дитина рано 
усвідомлює, що є мовною нормою і бореться за здійснення цієї норми, 
постійно виправляючи помилки і в мовленні дітей, і в мовленні дорослих. 

Резюмуючи означене, звернемося до вчення Д. Б. Ельконіна, яке 
стосується дітей п’ятого року життя. Учений називає усвідомлення 
звукової культури мовлення основним якісним новоутворенням психічного 
розвитку дітей п’яти років [10, с. 223]. На твердження науковця, розвиток 
усвідомлення матеріальної сторони мови в дошкільному віці є 
вирішальним моментом його засвоєння саме тому, що воно підвищує 
можливості орієнтування дитини в складних співвідношеннях граматичних 
форм, за якими завжди перебувають відношення одних звукових форм до 
інших. Означене новоутворення є однією із суттєвих передумов нового 
етапу в оволодінні звуковою системою мови, етапу, що пов’язаний з 
навчанням грамоти – читанням і письмом. За Д. Б. Ельконіним, у 
дошкільному віці дитина досягає такого рівня опанування мови, коли вона 
стає не тільки засобом спілкування та пізнання, але й предметом вивчення. 
Цей новий період пізнання мовленнєвої дійсності Д. Б. Ельконін назвав 
періодом граматичного мовленнєвого розвитку [10, с. 225]. 

Слушною є думка М. Х. Швачкіна відносно того, що фонематичний 
розвиток мовлення не можна пояснити тільки розвитком слуху та 
артикуляції. Фонематичне сприйняття виникає в зв’язку з розвитком 
семантики мовлення дитини, яка перебудовує і сприйняття звуків мови, і їх 
артикуляцію. Розвиток слуху й артикуляції, в свою чергу, впливає на 
послідовність виникнення сприйняття окремих фонем [9, с. 101]. 
Дослідження семантики мовлення дитини здебільшого вчені пов’язують із 
появою перших слів, які дитина сприймає із мовлення дорослих. 
Натомість, як уважає М. Х. Швачкін, ритміко-інтонаційне висловлювання 
дитини має також певне семантичне навантаження, хоча семантичні 
особливості цих висловлювань відрізняються від семантичного ряду мови 
дорослих. Ці особливості досить чітко виявляються, якщо дитина оперує 
словами, які переймає з мовлення дорослих. Під час первісного оперування 
такими словами відношення дитини до слова ще не змінюється. Впродовж 
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довгого часу слово, що ним оволоділа дитина, є для її свідомості вимовою 
такого ж порядку, як і її ритміко-інтонаційні сигнали. Найбільш повно 
питання щодо становлення фонем у дітей висвітлено в працях 
М. Х. Швачкіна [9]. Автор насамперед дає психологічну характеристику 
фонеми. Він визначає чотири її особливості: фонема виникає у зв’язку зі 
становленням слова. Фонема включає в себе низку фонетичних уявлень і, 
конкретизуючись у процесі мовлення, сама стає уявленням, образом. 
Водночас, фонема є узагальненням фонетичних уявлень, що є подібними 
за своєю смислорозрізнювальною функцією. Саме тому фонема є 
своєрідною єдністю загального і одиничного. Отже, «фонема є 
узагальненістю фонетичних уявлень...» – це перша і основна психологічна 
особливість фонеми [9, с. 106]. Серед інших психологічних особливостей 
фонеми М. Х. Швачкін називає розрізнювальну функцію, константність і 
довільність або навмисність. Як бачимо, узагальненість фонеми, її 
розрізнювальна функція, константність і навмисність – це такі 
психологічні особливості фонеми, які дозволяють дитині усвідомлювати ці 
фонетичні ознаки. 

М. Х. Швачкін визначив дві основні стадії фонематичного розвитку 
дитини: стадія розрізнювання голосних і стадія диференціювання 
приголосних. Слушним, на наш погляд, є вчення В. І. Бельтюкова відносно 
того, що послідовність розрізнення дітьми звуків на слух не збігається з 
послідовністю становлення звуків у дитячому мовленні. Так, на слух 
розпізнаються передусім шиплячі та свистячі приголосні звуки. Далі 
дитина розрізнює тверді та м’які звуки. В. І. Бельтюков зазначає, що тверді 
диференціюються краще, ніж м’які. Пізніше дитина розрізнює на слух 
сонорні та шумні звуки, за ними відбувається диференціювання глухих і 
дзвінких і останніми – проривних і фрикативних. 

Послідовність становлення звуків у мовленні дитини зовсім інакша. 
Так, у дитячому мовленні насамперед відбувається становлення сонорних і 
шумних приголосних. Надалі дитина оволодіває вимовою дзвінких і 
глухих звуків. Наступний етап становлення дитячого мовлення характе-
ризується вимовою проривних і фрикативних приголосних. Пізніше діти 
засвоюють вимову твердих і м’яких звуків. На останньому етапі 
становлення звуків дитина вимовляє свистячі та шиплячі звуки. Отже, 
послідовність диференціації звуків на слух не збігається з послідовністю 
становлення фонем у дитячому мовленні [1, с. 55–56]. 

Отже, як свідчать результати практики, за нормальних обставин, всі 
діти до п’яти років повинні оволодіти звуковою культурою мовлення. 
Натомість є діти, які до 5–6 років не оволоділи правильною вимовою 
звуків з різних причин. М. Є. Хватцев визначає низку причин, серед яких 
називає фізіологічні, психологічні та соціальні. Фізіологічні причини 
вбачаються в недостатньо розвинутій центральній нервовій системі та 
нервово-м’язовому апараті мови: дитячий мозок ще не достатньо чітко 
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диференціює точні мовленнєві рухи; слабко розвинуті органи, що 
сприймають і відтворюють звуки (вухо недостатньо правильно розрізнює 
звуки мови, язик заповнює більшу частину ротової порожнини тощо). До 
психологічних причин належать недостатньо розвинуте слухове 
сприймання (дитина не розрізнює подібні звуки), слабка пам’ять (звук, 
який дитина правильно сприйняла, через деякий час сприймається 
неточно), нестійка увага, зокрема – слухова (один і той же звук 
сприймається і відтворюється кожного разу інакше). Соціальні причини 
пов’язані з дефектним мовленням людей, що оточують дитину. Отже, в 
середньому дошкільному віці різко підвищується інтерес до звукової 
сторони слова; в дітей помітно покращується звуковимова, в переважної 
більшості з них закінчується процес засвоєння й усвідомлення звукової 
системи рідної мови. 

Перспективу подальших наукових пошуків убачаємо в розробці 
інноваційних методик формування мовленнєвої особистості старших 
дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності. 
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УДК 37.004(07) 
Олександр Ящик  
 

CИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ В ІЄРАРХІЇ  
ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ 

 
Тенденції та напрями навчання інформатики в шкільній системі, з 

нашої точки зору, говорять про те, що частина такої важливої теми, як 
алгоритмізація та програмування, в загальному обсязі курсу інформатики 
значно знижена. Основний наголос зроблений на вивчення систем 
програмного забезпечення комп’ютера, наприклад: операційна система, 
системи, що входять до складу MS Office, системи мережевих технологій і 
т.д. Достатнє місце в деяких освітніх програмах займає тема безпосе-
реднього програмування, яка ніби апріорі передбачає і алгоритмізацію: без 
алгоритму програми не напишеш. Але як будується цей алгоритм, які 
правила і рекомендації слід враховувати при його розробці, як виробити в 
учнів алгоритмічний підхід до вирішення будь-якої прикладної задачі, – 
докладні відповіді на ці запитання не так часто зустрічаються в навчальних 
програмах курсу інформатики. У підсумку, після навчання інформатики в 
школі у старшокласника не завжди з’являються навички системного 
алгоритмічного мислення, які так йому необхідні в подальшій діяльності 
поряд зі знанням прийомів роботи з програмним забезпеченням 
комп’ютера. 

Останніми роками в Україні та за її межами інтенсивно ведуться 
дослідження з питань упровадження інформаційних технологій навчання. 
Наукові пошуки започаткували А. Єршов, М. Жалдак, С. Кузнецова, 
Ю. Рамський, В. Розумовський [2; 7]. Проблеми використання комп’ютера 
як засобу навчання у вищій школі розглядають у своїх працях А. Гуржій, 
М. Львов, С. Раков, Ю. Сінько, Ю. Триус та ін. [6; 8; 9]. Широкого 
використання у навчальному процесі вже набули розробки вітчизняних 
дослідників, такі як Gran, DG, СЛА, ТерМ та ін. [4; 5]. 

На думку В. Дьяконова та Ю. Триуса, комп’ютерна математика може 
бути визначена як сукупність теоретичних, методичних, алгоритмічних, 
апаратних і програмних засобів, які призначені для ефективного 
розв’язування за допомогою комп’ютерів широкого кола математичних 
задач з високим ступенем візуалізації всіх етапів обчислень. На даний час 
вони стають потужними засобами діяльності як професійних математиків, 
так і тих, хто використовує математику для побудови й дослідження 
математичних моделей в різних предметних галузях, зокрема, й в системі 
освіти [7, с. 12; 9]. 

Застосування комп’ютерної прикладної математики розглядається, 
головним чином, у довідниковій літературі (О. Матросов, О. Лобанова, 
Д. Поттер, Г. Прохоров), у якій описуються переважно інтерфейси систем 
(обміну повідомленнями між користувачем та ПК), а також наводяться 
приклади розв’язування задач для ілюстрації застосування базових 
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інструментальних засобів [2]. Питання використання комп’ютерних 
середовищ у навчальному процесі сучасної школи у науково-методичній 
літературі висвітлені недостатньо. Можна було сподіватися, що результати 
інформаційної революції будуть узгоджені з подібними змінами як у 
змісті, так і в методах навчання інформатики. Певні окремі кроки були 
зроблені, але не в тому обсязі, якого вимагає сучасна практика навчання. 

Сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, вико-
ристання яких дає змогу розв’язувати за допомогою комп’ютера досить 
широке коло задач різного рівня складності та сприяє підвищенню 
інтересу школярів до вивчення матеріалу. Однак проблема вибору 
оптимальної математичної системи мало розроблена на сучасному етапі 
розвитку освіти. 

Основними завданнями, які ставляться при вивченні інформатики з 
метою її подальшого застосування при вирішенні проблем прикладного 
характеру з різних напрямів діяльності, є наступні: 

– алгоритмізація різноманітних прикладних задач; 
– програмування розроблених і типових алгоритмів; 
– побудова та дослідження математичних моделей різноманітних 
об’єктів за допомогою прикладних комп’ютерних систем. 

Розв’язування прикладних завдань може бути отримане двома 
способами: 1) за допомогою створення користувальницької програми на 
конкретній мові програмування; 2) з використанням прикладної системи 
без безпосереднього програмування. Стрімкий розвиток прикладних 
систем із зручним графічним інтерфейсом користувача дозволив значно 
збільшити кількість вирішених з їх допомогою завдань. Проте на 
сьогоднішньому етапі вивчення інформатики в школі системи комп’ю-
терної математики активно використовуються тільки як засіб вирішення 
прикладних завдань, а проблема їх застосування в якості середовищ для 
вивчення основ алгоритмізації і програмування майже не розроблена. 

Виходячи з вищезазначеного, метою дослідження є аналіз сучасних 
комп’ютерних математичних пакетів, які найчастіше використовуються у 
вивченні основ алгоритмізації та програмування на уроках інформатики в 
рамках поглибленої підготовки школярів. 

Серед сучасних пакетів, орієнтованих на розв’язування завдань 
математичного характеру як в чисельному, так і в символьному видах, 
можна виділити групу найбільш розвинених і підтримуваних популярними 
платформами пакетів: MathCAD, MatLab, Maple, Mathematica, Reduce, 
Maxima, MuPAD, SciLab, Derive, Axiom. Перші два пакети, спочатку 
орієнтовані на чисельні розрахунки, достатньо добре відображено в 
літературі. Пакети Mathematica і Maple мають досить розвинені засоби 
аналітичних (символьних) перетворень, при цьому, володіючи могутніми 
засобами чисельних обчислень, набувають останніми роками все більшу 
популярність. У ієрархії СКМ, з погляду оцінки їх обчислювальної 
потужності, мовних засобів, зручності роботи і інтерпретації результатів, 
Maple, MatLab, Mathematica і MathCAD – безперечні лідери в своєму класі 
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програмних засобів, при цьому автори розташовують їх саме в наведеній 
послідовності. 

СКМ MatLab (матрична лабораторія) спочатку задумувалася 
розробником – компанією TheMath Works (www.matlab.ru) – як система, 
орієнтована тільки на чисельні розрахунки, візуалізацію і багаточисельні 
технічні додатки. Аналітичні обчислення підтримуються в MatLab, але 
тільки за рахунок використання дуже обмеженої частини функцій ядра 
Maple, при цьому відразу слід зазначити, що аналітичні перетворення – 
далеко не найсильніший бік цієї СКМ. Але в своєму сегменті СКМ MatLab 
практично не має рівних. 

Мова MatLab – високорівнева мова програмування, що ввібрала в 
себе конструкції Pascal, Basic, Fortran і С, орієнтована на структурний підхід, 
але підтримує й об’єктно-орієнтований підхід. На жаль, цей унікальний, 
але недешевий продукт вимагає чималих обчислювальних потужностей – 
тільки дискового простору більш 1 Гб. Проте, наявність у розробника 
освітніх програм, підтримка фірми-дистриб’ютера (www.mathworks.com) 
дає змогу планувати його використання в нашій країні. 

Якщо MatLab – унікальна система чисельних обчислень, то 
Mathematica (розробник – фірма Wolfram Research, www.wolfram.com) – 
універсальне високоінтелектуальне середовище, також орієнтоване на 
широке коло користувачів різного рівня від середньої освіти до наукових 
розробок, але яке істотно перевершує MatLab в частині символьно-
аналітичних обчислень і має багатофункціональну мову програмування, 
орієнтовану в першу чергу на математичні додатки. Mathematica не має 
такого багатства інженерних додатків, як MatLab, але пакети розширень 
системи постійно розвиваються, а її інтерпретована проблемно-
орієнтована мова надвисокого рівня за своїми можливостями перевершує 
універсальні мови загального призначення і підтримує практично всі 
відомі концепції і прийоми програмування. При цьому символьні 
операції – найбільш сильний аргумент системи. Mathematica задумувалася 
і створювалася як амбітний науковий проект, тому невипадково її 
видавничі можливості не мають аналогів серед інших СКМ. 

Система Mathcad популярна в науковому середовищі, зокрема в 
технічній галузі. Характерною особливістю цієї системи є використання 
звичних стандартних математичних позначень, тобто документ на екрані 
виглядає точно так, як і звичайний математичний розрахунок. Система 
орієнтована, в першу чергу, на проведення чисельних розрахунків, але має 
вбудований символьний процесор Maple, що дає змогу виконувати 
аналітичні перетворення. Mathcad є середовищем візуального програ-
мування, тобто не вимагає знання специфічного набору команд, має 
надзвичайно зручний математико-орієнтований інтерфейс і прекрасні 
засоби наукової графіки. СКМ Mathcad успішно застосовується в 
навчальному процесі для реалізації математичних моделей технічних 
пристроїв і систем в різному проектуванні, в лабораторних курсах. 

Ми надаємо перевагу системі Maple через цілий ряд переваг, серед 

http://www.matlab.ru)
http://www.mathworks.com)
http://www.wolfram.com)


 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 126 

яких слід особливо виділити такі, як розвинені графічні засоби, достатньо 
ефективні засоби розв’язування різних класів задач, засоби створення 
графічних інтерфейсів користувача, могутню бібліотеку математичних 
функцій, великий набір супутніх пакетів для різних додатків, сучасну 
вбудовану мову програмування інтерпретуючого типу, інтерфейс, 
подібний з рядом інших Windows-додатків, перспективну концептуальну 
підтримку та ін. (www.maplesoft.com). 

В пакеті Maple реалізовано новітню технологію символьних 
обчислень і чисельних обчислень з будь-якою точністю, він містить 
інноваційні Web-компоненти і розвинені математичні алгоритми для 
вирішення складних математичних завдань. Останніми роками розробники 
приділяють багато уваги розширюваній технології призначеного для 
користувача інтерфейсу (Maplets), яка повинна дати змогу усунути 
істотний недолік (втім, властивий всім СКМ) – складність організації 
розвиненого призначеного для користувача інтерфейсу. Наразі, пакет 
використовують безліч вчителів, студентів, вчених, дослідників і фахівців 
з різних областей. Практично кожен провідний університет і науково-
дослідний інститут в світі, включаючи такі, як Cambridge, Stanford, Oxford, 
Waterloo і ін., використовують пакет для навчальних і дослідницьких 
цілей. У промислових цілях пакет використовується такими провідними 
корпораціями як Boeing, Bosch, Canon, NASA, Toyota, SunMicrosystems, 
HewlettPackard, Motorola, GeneralElectric, Daimler-Chrysler, Ford і ін. 

При поглибленому вивченні алгоритмізації та програмування 
рекомендуємо все ж таки пакет Maple як найбільш перспективний засіб в 
даній галузі комп’ютерної математики. Цьому істотно сприяє і творчий 
альянс WaterlooMaple зі всесвітньо відомим розробником математичного 
програмного забезпечення – NAGLtd. Разом з цим, реалізовується альянс 
розробників Maple і MatLabі, якщо в майбутньому ці два пакети будуть 
інтегровані, то можна буде говорити про вищий рівень розвитку 
математичних систем, на якому знаходитиметься одна система. Більше 
того, пакет Maple постійно відвойовує позиції у Mathematica і починає 
домінувати в освіті, що досить істотно з орієнтацією на перспективу; 
використовувана Maple ідеологія займає все більш істотне місце при 
створенні електронних матеріалів математичного характеру. У зв’язку з 
цим тандем систем Maple і MatLab вважається найбільш перспективним і 
цікавим при використанні в освітніх і дослідницьких програмах. 

Дещо менш відомі решта математичних пакетів даного рівня, вони 
також заслуговують певної уваги, і не в останню чергу, тому, що їх 
легальні версії можуть бути безкоштовно отриманими з Web-сайтів фірм-
виробників. Опис основних функцій ряду СКМ наведений на сайті 
http://itc.ua/software. 

СКМ Maxima (перша назва – Macsyma) була створена в кінці 1960-х 
років в Массачусетському технологічному інституті. Інсталяційний модуль 
системи займає 10 MB. Його разом з документацією і підручником про систему 
можна одержати на Web-вузлі системи www.maxima.sourceforge.net. Якщо 

http://www.maplesoft.com)
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Scilab – система чисельної математики, то використання дає змогу 
розв’язувати Maxima складні аналітичні задачі. 

«Уміння» виконувати складні аналітичні операції і перетворення – 
головна риса Maxima. Серед основних операцій – операції аналізу 
(диференціювання, інтегрування, обчислення границь), досконалий 
механізм векторно-матричних операцій, представлення виразів в 
розгорненій формі, розкладання функцій в ряди, спрощення, перетворення, 
підстановки і т.п. Maxima здатна вирішувати рівняння і системи різних 
типів – алгебра, трансцендентна і диференціальна. Графічні функції 
Maxima, мабуть, скромніші, ніж у інших СКМ, але в цілому дозволяють 
одержати якісні графіки для практичних додатків. 

Як зазначає у своїй роботі Ю. Сінько, на сьогодні особливої уваги 
заслуговують програмні продукти, що створюються українськими 
розробниками [8, с. 274–278]. Ці програми розробляються конкретно під 
українські методичні системи навчання інформатики та математики. В 
Україні створено кілька систем комп’ютерної математики, рівень розробки 
яких відповідає світовим і які рекомендовані Міністерством освіти і науки 
України для використання у навчальному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів. Це, зокрема: 

Gran1 (автори М. Жалдак, Ю. Горошко; Національний педагогічний 
університет ім. М. П. Драгоманова) призначена для графічного аналізу 
функцій, звідки і походить її назва (GRaphicANalysis); 

Gran-2D (автори М. Жалдак, О. Вітюк; Національний педагогічний 
університет ім. М. П. Драгоманова) призначена для графічного аналізу 
систем геометричних об’єктів на площині, звідки і походить її назва 
(GRaphicAnalysis 2-Dimension). Програма функціонує під управлінням 
операційної системи Windows; 

Gran-3D (автори М. Жалдак, О. Вітюк; Національний педагогічний 
університет ім. М. П. Драгоманова) для графічного аналізу просторових 
(тривимірних) об’єктів [4]; 

DG (автори С. Раков, К. Осенко; Харківський національний педаго-
гічний університет ім. Г. С. Сковороди) – призначена для графічного 
аналізу систем геометричних об’єктів на площині [6, с. 12–23]; 

ТерМ (автор М. Львов; Херсонський державний університет) 
призначено для підтримки навчання алгебри у загальноосвітній школі [5]. 

На базі цих програмних засобів створено програмно-методичні 
комплекси ПМКGran, DG, ТерМ, що успішно використовуються в школах 
і педагогічних університетах України. Досить відомі вони і за межами 
України. 

Отже, в нинішній ситуації розвитку і динаміки проникнення 
інформаційних технологій в науку і освіту важливо не відстати від 
передових світових технологій. Виходячи з наших реалій, навіть не так 
важливо правильно вибрати СКМ, скільки використовувати в навчальному 
процесі хоча б одну з них, підвищуючи ерудицію і освітній рівень учнів. 

Таким чином, мовне середовище СКМ, володіючи всіма функціями 
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універсальної мови програмування для вивчення основ алгоритмізації, 
після закінчення навчання одночасно з навичками програмування дає 
учневі потужний інструмент для виконання навчальних, а згодом – і 
наукових розрахунків. Можливість паралельно і в рамках вивчення 
алгоритмізації вирішувати завдання інших дисциплін неодмінно підвищує 
мотивацію до вивчення курсу інформатики. Вивчення основ алгоритмізації 
в СКМ як потужному середовищі математичного моделювання дає змогу 
інтегрувати різні дисципліни і будувати єдину взаємопов’язану 
несуперечливу концепцію навчання, нарощуючи рівень і складність 
вирішуваних завдань з кожним роком. Важливим виступає і та обставина, 
що вивчення алгоритмізації з використанням СКМ дає можливість 
одночасно знизити проблему «страху» перед математикою старшоклас-
ників, позбутися від рутини в обчисленнях при виконанні розрахункових 
робіт, уникнути дублювання завдань і знань у різних курсах. 

Також використання середовища СКМ, на наш погляд, дає змогу знайти 
компроміс між прихильниками настільки різних підходів до вивчення 
інформатики, адже сьогодні триває дискусія між прихильниками класич-
ного навчання інформатики як дисципліни програмування і тими, хто вважає, 
що в даний час учнів слід вчити тільки роботі з прикладними пакетами. 

Застосування вчителем на уроці будь-якої СКМ залишає йому час на 
виконання кожним учнем більшої кількості індивідуальних завдань з даної 
теми, а також на перевірку результатів [3]. У той же час опанування однієї 
з програм зазвичай полегшує процес використання СКМ інших типів. 
Важливо лише грамотно застосовувати могутній арсенал засобів, які 
пропонують розробники програмного забезпечення. Також з’являється 
можливість включити в роботу всіх школярів, навіть з дуже невисоким 
рівнем знань, що неможливе при традиційному навчанні. Результати 
впровадження комп’ютерної техніки в навчальний процес засвідчують, що 
учні краще засвоюють матеріал і усвідомлюють взаємозв’язок між 
поняттями, що вивчаються. Також вони набувають досвіду використання 
сучасних інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. 

Резюмуючи все вищезазначене, можна зробити наступні висновки: 
− СКМ мають розвинений інструментарій програмування, що 
містить повний набір базових операторів, повністю відповідний 
набору операторів мови Паскаль. 

− СКМ наочно відображають вміст простих змінних, структуро-
ваних даних, що підвищує розуміння процесу їх опрацювання. 

− СКМ можуть служити повноцінним інструментарієм для 
реалізації базових і типових алгоритмів при вивченні алгоритмі-
зації та програмування в курсі інформатики для старшокласників. 

Важливо відзначити, що вивчення СКМ дає змогу учневі сформувати 
алгоритмічний стиль мислення, наочно демонструючи учням формальний, 
алгоритмічний характер поняття розв’язування задачі, освоїти на досить 
високому рівні основи програмування, опановувати сучасні інформаційні 
технології (створення веб-сторінок, користувальницького графічного 
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інтерфейсу, підготовка вихідних мультимедійних документів у вигляді 
графіків і анімаційних кліпів), і отримати потужний інструмент для 
розв’язування прикладних задач. 

Реальний досвід включення систем комп’ютерної математики в 
навчальний процес показує, що крім підвищення загального рівня знань у 
галузі інформатики, у старшокласників активізується інтерес до 
застосування інформаційних технологій при вирішенні тематичних завдань 
з інших навчальних дисциплін. 

У подальшій перспективі наукових досліджень з даного питання 
виняткову увагу варто приділити особливостям кожного з пакетів, їх 
перевагам і недолікам, ефективним прийомам і методам програмування в 
їхньому середовищі, створенню набору засобів, що розширюють їхні 
можливості, а також виробленню системи пропозицій щодо їх подальшого 
розвитку та застосування у процесі навчання інформатики в школі. 
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Державна національна програма «Освіта (Україна ХХI століття)», 

Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», 
«Базовий компонент дошкільної освіти в Україні» визначають пріоритети 
розвитку сучасної освітньої системи. Складниками цієї системи є 
гуманізація, демократизація, національна спрямованість освіти та індиві-
дуалізація виховання й навчання. 

Питання розвитку та формування індивідуальності є однією з 
найактуальніших проблем у сучасному освітньому просторі, що вимагає 
нових стратегічних ліній для її вирішення. 

Об’єктивність змін у сучасному світі, складна соціальна ситуація, 
суперечливий характер перетворень, які не завжди позитивні з позицій 
духовно-моральних та ціннісних орієнтацій, підвищення рівня вимог до 
розвитку індивідуальності дитини, її особистісного потенціалу в колективі 
однолітків в дошкільні роки – усе це визначає змістовий спектр питань 
педагогіки. 

Предметом нашого дослідження є фундаментальна особистісна 
функція дитини дошкільного віку – здатність до саморегуляції, яка є 
однією із властивостей індивідуальності особистості, що передбачає 
рефлексію змісту власної та спільної діяльності, її соціальної та 
особистісної значущості, можливостей особистісної самореалізації через 
цю діяльність. 

Визначальними для осмислення аспекту особистісного становлення 
людини, зокрема дитини дошкільного віку, для нас стали ідеї І. Д. Беха, 
М. Й. Боришевського, З. С. Карпенко, О. Л. Кононко, В. К. Котирло, М. В. Кру-
лехт, В. Т. Кудрявцева, Ю. О. Приходько, Т. М. Титаренко; комплексні 
властивості, які б давали цілісне уявлення як про особистісний, так і 
індивідний розвиток людини досліджували такі вчені, як: О. Г. Асмолов, 
О. В. Брушлінський, Е. О. Голубєва, Н. С. Лейтес, Л. М. Собчик, В. М. Русалов. 

У фокусі дослідницької уваги знаходяться праці, безпосередньо 
присвячені проблемі розвитку індивідуальності та індивідуального 
підходу, в яких значне місце відводиться комплексному вивченню 
індивідуальних властивостей, окресленню конструктивних шляхів 
індивідуально-диференційованої взаємодії з дітьми (Н. І. Баглаєва, 
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С. Н. Бубка, В. М. Галузинський, Т. Б. Кабанова-Кліміна, В. У. Кузьменко, 
В. С. Мерлін, В. М. Русалов та ін.). 

Звернення до наукової спадщини К. Н. Вентцеля, С. А. Левицького, 
Л. М. Толстого, Р. Штайнера; праці сучасних філософів В. М. Артемова, 
І. А. Егорова, А. М. Максимова, Л. П. Соколова дозволяють визначити 
особистісну саморегуляцію як процес взаємодії між собою зовнішніх і 
внутрішніх детермінант особистості: зовнішніх обставин і свободи 
внутрішніх спонукань особистості. Особистісна саморегуляція проявля-
ється у відповідальному виборі людиною цілей, засобів дій і найбільше 
вона розкривається у творчості. 

У роботах Б. Г. Ананьєва, З. І. Калмикової, Н. А. Менчинської, 
С. Л. Рубінштейна, У. В. Ульєнкової висунуті положення про можливість 
дошкільнят до довільної регуляції діяльності. 

Дослідниками виділяються особистісні новоутворення дошкільного 
віку, пов’язані з розвитком даної сфери: довільність поведінки і 
емоціональних проявів (Л. С. Виготський), моральні уявлення і почуття – 
«внутрішні етичні інстанції» (Л. І. Божович, Л. С. Виготський), супідряд-
ність мотивів (А. Н. Леонтьєв), усвідомлення свого «Я» і виникнення на 
цій основі внутрішньої позиції (Л. І. Божович), емоційна децентрація 
(Л. С. Виготський). 

Необхідність дослідження педагогічної підтримки розвитку здат-
ності дошкільника до особистісної саморегуляції в умовах дошкільного 
навчального закладу обумовлена цілою низкою протиріч. Найбільш 
типовими є протиріччя між: об’єктивно сформованими вимогами до рівня 
особистісного досвіду саморегуляції доступних видів діяльності і 
стихійним, не завжди успішним ходом його накопичення старшими 
дошкільнятами; бажаним і наявним рівнем розвитку здатності до 
особистісної саморегуляції старших дошкільників у освітньому процесі 
дитячого закладу, запитом до розвитку здатності старших дошкільників до 
особистісної саморегуляції і недостатньою педагогічною підтримкою 
цього процесу з боку вихователів [5, с. 3]. 

Теоретичне підґрунтя аналізу проблеми розвитку індивідуальності 
склали концептуальні підходи педагогічної та вікової психології до 
особливостей індивідуальності розвитку на ранніх етапах онтогенезу в 
умовах суспільного виховання та навчання (Л. І. Божович, О. Л. Кононко, 
В. К. Котирло, В. У. Кузьменко В. Т. Кудрявцев, Г. О. Люблінська, В. С. Му-
хіна, Т. О. Піроженко, Н. А. Побірченко, Ю. О. Приходько, Т. М. Титаренко). 

Теоретичні основи створення умов розвитку здатності до особис-
тісної саморегуляції розроблені в руслі концепції саморозвитку 
особистості як активного суб’єкта педагогічного процесу (І. Д. Бех, 
О. Л. Кононко, Л. Н. Кулікова та ін). 

Метою дослідження є виявлення сукупності умов, що забезпечують 
ефективність педагогічної підтримки розвитку здатності до особистісної 
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саморегуляції в старших дошкільників в умовах дитячого закладу. 
Завдання дослідження: обґрунтувати та експериментально переві-

рити сукупність умов, що забезпечують успішність педагогічної підтримки 
розвитку здатності до особистісної саморегуляції в старших дошкільників. 

Наше розуміння особистісної саморегуляції людини значною мірою 
спирається на концепцію самоактуалізації особистості як вищого мотиву 
людського життя (А. Маслоу, К. Роджерс) і особистості як суб’єкта 
активності життєдіяльності (К. О Абульханова-Славська, І. Д. Бех. А. В. Бру-
шлінскій, О. Л. Кононко) [1–3; 5]. 

При вивченні процесу розвитку особистості системоутворювальними 
вважають властивості, які забезпечують процес постановки та досягнення 
мети, довільності поведінки, творчості. Відомо, що процес розвитку 
індивідуальності є результатом дії двох факторів – еволюції вроджених 
процесів розвитку та засвоєння суспільного досвіду, які призводять до 
вироблення власного досвіду, його виокремлення серед суспільного, 
реалізації через діяльність свого стилю життя, впровадження людиною у 
соціальне оточення вироблених поглядів, переконань. Зазначимо, що 
система поглядів, переконань, цінностей може формуватись як в процесі 
засвоєння суспільних відносин, так і вироблятися самостійно на основі 
власних переживань, спостережень, міркувань, висновків. 

Усвідомлений та цілеспрямований процес становлення індивіду-
альності передбачає активізацію спроможності людини здійснювати 
саморегуляцію поведінки, самоаналіз та самоконтроль власних емоційних, 
зокрема, критичних станів. Саморегуляція розглядається як сукупність 
послідовних дій, необхідних для досягнення результату, як здатність 
особистості творити програму діяльності і на цій основі керувати своїми 
діями і станом; як процес реалізації вміння людини бачити кінцеву мету 
діяльності, самостійно знаходити оптимальні шляхи її досягнення і 
добиватися втілення. Результатом саморегуляції є виховання волі, 
цілеспрямованості, організованості, вміння володіти собою [4, с. 33]. В 
аспекті цієї проблеми набуває особливого значення концепція само-
регуляції поведінки, розроблена М. Й. Боришевським. У цьому разі 
саморегуляція розглядається як процес свідомого, цілеспрямованого 
планування, побудови та перетворення суб’єктом власних дій і вчинків у 
відповідності з особистісно значущими цілями, актуальними потребами. 
Згідно з підходом автора, у ході саморегуляції поведінки, як специфічного 
виду психічної активності, суб’єкт виходить за межі завдань і вимог, 
поставлених ззовні, виявляє здатність самостійно формулювати цілі, 
обирати засоби їх досягнення, актуалізувати мотиви діяльності [2]. 

Педагогічний супровід розвитку здатності до особистісної саморе-
гуляції забезпечує формування у свідомості дитини рефлексивної позиції 
стосовно власної діяльності та поведінки. 

Ми погоджуємося з думкою Т. А. Маркової, В. Г. Нечаєвої, Я. З. Нє-
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вєрович про те, що особистісна саморегуляція в старшому дошкільному 
віці пов’язана з формуванням у дитини позитивного емоційного ставлення 
дошкільників один до одного, почуттям дружби і товариськості, симпатії 
до малюків, що визначаються характером здійснюваної ними діяльності. 
Якщо ця діяльність організована таким чином, що її здійснення об’єктивно 
вимагає кооперації та взаємодопомоги, а досягнення значущої мети 
передбачає об’єднання зусиль усіх учасників, то утворюються сприятливі 
умови для виникнення спільності емоційних переживань і взаємної 
симпатії між членами дитячої групи. Йдеться про засвоєння досвіду 
рефлексивного проектування тієї сфери життя особистості, яка пов’язана з 
входженням старших дошкільників у світ соціальних відносин. Причому 
найбільша актуалізація механізмів особистісної саморегуляції відбувається 
у старших дошкільників у провідній ігрової діяльності [5, с. 12]. 

На основі цього можна сказати, що здатність дошкільника до 
особистісної саморегуляції – одна з властивостей індивідуальності, 
фундаментальна функція особистості, яка передбачає рефлексію змісту 
власної та спільної діяльності, її соціальної та особистісної значущості, 
можливостей особистісної самореалізації через цю діяльність. 

У даному контексті під педагогічною підтримкою розуміється 
система педагогічної діяльності, яка включає допомогу вихованцям, їх 
батькам і педагогам в подоланні труднощів становлення психологічних 
механізмів розвитку особистісної саморегуляції. Сенс педагогічної 
підтримки полягає в тому, щоб не дати припинитися, порушитися 
закладеній в кожній дитині здатності до особистісної саморегуляції. 

Здатність до особистісної саморегуляції виникає та розвивається у 
відповідних умовах виховної практики. Тому, першим фактором 
педагогічної підтримки розвитку здатності старшого дошкільника до 
особистісної саморегуляції в умовах дитячого саду можна вважати 
гуманізацію способів спілкування педагогів і батьків з дітьми, що дозволяє 
старшим дошкільнятам зайняти активну суб’єктну позицію у взаємодії з 
однолітками. 

Сутність педагогічної діяльності тут полягає у тому, що педагогу 
важливо сприймати дитину як рівну собі, але зі своїми проблемами, 
бажаннями, інтересами. Неприпустимо обмежувати спілкування з дітьми 
тільки дисциплінарними вказівками, пов’язаними з виконанням 
розвиваючих завдань або режимних моментів. Педагогу необхідно частіше 
розмовляти з дітьми, цікавитися їх настроєм, планами сьогоднішнього 
життя в дитячому закладі, використовувати для такого спілкування всі 
влучні моменти повсякденного життя. Особливо важлива емоційна 
захопленість будь-якою доступною для старшого дошкільника справою: 
хтось із педагогів любить живопис, хтось захоплюється музикою, а хтось 
любить вишивати. Все це можна розкрити дітям. Людина, емоційно 
захоплена якоюсь справою, буде прикладом для виховання поваги до 
праці, здатності до усвідомлення, осмислення та оцінки власних вчинків, 
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дій, поведінки, умінь, ефективно впливатиме на адекватну самооцінку, 
проектування позитивного образу «Я», ніж абстрактні пояснення на 
заняттях. 

У старшого дошкільника відразу виникає бажання долучитися до 
спільної справи тоді, коли позитивні особистісні якості дорослого для 
нього особливо значущі. Саме в напрямі організації вільного спілкування 
для педагога та вихованців виникає можливість розкрити найбільш повно 
свій творчий потенціал. 

Відтак, нами визначено другий фактор – наявність активності 
вихованців в накопиченні ними позитивних зразків творчої ігрової 
діяльності. 

Задоволення або незадоволення від процесу гри, власне ставлення до 
гри, виділення її позитивних і негативних моментів складає зміст 
рефлексивного компоненту здатності до особистісної саморегуляції 
дошкільника. Рефлексивне ставлення старших дошкільників до різних 
життєвих ситуацій в дитячому садочку пов’язано з емоційним 
відображенням ситуації, умінням самостійно вирішувати ігрові конфлікти, 
здатністю виробляти власні норми і правила в ігровій взаємодії. 

Розвиток цих особистісних якостей призводить до формування у 
вихованців особливого творчого ставлення до норм, які супроводжують 
життя людини. Зіткнення позицій, різних точок зору сприяє розширенню 
ігрового і життєвого досвіду дітей. Бажання відповідати схваленим 
дорослими зразкам правильної поведінки є домінуючим в період старшого 
дошкільного віку і обумовлює можливість педагогічної організації з ним 
рефлексивної взаємодії. З боку дорослих ця взаємодія відрізняється тим, 
що включає в себе активність педагога і батьків не тільки з реалізації своїх 
рефлексивних еталонів, а й активність у їх створенні відповідно на вимогу 
ситуації. У цьому випадку зароджується особливе рефлексивне 
середовище культивування рефлексивних актів, що включає в себе 
дорослих, які виховують, і вихованців як партнерів по спільному 
вирішенню проблемних завдань. 

У зв’язку з цим ми виділяємо третій фактор педагогічної підтримки 
розвитку здатності старшого дошкільника до особистісної саморегуляції в 
умовах дошкільного закладу – розвиток здібностей до рефлексії, 
спрямованої на усвідомлення, осмислення і оцінку вихованцями власних 
дій і вчинків. 

Враховуючи сукупність названих чинників – гуманістично 
орієнтоване спілкування педагогів і батьків з дітьми, що дозволяє старшим 
дошкільнятам зайняти активну суб’єктну позицію; наявність активності 
вихованців в накопиченні ними позитивних зразків творчої ігрової 
діяльності; розвиток здібностей до рефлексії, спрямованої на 
усвідомлення, осмислення і оцінку вихованцями власних дій і вчинків – ми 
зможемо здійснити справжню педагогічну підтримку розвитку здатності 
старшого дошкільника до особистісної саморегуляції в умовах дитячого 
закладу. 
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Ми розглядаємо створення різноманітно предметного середовища 
для вільної гри дітей як однієї з передумов розвитку здатності старшого 
дошкільника до особистісної саморегуляції. 

Отже, ми можемо стверджувати, що важливою умовою розвитку 
здатності старшого дошкільника до особистісної саморегуляції є створення 
розвивального середовища, яке орієнтує старших дошкільників на активну 
суб’єктну позицію у взаємодії з однолітками. 

Закономірними зв’язками успішної педагогічної підтримки розвитку 
здатності старшого дошкільника до особистісної саморегуляції в умовах 
дитячого закладу виступають наступні: чим ширше і різноманітніше буде 
діапазон соціальних контактів і життєвих ситуацій вихованців, тим 
сильніше буде потреба вихованця у розвитку здатності до особистісної 
саморегуляції; чим частіше будуть актуалізуватися різного роду емоційні, 
діяльнісні стани, стани спілкування педагогів, тим активніше вихованці 
будуть застосовувати навички особистісної саморегуляції; чим вище буде 
рівень розвитку рефлексивних, пізнавальних, творчих здібностей дітей, 
тим успішніше буде протікати розвиток їх здатності до особистісної 
саморегуляції. 

Розвиток здатності до особистісної саморегуляції в старших 
дошкільників визначає успішність їх діяльності у виховному процесі 
дитячого закладу, підвищує можливості до навчання при вступі до школи. 

Перспективи подальшої роботи вбачаємо в дослідженні питань 
наступності педагогічного супроводу здатності до особистісної само-
регуляції у дітей в умовах дошкільного закладу і першого класу школи. 
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ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ  
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОПІКИ В УКРАЇНІ 

 
Міжнародний досвід державної опіки над дітьми засвідчує поступову 

відмову держав, що мають гуманістичне спрямування соціальної політики, 
від інтернатних форм утримання дітей, позбавлених батьківського 
піклування, орієнтацію на створення та підтримку сімейних форм опіки. 

Моделі деінституціалізація, тобто переміщення дітей із «масових» 
закладів інституцій в альтернативне, більш турботливе середовище  
[7, с. 42], а також надання допомоги за місцем проживання включають у 
себе різнопланові заходи й поступову трансформацію державної системи 
опіки. Так піклування за дітьми, що залишилися без догляду батьків, 
вилилося в нові форми і методи підтримки кризових та прийомних родин. 
Поява нових моделей соціальної роботи з дітьми викликала необхідність 
викорінення системи стаціонарного догляду за дітьми, намаганням 
покласти край стражданням, духовному зубожінню та втраті людського 
потенціалу, які є неминучим наслідком інституціалізації дітей. 

У контексті сталої ситуації в Україні пріоритетним залишається 
усиновлення, як варіант влаштування долі дитини, залишеної без 
батьківської опіки. Поряд з тим провадиться робота по створенню 
альтернативних закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування. 
У першу чергу це стосується розвитку сімейних форм влаштування таких 
дітей: дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 

На необхідності сімейного виховання як оптимальної умови 
гармонійного розвитку дитини свого часу наголошували видатні педагоги-
гуманісти – Г. Гмайнер, П. Ф. Лесгафт, О. С. Макаренко, Й. Г. Песталоцці, 
В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський. Вони доводили, що сім’я є одним 
із найважливіших інститутів соціалізації дитини, персональним 
навколишнім середовищем її розвитку, оскільки саме в сім’ї до 
п’ятирічного віку в дитини закладається 90 % світогляду, морально-
естетичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, ціннісні 
орієнтири дитини, тобто усі ті якості, які згодом становитимуть її сутність 
як людини. На формування дитини також впливає характер стосунків між 
батьками та іншими членами сім’ї, ставлення батьків до праці, і їхня 
участь у суспільному житті, їхні інтереси, моральні цінності тощо [3]. 

Проблемам соціальної адаптації дітей в дитячих будинках сімейного 
типу присвячені роботи українських науковців: Л. С. Дробот, Л. В. Єре-
менко, Л. В. Кузьменко, Н. О. Рєпи, В. Г. Слюсаренко, Л. М. Смагіної, 
В. В. Чечет, В. С. Яковенко. Вивчення особливостей виховного процесу в 
дитячих будинках сімейного типу розкриває специфіку взаємодії дітей і 
батьків-вихователів, аналізує основні напрями, сферу і засоби їх впливу на 
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формування особистості вихованців [2]. 
Проблеми прийомних сімей розглядаються в працях В. Барабанової, 

Т. Гордон, Д. Джексона, Б. Ломова, Є. Морозової, В. Ослон, Н. Юркіної, 
які доводять, що сім’я є одним із найважливіших інститутів соціалізації 
дитини, персональним навколишнім середовищем її розвитку. Поряд з 
визначенням основних причин та наслідків соціального сирітства, науковці 
наголошують на необхідності сімейного виховання як оптимальної умови 
гармонійного розвитку дитини. 

Мета написання статті – окреслити основні особливості необхідності 
функціонування дитячих будинків сімейного типу, умови формування 
особистості дитини-сироти в сімейному оточенні. 

На сьогоднішній день в Україні поширено три альтернативні форми 
сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. До них відносяться прийомні сім’ї, усиновлення та дитячі 
будинки сімейного типу. 

Дитячий будинок сімейного типу – це окрема сім’я, що створюється 
за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які 
беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у 
дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, 
враховуючи рідних дітей [4]. 

Формування особистості дитини в умовах дитячого будинку 
сімейного типу значною мірою залежить від особистості батьків-
вихователів. Основною рисою батьків-вихователів є альтруїстичне 
бажання допомогти дітям, які перебувають у складних умовах. Основним 
показником ефективності існування такої форми державної опіки над 
дітьми-сиротами як дитячі будинки сімейного типу є те, що діти, 
позбавлені піклування власної родини, знаходять сімейний затишок, 
батьківську опіку, оточення братів та сестер, повертаються у природно 
необхідне для нормального розвитку особистості середовище – сім’ю. 

Досвід функціонування дитячих будинків сімейного типу в Україні 
засвідчує, що їхні соціальні функції як соціального інституту не 
відрізняються від функціонування звичайної біологічної сім’ї. Водночас є 
ряд особливостей, притаманних лише дитячому будинку сімейного типу: 

– батьки біологічно не пов’язані з прийомними дітьми; 
– батьки-вихователі повинні виконувати обов’язки не тільки 
вихователів, а й господарів великої родини; 

– прояв проблем між рідними та прийомними дітьми. 
Ось уже декілька років поспіль в Україні проводиться робота щодо 

запровадження інституту прийомної сім’ї як альтернативної форми 
сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Альтернатива заключається в тому, що при створенні 
прийомних сімей діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 
які потребували державного влаштування, отримали можливість 
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забезпечення їхнього права на проживання в сімейному оточенні через 
влаштування до прийомних сімей. Проте стан справ щодо професійної 
підтримки створення та функціонування прийомних сімей залишається 
невтішним. На початкових етапах створення прийомної сім’ї дитина 
приймає спрямовуючу роль батьків щодо неї тільки тоді, коли ті зможуть 
звільнити дитину від відчуття тривоги, дискомфорту, поділяючи її 
інтереси, розширюючи сферу її можливостей і волевиявлення в межах 
родини. 

Перебування в прийомній сім’ї відкриває нові можливості для 
соціалізації дитини через її інтеграцію в різні сфери сімейної 
життєдіяльності. Задоволення потреб дитини бути в товаристві є 
обов’язковою умовою відродження почуття базової довіри дитини до 
навколишніх, встановлення гармонійних взаємин як з прийомними 
батьками, так і з їхніми рідними дітьми. Дипривовані діти схильні 
виявляти надмірну стурбованість навіть за найменшого незадоволення, 
обмеження будь-яких їхніх потреб чи регламентацій їхньої поведінки, що 
пояснюється тривалою залежністю від інших та несформованістю власних 
засобів досягнення бажаного, зокрема й життєво важливих [1; 2]. 

Прийомна сім’я є живим організмом, у якому час від часу 
відбуваються як позитивні, так і негативні процеси. Успішність 
народження нової сім’ї залежить від розуміння батьками потреб прийомної 
дитини та усвідомлення можливих труднощів на цьому шляху. Створення 
прийомної сім’ї повинно бути завжди спільним і усвідомленим рішенням 
всіх її членів, а також прийомної дитини при підтримці служби супроводу. 
Соціальний супровід бере на себе систему комплексних заходів для 
підтримки сприятливих соціально-економічних та психологічних умов 
функціонування сім’ї, збереження її здатності до виховання дітей-
вихованців [4; 6; 7] вирішення частини проблем, які виникають в ситуації 
заміщувальної опіки, розвантажуючи в такий спосіб сім’ю щодо непрямих 
витрат, оформлення документів дитини, медичного обстеження тощо. 

Зміни, які відбулися в суспільстві наприкінці 90-х років ХХ століття, 
держава зумовила в національному законодавстві про усиновлення, як 
зазначає О. Нечаєва, саме усиновлення завжди якнайкраще відображало 
особливості державного впливу на сімейні відносини [5, с. 270]. Прийняття 
Сімейного кодексу України 10 січня 2002 року та набуття ним чинності з 1 
січня 2004 року стали важливим кроком на шляху нормативного 
регулювання відносин усиновлення. За своїм призначенням усиновлення 
покликане забезпечити нормальне сімейне життя та виховання дітей, які 
втратили батьків. Потрапляючи до іншої родини, дитина отримує 
можливість проживання і виховання в родинному колі, а в особі 
усиновителів здобуває людей, що мають замінити їй батьків. Характерною 
рисою усиновлення в Україні є те, що воно позбавлене матеріальної 
винагороди, а лише задовольняє забезпечення інтересів неповнолітніх 
дітей. Основним принципом, згідно з яким відбуваються подальша 
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розбудова й удосконалення усиновлення, є найкраще забезпечення захисту 
інтересів і прав дитини при усиновленні. 

На жаль, під час усиновлення спостерігаються порушення, які 
призводять до неврахування прав та інтересів дитини, а в деяких випадках 
до морально-психічних травм. Наприклад, коли особа, яка хоче всиновити 
вихованця інтернату, придивляється до нього, відвідує, запрошує в гості, а 
потім відмовляється від своїх намірів. 

Усиновлення як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, сьогодні є пріоритетною формою 
виховання таких дітей, і переваги її ніхто не заперечує. 

Діяльності альтернативних форм сімейного виховання дозволяють 
зробити ґрунтовні висновки щодо доцільності існування та розвитку такої 
форми сімейної опіки. Практичні педагогічні та соціальні напрацювання 
батьків-вихователів потребують детального вивчення, розповсюдження 
досвіду їх роботи дозволить поширити мережу дитячих будинків 
сімейного типу, прийомних сімей, усиновлення як альтернативної форми 
опіки над дітьми-сиротами. Завдання, яке необхідно вирішити батькам-
вихователям, щодо подальшого влаштування долі їх вихованців – це 
забезпечення подальшого життєвого влаштування, формування навиків 
самостійності, набуття дитиною соціального досвіду вирішення життєво 
необхідних проблем. 
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ДИТИНСТВО В СУЧАСНОМУ  
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Із виникненням інформаційного суспільства основну роль у процесі 

становлення особистості дитини дошкільного віку відіграють комп’ютерні 
технології. Тому сьогоденний стан цивілізаційного розвитку висуває нові 
вимоги до системи освіти й виховання покоління, яке зростає. Одне із 
основних завдань навчально-вихованого процесу ДНЗ в сучасних умовах 
полягає не стільки в накопиченні різноманітної інформації засобами 
комп’ютерних технологій, скільки в засвоєнні соціокультурного досвіду 
побудови людських стосунків і на цій основі збагачення уявлень дітей про 
довкілля. 

Комп’ютерні технології – це технології навчання із використанням 
комп’ютера, його програмного забезпечення та мультимедійних засобів, 
які розв’язують такі дидактичні завдання, без яких використання 
комп’ютера недостатньо ефективне. Під час комп’ютеризації освіти 
комп’ютер виступає як: об’єкт вивчення, основний технічний пристрій для 
оброблення інформації, допоміжний технічний засіб навчання для 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу дошкільного 
навчального закладу [4, с. 18]. 

Проблема використання сучасних інформаційних та комп’ютерних 
технологій у педагогічному процесі, висвітлена в роботах таких учених: 
Р. Вільямса, Б. Гершунського, В. Глушкова, А. Єршова, К. Маклін, 
Ю. Машбиця, С. Пейперта, Є. Полат та ін. Науковці стверджують, що 
впровадження комп’ютерних технологій у практику навчання є однією з 
форм підвищення ефективності навчального процесу. 

У дослідженнях вітчизняних учених (М. Жалдака, Ю. Жука, 
В. Лапінського, В. Мадзігона, Н. Морзе, Ю. Рамського) розглянуто цілі, 
теоретичні та методологічні основи, психолого-педагогічні проблеми й 
можливості застосування нових інформаційних технологій у процесі 
навчання, а також аналізуються окремі програмні засоби навчального 
призначення. 

Технології комп’ютеризованого навчання досліджували як вітчиз-
няні (А. Ашеров, А. Довгялло, О. Савельєв, О. Молі бог) так і зарубіжні 
вчені (Г. Клейман, Н. Краудер, С. Пейперт, В. Скіннер) [5, с. 404]. 

Проблемою розробки й використання комп’ютерних технологій 
навчання займалися вчені (Н. Апатова, А. Верлань, М. Головань, А. Гур-
жій, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Ю. Жук, І. Іваськів, В. Лапінський, 
В. Мадзігон, Д. Матро, Н. Морзе, С. Раков, Ю. Рамський, І. Роберт, 
П. Ротаєнко, В. Руденко, М. Семко, О. Християнінов). 
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Психолого-педагогічні аспекти комп’ютеризації педагогічного 
процесу розкриті в наукових доробках таких вчених: П. Гальперіна, 
Б. Гершунського, М. Ігнатенка, Ю. Машбиця, В. Монахова, П. Підка-
систого, З. Слєпканя, Н. Тализіної, О. Тихомирова та ін. 

У дисертаційних дослідженнях висвітлили особливості використання 
комп’ютерних технологій у навчальному процесі такі науковці: 
В. Безуглий, Н. Голівер, С. Какяліна, К. Ковальова, В. Краснопольський, 
А. Сільвейстер та ін. 

Сьогодні комп’ютерні технології навчання є тим сучасним способом 
передачі знань, що відповідає якісно новому змісту навчання й розвитку 
дитини. Цей спосіб дозволяє дитині з інтересом навчатися, знаходити 
джерела інформації, виховувати самостійність і відповідальність при 
одержанні нових знань, розвивати дисципліну інтелектуальної діяльності 
[5, с. 404]. 

В реаліях сьогодення вкрай важливо, з одного боку, щоб діти 
дошкільного віку під час освоєння комп’ютерних технологій навчання 
отримали глибокі знання, стали всебічно розвиненими особистостями. З 
іншого, постала нагальна проблема педагогічного, психологічного, 
культурологічного захисту дітей дошкільного віку від надлишкових, 
деструктивних та руйнівних впливів комп’ютерних технологій. 

Тому, підвищену увагу приділяють вчені (соціологи, культурологи, 
педагоги, психологи, медичні працівники) проблемі впливу комп’ютерних 
технологій на становлення особистості дитини дошкільного віку. 

Мета статті зумовлюється потребою у висвітленні теоретичних 
аспектів процесу становлення особистості дитини-дошкільника у контексті 
впливу комп’ютерних технологій. 

Нова картина світу, що формується в молодого покоління під 
впливом комп’ютерних технологій, призводить до певних змін у 
психології: змінюється механізм сприйняття світу, виникають специфічні 
ціннісні орієнтації, несподівані способи самореалізації особистості. 

Комп’ютер, як інструмент для обробки інформації, може служити 
потужним технічним засобом навчання і відігравати роль незамінного 
помічника у вихованні та навчанні дітей. 

В реаліях сьогодення існують, принаймні, три підходи до 
застосування комп’ютера в дошкільних установах, а саме: 

– формування у дітей перших навичок роботи з ним; 
– застосування комп’ютера як засобу навчання (читання, письмо, 
математика тощо); 

– використання комп’ютера як засобу, що впливає на розвиток 
пізнавальних процесів дитини: (мислення, уява, пам’ять, мова). 

Науковці зауважують: чим раніше дитина познайомиться з 
комп’ютером, тим меншим буде психологічний бар’єр між нею і 
машиною, тому що в дитини практично немає страху перед технікою. 
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Спілкування дітей дошкільного віку з комп’ютером починається з 
комп’ютерних ігор, ретельно підібраних з урахуванням віку й навчальної 
спрямованості. 

Однією з найважливіших функцій комп’ютерних ігор є навчальна. 
Комп’ютерні ігри створені так, що дитина може собі уявити окреме 
поняття або конкретну ситуацію, або одержати узагальнене поняття про всі 
схожі предмети або ситуації. У такий спосіб у дитини розвиваються такі 
важливі операції мислення як узагальнення і класифікація. Під час гри на 
комп’ютері дитина рано починає розуміти, що предмети на екрані – це не 
реальні речі, а тільки символи цих реальних речей. Звідси, у дітей починає 
розвиватися знакова функція свідомості, тобто розуміння того, що є кілька 
рівнів довкілля – це й реальні речі, і картинки, схеми, слова або числа і ін. 

Під час комп’ютерних занять у дітей поліпшуються пам’ять і увага. 
Діти в ранньому віці мають мимовільну увагу, тобто вони не можуть 
усвідомлено намагатися запам’ятати той чи той матеріал. Дитина мимоволі 
звертає увагу на навчальний матеріал, якщо він є яскравим і цікавим. І тут 
комп’ютер є незамінним помічником, тому що передає інформацію у 
привабливій для дитини формі, а це не тільки прискорює запам’ятовування 
матеріалу, але й робить його осмисленим і довгостроковим. 

Заняття дітей на комп’ютері має велике значення не тільки для 
розвитку інтелекту, але й для розвитку їхньої моторики. У будь-яких іграх, 
від найпростіших до складних, дітям необхідно вчитися натискати 
пальцями на певні клавіші, що розвиває дрібну моторику. Учені 
зазначають, що чим більше ми робимо дрібних і складних рухів пальцями, 
тим більше ділянок мозку включається в роботу. Як і руки, очі також 
широко представлені в корі головного мозку. Чим уважніше ми 
вдивляємося в те, над чим працюємо, тим ефективнішим буде процес 
запам’ятовування. Ось чому так важливо формувати моторну координацію 
і координацію спільної діяльності зорового й моторного аналізаторів, що з 
успіхом досягається на заняттях, де діти працюють з комп’ютером. 

Спілкування з комп’ютером викликає в дітей жвавий інтерес, 
спочатку як ігрова діяльність, а потім і як навчальна. Цей інтерес лежить в 
основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, 
довільні пам’ять і увага, адже саме ці якості забезпечують психологічну 
готовність дитини до навчання в школі. 

Педіатр з університету Вейна-Сяомін Лі і психолог з університету 
Огайо-Меліса Аткінс дійшли висновку, що дошкільники, які користуються 
комп’ютером, краще підготовлені до одержання середньої освіти. Як 
з’ясувалося, малолітні комп’ютерщики набагато успішніше проходять 
тести на підготовку до школи в порівнянні з їхніми однолітками. У той же 
час, відеоігри не справляють подібного позитивного впливу на розвиток 
пізнавальних здібностей дітей, так як робота з персональним комп’ютером. 

Однак, крім ігор, дошкільники, наслідуючи батьків, намагаються на 
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комп’ютері ще й працювати: вони друкують, малюють, пробують 
користуватися різними пристроями та програмами. Використання 
комп’ютера поліпшує дитячі моторні навички й здібності щодо мови, 
допомагає розпізнавати цифри та літери. 

Комп’ютеризація поступово проникає практично в усі сфери життя й 
діяльності сучасної людини, вносить свої корективи й у підходи до 
виховання дітей дошкільного віку. 

Вітчизняні та закордонні дослідження з використання комп’ютера в 
дошкільних навчальних закладах переконливо доводять не тільки 
можливість, але й доцільність використання комп’ютера, а також 
визначають особливу його роль в розвитку інтелекту і особистості дитини 
у цілому (С. Новосьолова, Г. Петку, І. Пашелите, С. Пейперт, Б. Хантер та 
ін.). Тільки у взаємодії педагога (вихователя), дитини і комп’ютера можна 
досягти позитивного результату. Сьогодні вже можна говорити про 
допустимість використання комп’ютера в роботі з дітьми дошкільного 
віку, то теоретичні, дидактичні й методичні аспекти подібної роботи ще 
вимагають всебічного та глибокого вивчення. 

Поділяючи точку зору багатьох дослідників, основною метою 
використання комп’ютера в дошкільній установі слід вважати всебічний 
розвиток дитини, підготовку її до життя й діяльності в «комп’ютерній 
дійсності».Тобто, формування у неї позитивного емоційного ставлення до 
комп’ютера, сприйняття його як помічника в різних видах діяльності, 
розуміння його призначення й можливостей для досягнення поставленої 
мети. Адаптація до «комп’ютерного» світу не тільки полегшить дитині 
входження в доросле життя, але й буде сприяти ефективності навчання за 
допомогою комп’ютера й використання його в ігровій діяльності. 

Інтерес до комп’ютера в дітей старшого дошкільного віку 
проявляється в стійкому позитивному ставленні до нього, у бажанні й 
прагненні діяти з ним, у перевазі цього виду діяльності іншим видам. 
Розвиток дітей в умовах взаємодії з комп’ютером ґрунтується на створенні 
в них відповідних мотиваційних установок, на зміні (при необхідності) 
характеру і обсягу завдань, на забезпеченні активності в роботі з 
комп’ютером, в ході якої діти поступово стають суб’єктами діяльності. 
Вищеописане засвідчує про усвідомлення дитиною своїх можливостей, 
збільшення самостійності в спілкуванні з комп’ютером і, як наслідок, – до 
вирішення основного завдання – розвитку особистості, адаптованої до 
«комп’ютерної діяльності». 

Відтак, слід стверджувати, що комп’ютер в дошкільному 
навчальному закладі можна розглядати як сучасний засіб діяльності 
дитини старшого дошкільного віку. Введення його в систему дидактичних 
засобів можна вважати істотним фактором збагачення інтелектуального, 
естетичного, морального і фізичного розвитку дитини, розвитку творчих 
здібностей та формування особистості. 
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Дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених (Т. Бабакова, 
І. Васильєва, Ю. Горвіц, Б. Хантер та ін.) свідчать, що використання 
комп’ютера в дошкільному віці можливе і необхідне, воно сприяє 
підвищенню інтересу до навчання, його ефективності, розвиває дитину 
всебічно. 

Водночас, існують альтернативні думки щодо використання 
комп’ютера в дошкільному віці. Учені стверджують про шкоду, якої завдає 
комп’ютер інтелекту дитини, оскільки в основі комп’ютерних ігор – 
моторні реакції, а не свідома психічна діяльність. У маленьких 
комп’ютерних гравців, на відміну від тих, хто малює, ліпить, моделює з 
натуральних предметів значно гірше розвиваються лобові частини мозку, 
які регулюють самоконтроль, удосконалюють пам’ять, сприяють 
накопиченню знань, тобто відповідають за інтелектуальний розвиток. 
Попри все, слід враховувати, що комп’ютер шкодить фізичному розвиткові 
дитини, оскільки є джерелом електромагнітних коливань. 

Використання комп’ютерів для занять з дітьми в дошкільних 
навчальних закладах ще не стало масовим, а тільки починається. Ідея 
виховання нового покоління підготовленого до роботи з комп’ютером – 
важлива перспективна як для розвитку суспільства в цілому, так і для 
молодого покоління, яке зростає, адже комп’ютер міцно ввійшов в науку, 
промисловість, культуру нашого суспільства. А для майбутнього 
покоління він стане часткою їхнього життя. 

Використання комп’ютерних технологій активізує пізнавальну 
активність та розвиває самостійність, створює умови для продуктивної 
діяльності дитини, сприяє розвитку наочно-образного мислення дитини 
старшого дошкільного віку. Особливо успішно формуються за допомогою 
комп’ютерних технологій спеціальні якості мислення – динамічні 
просторові уявлення, що розвивають символічні функції наочно-образного 
мислення. 

Практика використання комп’ютера в дошкільному навчальному 
закладі показує, що в дитини, яка оволоділа елементарною комп’ютерною 
грамотою, добре розвинуті уява, пам’ять, мислення [6, с. 6]. 

В організації занять дітей із комп’ютером важливе значення мають 
ознайомлювально-адаптаційний, освітньо-виховний і творчий етапи. 
Завдання пізнавального характеру включають в себе ознайомлення дітей 
дошкільного віку: 

– з комп’ютером, як сучасним інструментом для обробки інфор-
мації, який розширює інформаційне поле людини та її можли-
востей; 

– з історією виникнення комп’ютерних технологій та можливос-
тями їх використання у різних сферах життя загалом; 

– з елементарними поняттями про основні частини комп’ютера, 
їхнє призначенням та правилами безпечної поведінки з ним; 
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– з початковими навичками роботи за комп’ютером (користуватися 
клавіатурою, «мишою», управляти елементами робочого столу, 
файловою системою), які потрібні для свідомого оволодіння 
основами комп’ютерної грамотності на рівні початківця [6, с. 6]. 

Завдання освітньо-виховного характеру поєднують у дітей такі 
можливості: 

– створювати передумови елементарного усвідомлення способів дій 
та розв’язання завдань за допомогою комп’ютера; 

– формувати елементарні математичні поняття, удосконалювати 
навички рахунку, вміння працювати з цифрами і геометричними 
фігурами, орієнтуватися на площині і у величинах; 

– розвивати комунікативні здібності, розширювати словниковий 
запас і знання про довкілля, формувати граматичний лад мови, 
звукову культуру мовлення, вміння читати; 

– формувати уміння оперувати символами (знаками), узагаль-
неними образами, здійснювати аналіз, порівняння і узагальнення. 

– розвивати емоційно-вольову сферу дитини (самостійність, зібра-
ність, зосередженість, посидючість), прилучати до співробіт-
ництва, формувати естетичний смак [6, с. 6]. 

Завдання творчого характеру: 
– розвивати і виділяти суттєве в явищах довкілля (порівнювати, 
бачити схоже та відмінне, вчитись розмірковувати, знаходити 
причини явищ, аналізувати та робити висновки з приводу 
побаченого на екрані монітора); 

– розвивати здатність до створення малюнку, конструкції, образу, 
фантазії, розповіді по картинці, звукового аналізу слів засобами 
комп’ютерних технологій; 

– створювати умови для найшвидшого, перспективного розвитку 
дитини, становлення її творчих здібностей; 

– вирішувати завдання конструктивної діяльності, розвивати 
просторові уявлення дітей [6, с. 6]. 

Інтернет, комп’ютерні ігри захоплюють увагу дітей, приваблюють їх 
динамічними сюжетами, дають змогу переживати гострі відчуття. Дедалі 
більше дітей просиджують за комп’ютерним екраном, який дуже часто 
негативно впливає на них, спричинюючи певні зміни в їхній свідомості, у 
взаєминах з оточенням та поглядах загалом [1, с. 16]. 

Слово «Internet» (походить від англійського «International Net») 
перекладається як Всесвітня (Міжнародна) мережа. Витоки комп’ютерних 
мереж можна знайти в 60-х роках минулого століття, коли американські 
науковці проводили експерименти з поєднання комп’ютерів між собою 
через телефонні лінії. Під час цих експериментів виникла необхідність 
створення таких протоколів зв’язку, які дозволили б з’єднувати 
комп’ютери між собою через складні мережі. Університети США, а згодом 
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Європи, Австралії, деяких країн Африки й Азії, приєднавши до мережі 
потужні ресурси своїх обчислювальних центрів, буквально на очах 
створили інформаційний кібер-простір з властивостями звужуватись до 
розміру дисплея персонального комп’ютера та поширюватись на всю 
планету за лічені секунди [2, с. 37]. 

У процесі засвоєння й використання комп’ютера в психіці дітей 
дошкільного віку виникає низка змін як позитивного, так і негативного 
характеру. Серед них найбільш істотними для дітей дошкільного віку є 
адинамія, порушення спілкування, формалізація знань. 

Крім цих загальних наслідків є й один специфічний. Як зазначається 
в дослідженнях інформаційно-психологічної безпеки, за умови доступу в 
глобальну комп’ютерну мережу Інтернет у користувачів подекуди 
виникає, так званий синдром Інтернет-залежності, що виражається 
насамперед в абсолютній «поглиненості» інформаційним, комунікативним, 
ігровим видами діяльності в Мережі Інтернет. 

Психологи (К. Янг та Ф. Сарасота) у 2001 році заявили, що діти 
дошкільного віку особливо підпадають під вплив Інтернет-залежності. І 
особливо насторожує те, що кількість користувачів цього віку невпинно 
зростає. Посилаючись на дослідження Кімберлі Янг, В. Бондаровська та 
Н. Пов’якель виділили такі ознаки Інтернет-залежності: 

– ейфорія (піднесений стан) від перебування в Інтернеті; 
– відмова від харчування та сну заради розваг в Інтернеті; 
– багатогодинне просиджування в Інтернеті; 
– погіршення пам’яті й уваги; 
– нехтування інтересів рідних, близьких та друзів заради 
перебування в Інтернеті ; 

– роздратованість від того, що хтось або щось не дає змоги 
користуватись Інтернетом [1, с. 21]. 

Як зауважує Л. Лещенко, відгороджувати дітей від комп’ютерних 
технологій – це неприпустима помилка, бо вони є частиною майбутнього. 
По-перше, це загальмує освіту, по-друге, знизить соціальний статус, який 
призведе до втрати особистісного «Я» серед однолітків [3, с. 45]. 

Отже, інформаційний потік здійснює вплив на формування системи 
знань й емоційну сферу сприйняття дитини, тому необхідно широко 
використовувати комп’ютерні технології в навчанні. Уміння аналізувати 
інформацію, виокремлювати головне в інформаційному повідомленні, 
розуміти спрямування комунікації, прихований зміст повідомлень є 
необхідними на всіх етапах навчання. 

Подальше дослідження планується провести у напрямі розробки й 
теоретичного обґрунтування інтегрованої моделі формування інформа-
ційної компетентності дошкільників засобами комп’ютерних технологій 
навчання. 
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УДК 372.878 
Оксана Стріхар  

 
ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
 
Успіх розвитку суспільства залежить від кількості обдарованих і 

талановитих людей, від найбільш повної реалізації ними своїх 
можливостей. У суспільній свідомості починає формуватися розуміння 
того, що перехід у епоху наукомістких технологій неможливий без 
актуалізації, збереження й множення інтелектуального і творчого 
потенціалу країни. 

Проблемам розвитку музичних здібностей дітей, інтеграційному 
освоєнню мистецтва взагалі присвячені наукові праці таких видних 
педагогів та вчених як: Л. Б. Архімович, О. Г. Бенч-Шокало, С. С. Гор-
бенко, М. М. Гордiйчук, М. О. Грiнченко, Е. С. Зинькевич, Н. І. Королюк, 
А. П. Лащенко, І. Ф. Ляшенко, А. К. Мартинюк, В. А. Петровський, О. П. Руд-
ницька та ін. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні педагогіко-психологічних 
проблем музичного розвитку дітей. 

Для того, щоб виявити педагогічні умови розвитку обдарованості 
взагалі й обдарованості до художніх видів діяльності, зокрема, необхідно 
знати природу цього явища. Тому треба з’ясувати, що таке обдарованість, 
які компоненти входять у її структуру, у яких взаємовпливах вони 
перебувають, як співвідносяться між собою загальна й спеціальна 
обдарованість, що є головним, а що другорядним у її структурі. Необхідно 
визначити, яку роль відіграють у прояві й розвитку обдарованості 
закладений природою потенціал і оточуюче дитину середовище, які 
психологічні особливості характерні для дітей. Крім того, необхідно 
виявити якості особистості, від яких залежить розвиток обдарованості, і, 
впливаючи на які, можна домогтися високого рівня прояву й розвитку 
потенційних можливостей дитини. 

Вітчизняні дослідники, що займаються в цей час проблемою 
обдарованості, визначають її як індивідуально-своєрідне сполучення 
здібностей людини й неповторну своєрідність її особистості, що сприяє 
знаходженню оптимальних способів діяльності, і визначає успішність 
останньої. Крім того, обдарованість розуміється як системна освіта 
особистості, як сукупність особливих якостей, що обумовлюють 
індивідуальний темп розвитку людини, що триває протягом всього життя, і 
її рівень визначається тільки її тривалістю. Успішність і темп розвитку 
залежать від генотипу людини, але, у той же час, розвиток всіх 
характеристик особистості – продукт взаємин людини й навколишнього 
середовища [2]. 
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У цей час у поняття «обдарованість» дослідники включають уже не 
тільки розумову (інтелектуальну) і художню обдарованість, але й 
обдарованість у сфері соціальних відносин (лідерство, організаторські 
здібності), психомоторну (спорт, танці), творчу (висока здатність до 
створення нових ідей), практичну (здатність до конкретних, практичних 
дій) та ін. [3]. 

Отже, найбільш загальний підхід до розуміння обдарованості 
пов’язаний з визначенням її через сполучення певних якостей особистості 
й сукупність здібностей, що характеризують дану особистість, її 
інтелектуально-творчий потенціал, і визначають успішність виконання 
якої-небудь діяльності. 

Співвідношення здібностей і діяльності виділяється дослідниками як 
одна з головних проблем у психології обдарованості. При цьому 
відзначається, що від обдарованості, як і від здібностей, залежить не успіх 
у виконанні діяльності, а тільки можливості досягнення цього успіху. 
В. А. Петровський приводить у зв’язку із цим приклад: «Музичні здібності, 
що виявилися в дитини, не є гарантією того, що дитина буде музикантом. 
Для того, щоб це відбулося, необхідно спеціальне навчання, 
наполегливість педагога й дитини, гарний стан здоров’я, наявність 
музичного інструмента й багатьох інших умов, без яких здібності можуть 
стихнути, так і не розвившись» [4, с. 469]. 

Виникає необхідність обговорення питань про те, що розвивається як 
здібності і як це відбувається, тобто питань про роль біологічного й 
соціального компонентів у прояві й розвитку здібностей. 

За словами С. Л. Рубінштейна, між задатками й здібностями існує 
велика різниця – між ними лежить весь шлях розвитку особистості. 
Задатки багатозначні. На основі тих самих задатків можуть розвиватися 
різні здібності залежно від вимог, пропонованих діяльністю, суспільством, 
епохою. Тобто задатки неспецифічні стосовно конкретного змісту й форм 
діяльності, вони можуть реалізовуватися в різних здібностях, але для 
формування певних здібностей необхідні певні задатки [3]. 

При розкритті сутності здібностей вводять ще одне поняття – 
схильність – стійке прагнення до яких-небудь видів діяльності. 
Схильність – щось більше, ніж інтерес до тієї або іншої діяльності, хоча 
нерідко розвиток схильності починається з інтересу до неї, але інтерес 
може й не перейти в схильність. Схильність – це прихильність до певної 
діяльності. Задатки, насамперед, проявляються в схильностях або в 
підвищеній допитливості до всього, тобто схильність свідчить про 
наявність певних природних передумов до формування здібностей. 
Схильність – це перша і найбільш рання ознака здібності, що 
зароджується, вона йде поперед здібності і є одним з важливих факторів 
розвитку. 

Розумова обдарованість кардинально відрізняється від творчої. 
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Проблема дитячої розумової обдарованості найбільш повно розроблена 
Н. С. Лейтесом, що вивчав індивідуально-типологічні, вікові та якісні 
особливості розумової обдарованості школярів на основі систематизації 
життєвих фактів і монографічного опису своєрідності обдарованої 
особистості. Він підкреслює нерозривність інтелектуального й особистіс-
ного розвитку дитини, приділяє особливу увагу ролі вікових особливостей 
у творчому розвитку дитини [8]. 

Процес розумової діяльності характеризується тим, які інтелек-
туальні операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстракція, 
класифікація та ін.), у якій комбінації, у якій якості властиві їй. 
Ефективність розумової діяльності визначається, насамперед, тим, на 
якому якісному рівні людина володіє навичками розумових операцій. 
Звідси стає очевидним основне значення якісних характеристик мислення 
для пізнавальної діяльності. 

Прикладний аспект якісного розвитку розумових процесів людей ще 
мало досліджений. Разом з тим встановлено, що саме якісні особливості 
розумової діяльності впливають на її характер. У цьому зв’язку варто 
виділити: 

• установку до вирішення проблеми (здібність бачити проблему); 
• планомірність у вирішенні проблем (систематизація наявних 
даних); 

• розумову точність у вирішенні завдань (всебічний розгляд всіх 
факторів, які впливають або можуть вплинути на вирішення 
завдання); 

• здібність до оцінки шляхів вирішення й результатів мислення 
(швидке й правильне розуміння змісту проблеми, її об’єктивна 
оцінка); 

• оригінальність вирішення, гнучкість розуму (здібність розглянути 
предмет з різних точок зору, розробити для вирішення завдання 
якнайбільше різноманітних ідей, які задовольняють поставленим 
вимогам) [1]. 

Якісні характеристики не існують ізольовано один від одної в нашій 
свідомості. Вони перебувають у тісному взаємозв’язку. Вирішення 
реальних проблем можливо тільки при взаємодії всіх характеристик у 
єдиному комплексному процесі мислення. 

Спочатку обдарованість розумілася дослідниками як високий 
інтелект, що виражалося у великій кількості тестів, що вимірюють 
коефіцієнт інтелекту (IQ). Але з розвитком психологічної науки стало 
ясно, що обдарованість не вичерпується тільки цією якістю психіки 
людини. І із середини ХХ століття одним з головних напрямів у 
дослідженні генезису інтелектуального розвитку стало вивчення творчих 
здібностей. Зараз уже практично загальновизнано, що творчі здібності не є 
синонімом здібностей до навчання. 
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Творчість – це вміння відмовитися від традиційних підходів до 
справи, стереотипів мислення, тільки в цьому випадку можна створити 
щось нове. Безумовно, дитина створює суб’єктивно нове, тобто нове для 
неї самої, але в процесі цього проявляються й формуються її здібності. 

«Креативність», по визначенню теоретиків – це якість свідомості, не 
тотожна інтелекту. «Креативність» і інтелект не обов’язково збігаються в 
тієї самої людини. «Креативність» інтелекту, на думку американських 
учених, не знаходиться в прямій залежності від якостей пам’яті й суми 
пізнань індивіда (хоча знання є основою творчості), тобто тих обставин, 
які визначають інтелект. Її суть – в умінні відкривати нові ідеї, шляхи, 
робити оригінальні висновки. Знання, уміння й навички є обов’язковою 
умовою для здійснення творчого акту, але суть творчості не в їх 
нагромадженні, а у використанні їх як засобів для відкриття нових шляхів, 
способів дій, що ведуть до одержання результатів, невідомих до цього. 
Головну роль при цьому відіграє дивергентне (що йде в різних напрямках) 
мислення, здатне приводити до несподіваних висновків, на відміну від 
конвергентного, послідовного мислення. 

Дослідниками відзначається, що креативність обов’язково 
передбачає інтелект вище за середній рівень, тому що лише такий рівень 
може забезпечити основу для творчої продуктивності. Торренсом створена 
«Теорія інтелектуального порога»: якщо IQ нижче 115–120 – інтелект і 
креативність утворять єдиний фактор, при IQ вище 120 – креативність стає 
незалежною величиною, тобто немає креативів з низьким інтелектом, але є 
інтелектуали з низкою креативністю. Але коли інтелект дуже високий 
(IQ 150–170), то іноді, як і у випадку його недостатнього розвитку, 
створюється перешкода для нормального творчого розвитку. 

Проведений аналіз показує, що проблема креативності далека від 
однозначного трактування, але ця якість, що передбачає інтелектуальний 
розвиток вище за середній рівень, визначається дослідниками як важлива 
ланка в структурі обдарованості. 

Крім інтелектуальних і творчих здібностей, що відносяться 
дослідниками до загальних здібностей, у структурі обдарованості 
виділяють здібності до якої-небудь сфери людської діяльності – спеціальні 
здібності. Розподіл на загальні й спеціальні здібності присутній в 
більшості дослідників. При цьому відзначається, що загальні здібності 
впливають на розвиток спеціальних. 

Під загальними здібностями розуміється така система інтелекту-
альних властивостей особистості (вони властиві, хоча й у різному ступені, 
всім людям), що забезпечує відносну легкість і продуктивність в 
оволодінні знаннями, успіхи у всіляких видах діяльності. 

Під спеціальними (властиві не всім) – розуміють систему власти-
востей, які забезпечують, за інших рівних умов, високі досягнення в 
пізнанні й творчості в спеціальній сфері діяльності (наприклад, літера-
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турній, музичній). Для них необхідні задатки особливого роду і їх 
розвиток. 

Всі твердження сучасних дослідників про існування загальної 
підстави для всіх спеціальних здібностей людини базуються на 
двохфакторній теорії інтелекту, висунутій на початку XX століття (1904 р.) 
англійським психологом Спірменом. Зараз практично всі вчені-психологи 
сходяться в думці про те, що основою спеціальних здібностей є загальні 
здібності. Ця теорія заснована на припущенні про існування фактору 
загальної обдарованості (generalability, або «g» фактор) і фактору 
спеціальних здібностей (фактор «s» – specialability). Суть її в тому, що всі 
види пізнавальної діяльності мають загальний фундаментальний фактор 
«g». У той же час, на відміну від будь-якої іншої групи факторів, кожна з 
них залежить від специфічного для даної операції фактору «s», якого немає 
в жодній з інших операцій. Всі спеціальні здібності як би виростають із 
загальних здібностей і не можуть існувати без них. 

Як правило, ці два фактори виявляються пов’язаними, – чим вище 
рівень розвитку загальних здібностей, тим частіше й сильніше 
проявляються здібності й до інших видів діяльності. Спеціальні здібності 
не можуть досягти високого розвитку на слабкій основі. 

Ідея загальних здібностей допомагає зрозуміти ту відому обставину, 
що яскраві здібності рідко зустрічаються поодинці. Людина не буває 
здібним тільки в одній області – вона завжди багатогранна. 

Розходження між здібностями можуть бути кількісними і якісними. 
Рівною мірою важливо знати, до чого виявляє здібності учень, які 
індивідуально-психологічні особливості залучаються в процес діяльності, 
як умова її успішності (якісна характеристика здібностей), і якою мірою 
(наскільки швидше й легше в порівнянні з іншими) людина здібна 
виконувати вимоги, пропоновані діяльністю (кількісна характеристика 
здібностей). При цьому, проблема обдарованості – це, насамперед, 
проблема якісна. І кількісний підхід повинен слідувати за якісним 
аналізом. Головне не те, що одні люди більш, а інші менш обдаровані, а те, 
що різні люди мають різні обдарованість і здібності, різні не в кількісному, 
а в якісному відношенні. 

Для розвитку здібностей велике значення має така якість як 
компенсація. При відсутності необхідних задатків до розвитку одних 
здібностей їх дефіцит може бути заповнений за рахунок більшого розвитку 
інших. Поєднання різних здібностей, що дає однаковий результат, може 
бути забезпечено різними способами. Це й відкриває важливу сторону 
здібностей: широкі можливості компенсації одних властивостей іншими. 
Психологічний механізм цього заснований на тому, що психічні 
функціональні системи можуть замінятися іншими, причому дана 
функціональна система як ціле зберігається. 

Отже, основною складовою музичного розвитку особистості є 
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обдарованість. Вона є індивідуально-своєрідним, якісно різним поєднан-
ням загальних (інтелектуальних і творчих) і спеціальних здібностей, що 
має великі можливості компенсації одних (відсутніх, але не основних – не 
компенсованих) компонентів іншими, залежно від вимог конкретної 
діяльності. Крім того, розподіл обдарованості на складові компоненти є 
умовним, тому що вони тісно взаємозалежні й взаємообумовлені один 
одним. Із цього виходить необхідність розвитку спеціальних здібностей 
тільки в комплексі з усіма компонентами обдарованості. Це обумовлено 
також тим фактом, що в дослідженнях музичної обдарованості 
спостерігається тенденція до її інтелектуалізації, що проявляється у 
включенні в її структуру інтелектуальних музичних здібностей. При цьому 
відзначається тісна взаємозалежність між інтелектуальними музичними й 
загальними здібностями. 
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ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПРИЙОМНИХ СІМ’ЯХ  
ТА ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ 

 
За останні роки в нашій країні зросла кількість дітей-сиріт і дітей, що 

в силу різних причин залишилися без батьківської опіки. Однак, в той же 
час збільшуються можливості щодо опіки над такими дітьми. На рівні з 
традиційними формами опіки (опіка та піклування, усиновлення 
(удочеріння), влаштування в інтернатні заклади різного типу) все більшого 
значення набувають інноваційні варіанти влаштування дітей, позбавлених 
батьківського піклування, такі, як прийомні сім’ї та дитячі будинки 
сімейного типу. 

Проблеми навчання прийомних батьків, технології створення й 
функціонування прийомних сімей, питання супроводу прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу були досліджували такі науковці: 
Г. М. Бевз, Т. В. Бондаренко, А. Й. Капська, Н. М. Комарова, І. В. Пєша  
та ін. [1; 3–5]. 

Говорячи про діяльність прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу, варто зазначити, що дане питання досить насущне та 
багатогранне. Це − причини створення прийомних сімей, адаптація дітей 
та акомодація батьків у прийомних сім’ях, стосунки з родичами та 
знайомими; проблеми виховання та навчання, стосунки біологічних та 
рідних дітей і т.п. 

Метою статті є аналіз проблем виховання дітей у прийомних сім’ях 
та дитячих будинках сімейного типу. 

Сім’я є головним осередком для фізичного, духовного, інтелекту-
ального, культурного та соціального розвитку особистості. Проте, за 
останні роки помітною є тенденція нехтування батьками своїх обов’язків. 
І, як наслідок, діти залишаються сиротами при живих батьках. «Діти, 
позбавлені батьківського піклування – діти, які залишилися без піклування 
батьків у зв’язку з позбавленням батьківських прав, відібранням від 
батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісти 
зниклими або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням 
покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час 
слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням 
від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження; 
тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої 
батьківські обов’язки; а також викинуті діти, діти, батьки яких невідомі; 
діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти» [2]. Держава 
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опікується такими дітьми, направляючи їх у заклади інтернатного типу. 
Проте більше досягнення − влаштування їх у прийомні сім’ї. «Прийомна 
сім’я – сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей для виховання і 
спільного проживання» [2]. 

Зі створенням прийомних сімей діти, що залишилися без батьків-
ської опіки, отримують можливість забезпечення свого права на 
проживання в родинному оточенні. 

Одним із важливих завдань, які повинні реалізувати прийомні 
батьки, постає питання виховання біологічно нерідної дитини. У кожній 
прийомній сім’ї складається своя, індивідуальна виховна система, яка 
формується емпіричним шляхом, постійно випробовується досвідом, 
містить багато педагогічних «знахідок», засобів і методів впливу на 
дитину, проте не позбавлена прорахунків та серйозних помилок. Цілі, 
принципи, зміст виховання у сім’ї часто носять не сформульований 
характер, який видозмінюється під впливом цілої низки причин (ціннісних 
орієнтацій, рівня освіти, загальної та педагогічної культури батьків, їх 
етнічної належності, міри відповідальності за майбутнє дітей тощо). 

Кант говорив: «Виховуючи дітей, треба пам’ятати, що ми виховуємо 
їх не для життя в теперішньому, а в майбутньому, кращому стані 
людського роду, тобто для життя в інших, кращих, умовах життя. 
Виховуючи ж дітей для майбутнього, кращого устрою світу, ми цим самим 
покращуємо майбутній устрій світу». 

При вихованні прийомних дітей батьки часто стикаються з цілим 
рядом проблем і потребують кваліфікованої допомоги спеціалістів 
(соціального педагога, психолога та ін.) для діагностики і корекції не лише 
індивідуальних особливостей дітей, але і внутрісімейних стосунків, 
функціонування прийомної сім’ї в цілому. 

Перша проблема у вихованні прийомної дитини – це питання 
комунікації. Із появою нового члена сім’ї відбуваються зміни вже 
існуючих родинних стосунків. При цьому багато що у взаєминах залежить 
від того, наскільки легко сім’я пристосовується до нових вимог 
середовища; наскільки готові батьки приділяти свою увагу, віддавати свої 
сили і час дітям (як прийомним, так і рідним). 

Другою проблемою виступають ревнощі між дітьми (біологічними і 
прийомними) стосовно дорослих. Перед батьками постає нелегке завдання, 
як вірно налагодити сімейний побут, щоб діти зрозуміли, що всі вони одне 
ціле, що їх однаково люблять і ставлять рівні вимоги до навчання, 
поведінки, відповідальності і т.п. Толерантні стосунки – важливий момент 
профілактики ревнощів. 

У вихованні дітей дуже важливий приклад батьків. Діти часто 
копіюють спосіб життя батьків: звички, манеру розмовляти, ставлення до 
протилежної статі та ін. Однак, потрапляючи в прийомну сім’ю, діти не 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 156 

завжди володіють певними навичками. Більш того, навпаки, вони можуть 
мати погану спадковість, що може впливати на стосунки в родині, на 
розуміння, на процес виховання. І це є третьою проблемою. 

Проблема номер чотири: нерозуміння прийомними дітьми меж 
інших дітей. Перебуваючи в державних закладах, вони мали все спільне: 
іграшки, книги, солодощі. І це була норма. В сім’ї такі діти не завжди 
розуміють, що кожен, на рівні із спільним, володіє особистим, яке без 
дозволу чіпати забороняється. Батьки повинні запастися терпінням і 
тактом (замість покарання), щоб роз’яснити і показати важливість 
особистого простору, особистих речей. 

П’ятою проблемою виступає непорозуміння з оточуючими, зокрема 
педагогічно-учнівським колективом. Адже вплив на виховання соціуму 
перебільшити дуже важко. І за умови, що класний керівник (соціальний 
педагог або психолог) не поставиться до дитини з розумінням, не буде 
готовим до відповідальності за створення дружнього клімату в класі, то 
дуже швидко може трапитися, що учні та інші вчителі не сприймуть 
«новачка». Дитина може замкнутися, що негативно впливатиме на 
виховний процес, на стосунки в сім’ї. 

Досить важливо не залишити дитину наодинці зі своїми 
переживаннями та негараздами. Перед батьками, з перших хвилин життя 
дитини в нових умовах, стоїть завдання налагодити толерантні 
доброзичливі взаємовідносини з нею. Це виступає шостою проблемою у 
питаннях виховання. 

Під час виховання специфічною є проблема покарання-похвали. З 
одного боку, будь-яка дитина має право на помилку, на провину, з іншого 
боку, покарання є одним з звичних атрибутів виховної роботи. Прийомним 
батькам необхідно завчасно продумати систему дій щодо покарання за 
провину та похвалу за досягнення, оскільки вони свідомо взяли дитину в 
сім’ю. Талант батьків полягає в тому, що вони поступово формують у себе 
широкий арсенал засобів заохочення і покарання, виробляючи позитивну 
установку на стосунки з вихованцем. 

Звичайно, можна уникнути деяких проблем під час виховного 
процесу, обравши вдалі умови співпраці батьків з прийомною дитиною. 
Основною умовою сімейного життя, за яким реалізуються виховні функції, 
є сфери батьківського піклування, обов’язку та любові. Відсутність 
змістовної життєдіяльності на цих поприщах позбавляє сім’ю можливості 
ефективно впливати на дитину. Вияв активності в одній із цих сфер за 
рахунок інших викривлює виховний процес, позбавляє його повноти, 
цілісності, багатогранності. 

Другою важливою складовою є надання прийомним дітям 
«особливих» прав, якими вони не володіли в закладах інтернатного типу: 

– право брати участь в питаннях життєдіяльності сім’ї; 
– право на добровільну участь у спільній родинній діяльності; 
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– право на створення особистого психологічного простору і 
організацію вільного часу. 

Наступною умовою є вміння прийомних батьків зберегти традиційні 
родинні зв’язки, родинні стосунки, взаємну прихильність і емоційну 
близькість нерідної дитини. Дана майстерність здатна компенсувати втрату 
батьків, сприяти соціальній адаптації особистості в нових умовах, зокрема 
в прийомній сім’ї. 

Якщо батьки не досягають позитивного результату, у родині 
з’являться неадекватні методи виховання, що зашкодять як самій дитині, 
так і її вихователям. 

Виховання дітей в прийомній сім’ї вимагає особливої відпові-
дальності та знань дорослих. У прийомних батьків, як правило, 
складається своє уявлення про те, якою має бути дитина. Звичайно, 
спочатку, через певні причини, прийомна дитина відрізнятиметься від 
нерідних батьків. Однак, виховуючи її, як власну, відповідально, 
цілеспрямовано, сердечно, дорослі сформують повноцінну і щасливу 
особу, яка залишиться вдячною за це. 

Перебування дитини, яка залишилася без піклування батьків, у сім’ї 
прийомних батьків забезпечує їй соціальний захист, захист майнових прав, 
догляд, виховання, вирішення медичних проблем, подолання психоло-
гічних травм, індивідуальне задоволення щоденних потреб та ін. 
Обов’язковою умовою вирішення всіх питань, що виникають в прийомній 
сім’ї та її успішного функціонування є соціальний супровід родини 
фахівцями (соціальним педагогом, соціальним робітником, практичним 
психологом та ін). Соціальний супровід полягає в наданні соціальних 
послуг (правових, психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, 
соціально-економічних, інформаційних, соціально-медичних, створенні 
належних умов для забезпечення індивідуальних потреб) всім членам. При 
цьому соціальний супровід таких сімей здійснюється постійно. В основу 
роботи покладено методи, які враховують найбільш типові помилки у 
вихованні прийомних дітей у родині. Саме тому, діяльність спеціалістів 
передбачає проведення широкої освітньої роботи серед прийомних батьків 
з різних питань: соціально-педагогічна і правова підготовка прийомних 
батьків до виховання дітей; допомога батькам у формуванні адекватної 
поведінки у дітей стосовно однолітків; значення особистого прикладу і 
авторитету батьків у вихованні дітей; формування позитивних взаємин між 
дорослими і дітьми; проблеми негативного впливу бездоглядності й 
безпритульності на психіку дитини; заохочення та покарання у процесі 
виховання дитини; допомога дитині у виборі професії; організація режиму 
праці, навчання, відпочинку дітей у родині; моральне, фізичне, естетичне, 
статеве виховання дітей; та ін. Супроводжуючий повинен скорегувати 
відношення у сім’ї так, щоб усі необхідні заходи для забезпечення в ній 
порядку та дисципліни підтримувалися за допомогою методів, побудо-
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ваних на повазі гідності дитини. 
Отже, прийомні батьки, виховуючи нерідних дітей, стикаються з 

низкою проблем. Проте, будучи не байдужими, вони беруть у свої сім’ї 
вихованців з прагненням зробити їх щасливими. 

Проведене дослідження не претендує на повне висвітлення 
зазначеної проблеми. Воно дає можливість виокремити ряд перспективних 
питань для подальших розвідок: розвиток особистісних відносин у 
прийомних сім’ях між батьками і дітьми, детальне вивчення перебігу 
повного циклу функціонування прийомної сім’ї, тривале професійне 
функціонування сім’ї, тощо. 
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ПІДСУМКИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ КЛАСНИХ 
КЕРІВНИКІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ УКРАЇНИ 
 
Сучасний стан підготовки вчителів-класних керівників до організації 

ґендерного виховання як за кордоном, так і в нашій країні перебуває в 
стані пошуку, експерименту, а підготовка майбутніх класних керівників до 
впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи України, 
взагалі, знаходиться поза увагою науковців, хоча необхідність ґендерного 
виховання та підготовки педагогічних кадрів для вирішення даної 
проблеми визнана в переважній більшості розвинених країн світу. 

Активізації наукової думки та діяльності, спрямованих на ґендерні 
перетворення у системі професійної підготовки і перепідготовки 
педагогічних кадрів, сприяють проведені наукові дослідження з проблем: 
упровадження принципів ґендерної рівності й демократії у сферу 
освітнього простору сучасної вищої школи (В. Агеєв, Л. Бут, Т. Говорун, 
та ін.); інтеграції ґендерного підходу в систему вищої професійної і 
педагогічної освіти (С. Вихор, І. Іванова, І. Мунтян, О. Цокур та інші); 
ґендерної освіти та ґендерного виховання (С. Вихор, О. Каменська, 
В. Кравець та інші). Необхідність розробки моделі підготовки майбутніх 
класних керівників до впровадження ґендерного підходу в загальноосвітні 
школи України, як обов’язкового елементу загально професійної 
підготовки педагогічних кадрів, визначає актуальність дослідження. 

Мета статті – теоретико-практичний аналіз ефективності викорис-
тання розробленої нами моделі підготовки майбутніх класних керівників 
до впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи України. 

Модель підготовки студентів до організації ґендерного виховання 
школярів охоплює чотири взаємопов’язані компоненти, виділення яких 
зумовлено необхідністю підвищення рівня підготовленості майбутніх 
вчителів-класних керівників до впровадження ґендерного підходу та 
реалізації ґендерного виховання у ЗОШ: 

– цільовий – включає в себе цілі та завдання, критерії та показники 
готовності до організації ґендерного виховання школярів; 

– змістовний – теоретична, психологічна, методична підготовка, 
організація практичної та дослідницької діяльності, в основі яких 
лежить інтегративний підхід; домінантою змісту підготовки є 
етичний компонент, що враховує культуру людських взаємин; 

– організаційний – передбачає використання традиційних і нетра-
диційних форм, активних методів навчання студентів у 
навчальній, самостійній, практичній діяльності у педагогічному 
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університеті; організаційно-педагогічні умови підготовки; 
– результативний – вивчення ефективності підготовки студентів до 
ґендерного виховання школярів. 

Модель підготовки студентів-майбутніх класних керівників до 
ґендерного виховання школярів повинна передбачати реалізацію 
наступних положень: формування у студентів інтересу до професійно-
творчої діяльності, зокрема з ґендерного виховання в ЗОШ; ознайомлення 
майбутніх класних керівників з особливостями роботи у цьому напрямі; 
зміст підготовки визначається особливостями ґендерної соціалізації та 
ґендерного виховання школярів, корегується і доповнюється з 
урахуванням новітніх педагогічних досліджень. Підготовка до організації 
ґендерного виховання може здійснюватися через психолого-педагогічний, 
медико-біологічний, загальнокультурний блоки та методики навчання, а 
також спецкурси, які піднімають ґендерну проблематику. 

Критеріями оцінки рівня підготовленості майбутніх вчителів-
класних керівників до організації ґендерного виховання школярів є: 

– когнітивний (наявність системи знань про специфіку організації 
роботи з ґендерного виховання школярів у ЗОШ); 

– мотиваційно-цільовий (наявність у студентів професійної спрямо-
ваності на роботу із ґендерного виховання); 

– емоційно-вольовий (педагогічний такт, сумлінність, диференційо-
ваний підхід з урахуванням статі та віку дитини, повага до кожної 
особистості); 

– діяльнісний (вміння організувати роботу із ґендерного виховання 
в умовах ЗОШ). 

Процес підготовки майбутніх класних керівників до впровадження 
ґендерного підходу та організації ґендерного виховання школярів повинен 
починатися з першого курсу навчання і припускати поступове ускладнення 
і розширення досліджуваного матеріалу за принципом «від загального до 
конкретного». Ефективність підготовки істотно підвищується, якщо в її 
основі є міждисциплінарний підхід. 

На основі розробленої нами моделі складена програма підготовки 
майбутніх класних керівників до впровадження ґендерного підходу в 
загальноосвітні школи України, яка реалізована в рамках дослідно-
експериментальної роботи Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка. 

Мета – перевірка основних положень моделі та гіпотези дослід-
ження. Дослідно-експериментальна робота відбувалась у три етапи: 
аналітичний, експериментальний і завершальний. 

На першому – аналітичному етапі вирішувалися такі завдання: 
– визначення критеріїв і показників підготовленості майбутніх 
вчителів-класних керівників до впровадження ґендерного підходу 
у ЗОШ; 
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– визначення рівня підготовленості студентів у цьому напрямі. 
Для реалізації першого завдання проведено опитування класних 

керівників ЗОШ Бучацького району (чисельністю 405 класних керівників). 
На основі проведеної експертної оцінки визначено основні критерії і 
показники підготовленості студентів до вищезазначеної діяльності. 
Визначена залежність показників встановлених критеріїв підготовленості 
та перевірена їх кореляційна залежність за допомогою коефіцієнта 
взаємної спряженості Пірсона [1]. Якщо коефіцієнт кореляції більше або 
дорівнює 0, але менше 0,3 – зв’язок слабкий; більше або дорівнює 0,3, але 
менше 0,5 – зв’язок помірний; більше або дорівнює 0,5, але менше 0,7 – 
зв’язок значний; більше або дорівнює 0,7 – зв’язок сильний. Таким чином, 
при коефіцієнті кореляції більшому або рівному 0,5 слід говорити про 
наявність досить серйозних взаємозв’язків двох параметрів. 

За результатами експертної оцінки у класних керівників ЗОШ 
значного зв’зку між критеріями не виявлено. Між когнітивним і 
діяльнісним, мотиваційно-цільовим і діяльнісним – зв’язок помірний 
(коефіцієнт кореляції дорівнює 0,4 і 0,31), між когнітивним і мотиваційно-
цільовим, когнітивним і емоційно-вольовим, емоційно-вольовим і 
мотиваційно-цільовим – зв’язок слабкий (коефіцієнти кореляції 0,13; 0,01; 
0,28), емоційно-вольовим та діяльнісним критеріями – зв’язок помірний, 
але зворотній (коефіцієнт кореляції – 0,3). Це говорить про те, що з ростом 
одного показника інший пропорційно зменшується. 

Такі результати могли бути отримані з кількох причин: 
– респонденти не усвідомлюють важливості диференційованого, з 
урахуванням статі, підходу у вихованні школярів (хоча 
відзначають, що знання про специфіку організації роботи з 
ґендерного виховання школярів допоможуть цілеспрямовано 
вести роботу у цьому напрямі); 

– респонденти не мають необхідних мотивів та потреб ефективно 
вирішувати поставлені перед ними завдання; 

– проблема ґендерного виховання школярів нова чи маловідома  
для них. 

Для достовірності обраних критеріїв, до експертної оцінки залучено 
студентів університету. Аналіз результатів підтвердив доцільність 
виділених показників. Виявилося, що майбутні класні керівники 
дотримуються іншої точки зору щодо взаємозв’язку цих критеріїв. На їх 
думку, значний взаємозв’язок існує між когнітивним, мотиваційним і 
діяльнісним критеріями, між усіма іншими – зв’язок помірний. Такі 
результати зумовлені наступними причинами: 

– навчаючись в педагогічному університеті, студенти бачать 
значимість даної проблеми; 

– вважають, що знання особливостей виховання школярів з 
урахуванням статі допоможуть практично вирішити цю проблему 
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в умовах ЗОШ; 
– ймовірно, що чим молодший вчитель-класний керівник, тим 
легше зацікавити його даною проблемою, тим у нього більше 
прагнень до практичного вирішення питання ґендерного вихо-
вання школярів. 

Вирішення другого завдання передбачало проведення аналізу рівня 
підготовленості студентів педагогічного університету до впровадження 
ґендерного підходу у ЗОШ. На підставі визначених критеріїв і показників 
розроблена методика діагностики готовності майбутніх вчителів-класних 
керівників до роботи у цьому напрямі. Це лист питальник, що включає в 
себе 48 питань-тверджень. Студентам 2, 3, 4 курсів факультету іноземних 
мов та фізико-математичного факультету Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка, у кількості 96 осіб пропо-
нувалося поруч з твердженнями поставити оцінку за наступною шкалою: 
«повністю згодні» – 3, «швидше згодні, ніж не згодні» – 2, «швидше не 
згодні, ніж згодні» – 1, «не згодні» – 0. Отримані наступні результати: 
середні бали за чотирма критеріями підготовленості: когнітивний – 1,20; 
діяльнісний – 1,53; емоційно-вольовий – 2,44; мотиваційно-цільовий – 2,55 
(при максимальному – 3). Ці результати свідчать про те, що за наявності у 
студентів потреб, бажань і особистісних якостей, необхідних майбутньому 
класному керівнику для успішної організації ґендерного виховання 
школярів, рівень сформованості у них професійних знань і умінь для 
даного виду діяльності явно недостатній. 

Другий етап – експериментальний. На цьому етапі перевірялася 
розроблена модель підготовки студентів до організації ґендерного 
виховання школярів. Як зазначалось вище, підготовку студентів-майбутніх 
класних керівників до організації ґендерного виховання школярів доцільно 
починати з першого курсу навчання в університеті. На цьому етапі роботи 
передбачався розвиток професійного інтересу до педагогічної діяльності 
та, перш за все, формування первинних знань, умінь, аналізу та 
самоаналізу організації різних видів діяльності зі школярами різного віку 
та статі. Під час вивчення «Введення до педагогічної професії» студентів 
познайомили з особливостями педагогічної професії, з тими якостями 
особистості вчителя-класного керівника, які необхідні для ефективної 
роботи з школярами. Обговорюючи вимоги до особистості вчителя, 
звернено увагу на те, що об’єктами педагогічної діяльності є не просто 
діти, а хлопчики та дівчатка. Отже, на першому курсі у студентів через 
навчально-пізнавальну діяльність розвивається інтерес до педагогічної 
діяльності, формуються уявлення про диференційований, з урахуванням 
статі, підхід до виховання школярів у ЗОШ. 

На другому курсі навчання через загальноосвітній блок і предмети 
психолого-педагогічного циклу студенти продовжили знайомство, з 
ґендерним підходом, зокрема з проблемою ґендерного виховання шко-
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лярів, основними поняттями, термінами, метою та завданнями ґендерного 
виховання, розглядали різні підходи до вирішення цієї проблеми. 

Наприкінці третього курсу студенти проходили літню педагогічну 
практику в літніх оздоровчих центрах і таборах, де відпочивають діти 
різного віку та статі. Метою даної практики є формування практичних 
умінь і навичок при організації різних видів виховної діяльності. Студенти 
мали можливість через побутову діяльність, організацію етичних, 
спортивних, трудових заходів формувати риси мужності й жіночності, 
культуру взаємовідносин між статями. Під час педагогічної практики, 
стикаючись з дитячими проблемами, конфліктами, практиканти намага-
лись педагогічно обґрунтовано вирішувати їх, надавати кваліфіковану 
допомогу у випадках відхилень від статевих норм поведінки. 

82 % студентів, з якими була організована попередня робота з 
ґендерного просвітництва, перед проходженням педагогічної практики, 
зазначили про доцільність такої підготовки, 13 % – відчували невпев-
неність у своїх знаннях і уміннях, 5 % – вважали себе компетентними без 
усякої попередньої підготовки. 

Студенти контрольної групи, які не проходили спеціальної 
підготовки з ґендерного виховання школярів, після проходження 
педагогічної практики, відзначили: 63 % – брак знань організації роботи 
класного керівника з ґендерного виховання школярів; 81 % студентів 
висловили бажання попередньо ознайомитися з особливостями організації 
роботи класного керівника у цьому напрямі. 

Під час активної педагогічної практики на четвертому курсі студенти 
реалізовували у ЗОШ розроблені ними програми з ґендерного виховання 
школярів: проводили консультації для батьків, індивідуальні бесіди з 
дітьми, оформили батьківські куточки, ряд студентів провели відкриті 
заняття для класних керівників ЗОШ. 

Класні керівники, аналізуючи роботу практикантів, відзначали, що 
багато студентів у своїй роботі намагалися диференційовано, з 
урахуванням статі, підходити до виховання дітей, звертали увагу на 
культуру взаємовідносин між статями. Студенти-майбутні класні 
керівники змогли надати реальну допомогу в ґендерному вихованні 
школярів та відчули значимість і необхідність впровадження ґендерного 
підходу в ЗОШ України. Результати опитування практикантів є цьому 
підтвердженням: 41 % повністю задоволені своєю роботою з ґендерного 
виховання в період педагогічної практики, 52 % – в основному, 7 % – не 
зовсім задоволені (з об’єктивних причин). 

Третій етап дослідно-експериментальної роботи – заключний. Він 
передбачає вирішення наступних завдань: дати оцінку моделі підготовки і 
визначити ефективність педагогічних засобів підготовки студентів-
майбутніх класних керівників до впровадження ґендерного підходу в ЗОШ 
та реалізації ефективного ґендерного виховання школярів. 
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Для вирішення першого завдання необхідно було виявити ступінь 
підготовленості майбутніх педагогів-класних керівників до організації 
ґендерного виховання школярів та порівняти отримані показники з 
початковим рівнем. 

Для оцінки ефективності розробленої нами моделі підготовки 
використовувалися як безпосередні показники (результати опитування, 
спостережень, бесід, анкетування студентів), так і опосередковані, якими є 
відгуки класних керівників після проходження студентами педагогічної 
практики, методистів ЗОШ, батьків. Для вивчення рівня підготовленості 
студентів використано спеціально розроблені методики, які містили 
питання і твердження, що стосуються основних форм підготовки, їх 
ефективності та доцільності. 

Результати опитування показали динаміку мотивації участі 
майбутніх педагогів-класних керівників в організації ґендерного виховання 
школярів. Так, до початку реалізації програми 58 % студентів мали 
особистісні мотиви і тільки 36 % – професійні, наприкінці підготовки – 
61 % – професійні, 37 % – особистісні. До професійних мотивів належать: 
можливість допомогти в ґендерному розвитку школярів різного віку, 
усвідомлення значущості вирішення проблеми ґендерного виховання та 
ґендерного підходу в цілому, можливість надати допомогу батькам у 
ґендерному вихованні дітей. До експерименту свою готовність до цієї 
діяльності виявили 31 % студентів-випускників, були не готові до такої 
роботи – 69 %. В кінці експерименту підготовленими до роботи вважають 
себе 75,9 % , швидше не готовими – 22,2 %, не готовими – 1,9 % студентів. 

Процес підготовки майбутніх класних керівників до виховання 
школярів в рамках ґендерного підходу на всіх етапах має відбуватися з 
урахуванням наступних умов: 

– розвиток професійної мотивації студентів до організації ґендер-
ного виховання школярів; 

– інтеграція всіх видів підготовки студентів: предметів загально-
культурного блоку, психолого-педагогічного циклу, педагогічної 
практики, спецкурсу «Ґендерне виховання школярів», науково-
дослідницької діяльності; 

– взаємодія всіх учасників педагогічного процесу; 
– встановлення взаємозв’язків між вищими педагогічними закла-
дами освіти та загальноосвітніми школами; 

– урахування новітніх досягнень у науці і практиці та досвіду 
вітчизняних та зарубіжних науковців при підготовці педагогічних 
кадрів. 

– різностороння допомога держави як вищим педагогічним 
закладам освіти, так і середнім загальноосвітнім закладам для 
оптимізації процесу впровадження ґендерного підходу у ЗОШ 
України. 
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Стає зрозуміло, що підготовка майбутніх класних керівників до 
впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи України 
знаходиться на своїй початковій фазі й потребує подальшого 
вдосконалення. У перспективі, необхідно вдосконалювати та доповнювати 
цю модель підготовки та інтегрувати її у практику діяльності інших вищих 
педагогічних закладів освіти України, в тому числі педагогічних училищ 
та інститутів післядипломної освіти. 

Інтегрувати ґендерний підхід в освітньо-виховне середовище 
навчальних закладів означає спроектувати й реалізувати практично всі 
елементи нової гуманістично зорієнтованої технології організації 
методичної роботи педагогічних кадрів, метою якої є формування 
професійно важливих якостей особистості вчителів-класних керівників як 
нового покоління кадрів сфери освітніх послуг, здатних успішно 
виконувати завдання ґендерної соціалізації та виховання підростаючого 
покоління учнів, формувати нову особистість, що комфортно й адекватно 
вписується в концепцію демократичного суспільства. 
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УДК 37.015.311(430) 
Олена Москаленко 

 
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ  

ДОРОБКУ ФІЛАНТРОПІСТІВ 
 
Суспільно-політичні та економічні процеси, що відбуваються в 

Україні, вимагають повного педагогічного бачення проблеми трудового 
виховання дитини в системі національної освіти. Тому проблема трудового 
виховання дитини перебуває в центрі уваги педагогічних і суспільних кіл 
світу. Ця проблема увійшла до золотого фонду наукової думки, дозволила 
усвідомити гуманістичну сутність феномену виховання, стала базовою в 
його теорії і практиці, метою й кінцевим результатом. 

Різні аспекти розвитку ідей трудового виховання в історії педагогіки 
розглядаються в працях українських дослідників – О. Александрової, 
Л. Ваховського, А. Завальнюк, М. Лемківського, В. Литвинова, Д. Нали-
вайка, та ін.; німецьких – К. Бурдаха, Я. Буркгардта, Е. Кассірера. 

Метою трудового виховання в педагогіці філантропізму була 
підготовка вихованців до самостійного виконання доступної кваліфі-
кованої праці в умовах сучасного виробництва, участі в суспільно 
корисній, обслуговувальній, продуктивній праці, готовності залучатися до 
трудової діяльності. 

За твердженням філантропістів, праця є одним із провідних чинників 
гармонійного виховання дітей. Це положення філантропісти аргументують 
тим, що дитина вже наприкінці дошкільного віку прагне до самостійності, 
заявляючи «Хочу сам». На думку німецьких педагогів, два чинники 
спонукають дитину дошкільного віку до трудової діяльності: тенденція до 
самостійності та інтерес до всього, що стосується життя і праці дорослих 
[3, с. 956]. Представники течії наполягали на тому, що ці прагнення дитини 
можливо реалізувати не лише в трудовій, а і в інших видах діяльності, 
тому необхідна педагогічна організація залучення дитини до праці. «Праця 
мусить збудити в дитячій душі найбільше самостійної, природної 
творчості, дати вільно розвинутися цільній гармонійній індивідуальності», – 
вважалося однією з провідних думок Е. Траппа, виокремлюючи такі 
характерні риси дитячої праці, як вияв активності дитини, її 
безпосереднього свідомого бажання (інтересу, цікавості до чогось)  
[2, с. 14]. Праця, на думку філантропістів, має завжди конкретне завдання і 
реальні наслідки (цим і відрізняється від гри). Вона буде приємною для 
дитини, коли дитина буде самостійно знаходити засоби для досягнення 
бажаної мети. 

Великого значення філантропісти надавали трудовому вихованню 
дітей дошкільного віку, яке, на їх думку, було покликане забезпечити 
вирішення таких завдань: 

1. Формування мотивації (потреб, інтересу, почуття обов’язку і 
відповідальності), позитивно-емоційного ціннісного ставлення до 
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праці як до форми буття і способу самореалізації людини. 
2. Формування системи знань, необхідних для трудової діяльності, 
вибору професії, соціального, професійного і життєвого самовиз-
начення. 

3. Формування досвіду суспільно корисної виробничої діяльності, 
вміння використовувати теоретичні знання на практиці, здатності 
до творчості. 

Філантропісти вважали, що для того, щоб праця стала засобом 
виховання дітей дошкільного віку, вона повинна бути змістовною, мати 
особистісну і суспільно корисну значущість, чітку організацію. Процес 
праці, на думку філантропістів, слід будувати на моральних засадах (мета, 
процес, результат). Моральна сутність її виявляється не лише в бажанні 
працювати, діяти творчо, досягати значущого для себе та інших 
результату, а й у колективному характері трудової діяльності, що вимагає 
узгодження мети і дій її учасників, взаєморозуміння і допомоги. 

Будучи спрямованим на особистісний розвиток дитини, трудове 
виховання дітей дошкільного віку в педагогіці філантропізму пов’язане з 
фізичним, моральним, розумовим вихованням. Конкретні його завдання, 
форми організації трудової діяльності дітей зумовлені як виховними 
можливостями праці, так і віковими особливостями дитини. 

Філантропісти вважали, що включення гри до праці дітей допомагає 
підвищити ефективність її виховного впливу, забезпечити основу для 
вироблення інтересу до праці, бажання трудитися. Однак не варто 
намагатися перетворити на гру трудові завдання чи якомога раніше 
відокремити працю від гри [3, с. 156]. 

На думку філантропістів одним із компонентів готовності дитини до 
трудової діяльності є привабливість праці. Цей своєрідний механізм 
формується під час усвідомлення дитиною того, що в процесі праці вона 
відкриває нове у собі, навколо себе, випробовує свої можливості на зовсім 
іншому рівні вимог, здатна досягти конкретного результату, який 
приносить радість їй і тим, хто вболіває за її успіхи [5, с. 156]. 

Найбільшу увагу вивченню питання трудового виховання дитини 
серед педагогів-філантропістів надавав Бернард Генріх Блаше, він був 
автором однієї з перших розробок теорії трудового виховання та навчання. 
Він висловлював думку про те, що вже в дошкільному віці діти 
намагаються наслідувати працю дорослих, тому необхідно допомогти їм 
усвідомити, що процес праці має певну послідовність операцій, потребує 
відповідних старань і вмінь. Застосування ручної праці пропонувалось як 
засіб формування у дітей навичок використання інструментів, для активно-
наочного засвоєння значної частини навчального матеріалу (макетів з 
картону, глини, дерева тощо) [4, с. 309]. Ремесло також розглядалось 
засобом підготовки до життя. 

Основним видом праці для дітей молодшого віку Б. Блаше вважав 
роботу з картоном. Вона не потребувала майстерень із дорогим 
обладнанням та була доступною навіть для найменших дітей. Робота з 
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картоном, за його словами, сприяла розвитку у дітей естетичного смаку, 
уміння користуватися інструментами [4, с. 309]. Водночас, з точки зору 
Б. Блаше, роботу з картоном наочністю для ознайомлення дітей з основами 
геометрії. Важливим в роботі з картоном було виготовлення моделей 
різних предметів та інструментів, які використовувалися в різних 
ремеслах. 

Б. Блаше розробив конкретну методику підготовки дітей до такої 
роботи. За цією методикою починати потрібно з того, щоб викликати у них 
інтерес шляхом відвідування ремісничих майстерень, де діти отримують 
початкове уявлення про знаряддя праці та про майстерню; потім перед 
дітьми ставиться завдання виготовлення моделей окремих предметів і, 
нарешті, оформлення макету всієї майстерні [2, с. 309]. 

Такому виду праці Б. Блаше справедливо надавав основного 
значення з погляду її навчальної цінності: постановка перед дітьми 
певного завдання сприяє концентрації уваги, а «те, з чого хочуть 
виготовити модель, буде пізнаним у всіх деталях та подробицях досить 
глибше, ніж це можливо іншим чином і те, з чого зроблена модель, 
звичайно, не так легко буде забути» [2, с. 309]. 

Оскільки не все можна виготовити з одного картону, Б. Блаше 
рекомендував використовувати й інші матеріали – дерево, глину, віск, 
свинець, а також необхідні інструменти, зазначаючи, що таким шляхом 
можна легко ознайомити дитину з різними ремеслами та прийомами 
роботи. Різноманітна ручна праця, згідно з Б. Блаше, допоможе також 
виявити дітей з схильністю до «механіки» і сприяти розвитку їхніх 
здібностей у цьому напряму, створюючи умови для розвитку творчої 
ініціативи [1, с. 309]. 

Важко не погодитися з більшістю думок Б. Блаше стосовно ручної 
праці. Можна говорити про деяку обмеженість його поглядів щодо 
переоцінювання можливостей картонних робіт, однак його великим 
досягненням, на нашу думку, слід визнати те, що він був з-поміж перших 
німецьких педагогів, які зрозуміли важливу навчально-виховну роль 
ручної праці. Він побачив у ній один із засобів підготовки дітей до 
практичного життя. На нашу думку, особлива заслуга Б. Блаше полягає в 
тому, що він уперше створив та опублікував низку спеціальних 
методичних посібників із ручної праці, які користувалися широкою 
популярністю не тільки в Німеччині, а й в інших країнах. 

Ще одним представником педагогіки філантропізму, який надавав 
великої уваги трудовому вихованню, був І. Хойзінгер. Він був глибоко 
переконаний у тому, що загальний прогрес людської культури нерозривно 
пов’язаний з прогресом техніки. З огляду на це переконання, він вважав 
обов’язковим трудове виховання і навчання, яке дозволить молоді 
осмислити всі культурні й технічні досягнення свого часу, засвоїти всі 
необхідні знання. 

Загальні положення про необхідність використання ручної праці в 
навчанні та вихованні закладено у працях І. Хойзінгера «Про використання 
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досить сильного у дітей інстинкту до зайнятості», «Сімейство Вертгеймів». 
У цих працях І. Хойзінгер виклав свої погляди на те, як потрібно 
правильно організувати трудове виховання. Основним завданням такого 
виховання він вважав формування характеру, тобто формування у дітей 
«навичок виконувати те, що визнано істинним та хорошим; обов’язково 
закінчувати те, що вже розпочато» [3, с. 35]. Важливими засобами 
трудового виховання він вважав: 1) систематичне і точне виконання 
вибраних самими дітьми обов’язків; 2) ручна праця в різних формах. 

«Філософам і всім тим, хто займається відкриттям нових знань та 
перевіркою старих, – часто вказують на те, що людина народжується для 
діяльності, а не для розумових занять, тобто занять, які спрямовані на 
здобування знань, які не мають відношення до діяльності» [2, с. 35]. 
І. Хойзінгер підкреслював, що бажання до діяльності у дітей виявляється 
сильніше, ніж у дорослих, і що педагогіка не використовувала в своїх цілях 
цей важливий дитячий інстинкт. 

Використання в процесі виховання притаманного дітям бажання до 
діяльності, на думку І. Хойзінгера, дає три важливі переваги: 

– по-перше, у цьому разі діти твердо знають, навіщо вони вивчають 
той чи той матеріал; 

– по-друге, це дозволяє відрізнити корисне від некорисного (якщо 
дитина не займається жодною практичною діяльністю, то йому, сторонні 
поняття «корисний», «некорисний»); 

– по-третє, індивідуальна трудова діяльність дітей дозволяє їм 
отримати знання шляхом не пасивного слухання, а в процесі активної 
діяльності з використанням відомої мускульної енергії. Ці знання 
І. Хойзінгер називав «основними». Знання про чужу діяльність, які 
переходили через позицію власного досвіду, були знаннями «за 
аналогією». Чим більше «основних» знань, тим легше і в більшій кількості 
засвоюються знання «за аналогією» [1, с. 35]. 

З погляду філантропістів, у процесі виготовлення корисних речей, 
діти практично засвоюють всі необхідні знання для роботи з деревом та 
металом, однак тільки цих знань недостатньо. І. Хойзінгер звертає увагу на 
той факт, що в процесі занять ручною працею діти обов’язково повинні 
ознайомитися з важливими хімічними процесами, пов’язаними з 
плавленням, паянням, розчиненням. 

Досить цікавою та дуже важливою є думка І. Хойзінгера про те, що 
заняття працею оберігають дітей від розповсюдженої «манії вчення»: 
«Починаючи з 6-річного віку діти вчаться по книжках. Не дивно, якщо 
вони усвідомлюють, що книги є важливим шляхом отримання знань, і 
тому кожна здібна людина, яка відчуває потребу в розширенні своїх знань, 
не може мати іншого бажання, ніж мати книги та навчатися за ними. 
Отримання знань шляхом власних спостережень, шляхом власних дослідів, 
у процесі своєї праці – це те, чому в процесі виховання зовсім не вчать, або 
в кращому разі розуміють, як дещо другорядне. Це трапляється тому, що 
всі дотримуються погляду шкільної навченості і вважають основним 
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завданням – виховання в навчанні» [2, с. 35]. 
Не можна не помітити, що всі ці думки І. Хойзінгера стосовно 

використання ручної праці в вихованні і навчанні відрізнялись новизною. 
Говорячи про те, що трудове виховання ґрунтується на використанні праці 
та відповідає особливостям природи дитини, І. Хойзінгер указував на 
важливу особливість такого виховання – на відповідність потребам життя. 
«План трудового виховання є справжньою підготовкою до різних 
професій. Вихований відповідно до цього плану хлопчик, досягнувши 14 
років, з однаковим успіхом зможе вступити до гімназії та підготуватися до 
діяльності чиновника, чи працювати в майстерні, чи навчатися в художній 
академії. У будь-яку професію він принесе загальні уміння та знання, а в 
деякі – навички ручної праці. Якщо він буде займатися ремеслом, то буде 
робити це достойно; якщо ж він буде займатися діяльністю вченого, він 
зможе відрізнити справжню потребу людства від надуманої» [1, с. 35]. 

Важливе значення надається ручній праці і в «Книзі методів» 
Й. Базедова. Він наполягав на тому, що дітей потрібно привчати до ручної 
праці з раннього дитинства. Робота вдома взимку, в саду та на городі 
влітку, на його думку, повинні привчити дітей до праці, яка приносить 
користь оточуючим і собі. 

Й. Базедов вважав, що діти можуть і повинні самі виготовляти 
іграшки для своїх ігор. Дати навички такої праці повинні спеціальні 
місцеві столярі, ковалі. Отже, під час гри діти отримують можливість 
оволодіти трудовими уміннями та навичками, ознайомитися з різними 
професіями. 

Зазначимо, що вислови Й. Базедова мали теоретичний характер: у 
навчально-виховному закладі в Дессау, яким керував Й. Базедов, ручна 
праця посідала досить важливе місце, однак мала й інші цілі. Заняття 
токарною та столярною справою, сільськогосподарською роботою та 
іншими видами праці використовувалися, переважно, як засіб розвитку 
фізичних сил вихованців. 

На нашу думку, зі всіх педагогів-філантропістів найбільш 
прогресивні погляди на роль ручної праці були висловлені Х. Зальцманом. 

У праці «Ще дещо про виховання» він піддає критиці сучасну 
практику виховання. Одним з основних недоліків трудового виховання 
Х. Зальцман вважав ігнорування розвитку фізичних сил дітей, зміцнення 
яких сприяє удосконаленню розумових здібностей. Х. Зальцман вважав: 
«Хіба не є найкращим інструментом людини її руки? Можливо, насправді, 
потрібно думати, що кращі інструменти покриваються іржею, якщо руки ні 
до чого не придатні? Де знайдеться такий представник, який скаже, що він 
ніколи не опиниться в таких обставинах, коли йому будуть потрібні власні 
руки? А яким жахливим повинен бути такий стан, коли людині потрібні 
руки, а їх у неї немає» [2, с. 5]. 

Отже, Х. Зальцман вважав, що зміцнення фізичних сил, уміння 
працювати були не тільки засобами, які сприяють кращому розумовому 
розвитку і моральному вихованню дітей, а й засобом підготовки до 
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практичної діяльності в житті. 
На думку педагога, діти молодшого віку заняття ручної праці 

повинні починати з виготовлення різних іграшок з паперу та ниток. Коли 
діти стають старшими, види ручної праці мають ускладнюватися: робота з 
картоном, вирізання іграшок з дерева, плетіння корзин, слюсарні та 
токарні роботи. Великого значення Х. Зальцман надавав праці на городі та 
в саду. Його вихованці доглядали за кроликами, розводили бджіл, рибок. 
Ці заняття були важливим засобом трудового виховання дітей. 
Х. Зальцман високо оцінював і виховне значення трудової діяльності дітей, 
яке сприяло вихованню поваги до простих людей, які все життя 
займаються тяжкою фізичною працею. Нарешті, дуже важливим 
Х. Зальцман вважав і те, що у дітей виховується почуття задоволення від 
корисних результатів зробленого. 

Оцінюючи значення праці для дітей, Х. Зальцман досить яскраво 
демонстрував виявлення буржуазної суті свого світогляду: догляд дітей за 
своєю ділянкою в саду, турбота про своїх кроликів, виготовлення іграшок 
для себе виховували у дітей почуття власності. 

На відмінну від Й. Базедова, який для навчання дітей прийомам 
праці пропонував використовувати заняття ремеслами, Х. Зальцман 
вважав, що цим повинні займатися вихователі, які самі попередньо 
оволоділи різними ремеслами. 

З перших днів народження дитини батьки сподіваються, говорить 
педагог, що вона виросте гармонійно вихованою особистістю, успішним 
спеціалістом, продовжить їхню справу чи реалізує здібності і вміння у 
самостійно обраній сфері діяльності. Намагаючись виховати її цілеспря-
мованою, працелюбною, здатною долати труднощі на шляху до мети, вони 
покладають сподівання і на дошкільні установи [2, с. 5]. 

На думку філантропістів, розв’язання цих завдань відбувається у 
процесі різноманітної за змістом і формою трудової діяльності. 

Філантропісти наполягали на тому, що спочатку діти мають 
опанувати прості трудові уміння, а згодом – цілісні трудові процеси. 
Оволодіння трудовими навичками розширювало можливості дітей щодо 
участі у простих трудових процесах удома, дитячому садку, виховувало 
самостійність, ініціативу, упевненість у своїх силах. 

Філантропісти у своїй педагогічній концепції не залишали поза 
увагою і трудове виховання розумово відсталих дітей, яке здійснювалось в 
умовах допоміжної школи-інтернату. Завданням цих закладів було 
виховання позитивного ставлення до праці, виконання суспільно корисних 
справ, виховання відповідальності за виконану роботу, уміння працювати у 
колективі. 

Філантропісти стверджували, що найбільш ефективною дієвою 
формою впливу на розумово відсталих дітей була трудова діяльність, за 
допомогою якої у цих дітей формувалися цілеспрямовані способи 
діяльності, які відігравали важливу роль у їхньому загальному розвитку. 

На думку філантропістів, участь розумово відсталих дітей у 
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суспільно корисній і продуктивній праці буде приносити їм задоволення 
[5, с. 37]. Їх буде радувати процес такої праці та її наслідки. Це мало 
велике значення для розвитку не тільки пізнавальних, а й професійних 
інтересів. 

Філантропісти вважали, що корекція вад у розумово відсталої 
дитини, як і її психічний розвиток загалом, можливий за умови здійснення 
нею певної діяльності. Якщо в ранньому віці на психічний розвиток 
дитини краще впливала гра, то в дошкільний період – навчання. 

Отже, трудове виховання для таких дітей здійснювалося у різних 
видах трудової діяльності: у навчанні, побутовій, суспільно корисній праці. 
Всі види праці тісно пов’язані між собою, проте кожен із названих видів 
мав свої відмінності. У процесі начальної праці вихованці засвоювали 
знання, що необхідні їм для розвитку і подальшої трудової діяльності. 
Побутова праця була однією з найбільш простих і обов’язкових видів, з 
якими діти стикалися щоденно. 

Для розумово відсталої дитини навчання було зовнішньою та 
внутрішньою активністю, мета якої полягала у засвоєнні різних рівнів 
знань та відповідних способів дій. 

Організовуючи суспільно корисну працю для таких дітей, 
філантропісти намагалися раціонально розподілити фізичні навантаження, 
ураховувати особливості розвитку таких вихованців. Для цього, чітко 
визначались норми праці і форми її контролю, міри стимулювання, 
вимагалось дотримання дисципліни праці. Цю роботу проводили для того, 
щоб привчати вихованців поважати працю і добросовісно ставитися до неї. 

Праця мала бути планомірною, цілеспрямованою, забезпечувати 
участь вихованців у доступних їм видах діяльності у школі і позаурочний 
час. Вихованці повинні були усвідомлювати соціальну значущість своєї 
праці й роль у розвитку суспільства, в житті кожної людини, чим глибше 
вони розуміли та усвідомлювали корисність своєї праці, тим глибшими 
були їхні переконання про необхідність працювати у сфері матеріального 
виробництва. 

Філантропісти вважали, що найсприятливішими умовами для 
оволодіння трудовою діяльністю для вихованців допоміжної школи мали 
бути заняття з господарсько-побутової, суспільно корисної праці  
[4, с. 512]. Саме тут дитина діяла в системі розгорнутих вимог: виконувала 
певний вид діяльності за визначеними етапами, осмислювала і розуміла 
сутність і значення трудової діяльності. 

На думку філантропістів, важливою умовою для учнів допоміжної 
школи, на заняттях з трудового виховання, було керівництво процесом 
засвоєння кожного етапу та послідовного їх здійснення під час виконання 
трудових дій. 

З метою піднесення ефективності трудового виховання цих дітей, 
філантропісти рекомендували змалку виховувати працелюбність і 
старанність, привчати дітей до ручної праці. 

Отже, філантропісти виокремлюють завдання трудового виховання, 
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які пов’язані з формуванням і розвитком мотиваційної сфери, навичок 
трудової діяльності, становленням особистості. У реальній педагогічній 
практиці воно було покликане забезпечити: 

1. Виховання інтересу до праці, бережливого ставлення до 
результатів праці, поваги до людини-трудівника. 

2. Формування навичок трудової діяльності. 
3. Опанування дітьми простих трудових умінь (розстібати і 
застібати ґудзики, розставляти хлібниці на столи, поливати 
рослини), а згодом – цілісні трудові процеси (накрити стіл до 
сніданку чи обіду, випрасувати білизну ляльки, прибрати в 
куточку природи тощо). 

4. Постійна участь у різних видах праці формує вміння і звичку 
працювати регулярно, переборювати труднощі, виховує 
організованість, самостійність, вольові якості особистості. 

5. Організовуючи трудову діяльність дітей, педагог має бути 
особливо уважним до їх індивідуальних особливостей, сприяти 
формуванню індивідуального стилю трудової діяльності, оволо-
дінню своєрідними прийомами роботи. 

6. Виховання особистості дитини у процесі її трудової діяльності. 
7. Розвиток особистості дитини обумовлений такими особливостями 
праці: 

– результативність, яка сприяє вихованню цілеспрямованості, 
звички доводити почату справу до кінця, адже планування 
майбутнього результату, необхідність виконання запланованого, 
можливість використання результату спонукають дитину серйоз-
но ставитися до роботи; 

– творчий характер, що розвиває налаштованість дитини на пошук, 
удосконалення своєї праці і себе у праці. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ ст. / В. Кравець. – 
Тернопіль, 1996. – 240 с. 

2. Мамонтов Я. Хрестоматия педагогических течений / Я. Мамонтов. – 
Харьков : Госиздат Украины, 1924. – 135 с. 

3. Оуен Р. Новий погляд на суспільство, або досліди із створення 
людського характеру / Р. Оуен // Хрестоматія по історії зарубіжної 
педагогіки. – М. : Просвещение, 1981. – 238 с. 

4. Пискунов А. Очерки по истории прогрессивной немецкой педагогике 
конца XVIII – начала XIX вв. / А. Пискунов // М. : Изд-во АПН 
РСФСР, 1960. – 450 с. 

5. Учебник педагогіки. Основания психологи и логики в святи с 
педагогическими применениями – М. : Изд-во К. Тихомирова, 1887. – 
165 с. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 174 

УДК 373.034:372.3 
Ольга Рябошапка  

 
ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ 

ДО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНИКІВ ПОВАГИ ДО СТАРОСТІ 
ТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 
Зміни в сучасній системі дошкільної освіти потребують пошуків 

нових шляхів удосконалення якості підготовки фахівців для дошкільної 
ланки освіти. Динамічні зміни, стрімкість науково-технічного прогресу, 
зміни пріоритетів, що відбуваються в сучасній Україні, зумовлюють 
посилення вимог до виховання особистості, формування в неї ціннісного 
ставлення до людей, зокрема, до старості та людей похилого віку. 

Проблема цінності старості, її ідеалу стає істотним елементом 
психологічного клімату суспільства, що створює комфорт або дискомфорт 
літнім людям. Проте державні програми не вирішують усіх проблем 
конкретної, окремо взятої літньої людини. Високий статус літніх людей у 
суспільстві має забезпечити, в першу чергу, ціннісне ставлення до них з 
боку близьких людей. Таке ставлення не може виникнути стихійно. Тому 
важливо, щоб у суспільному та сімейному вихованні прищеплення дітям 
розуміння і вшанування старших займало гідне місце. 

На необхідність виховання шанобливого ставлення до старості як до 
самоцінного етапу життя людини вказували в своїх працях Т. Молчанова, 
І. Шаповаленко та ін. Т. Марцинківська, B. Мухіна, М. Нірманова та ін. 
неодноразово підкреслювали важливість проведення виховної, освітньої, 
роз’яснювальної роботи з цього напряму серед дошкільників, школярів, 
учнівської молоді, людей похилого віку. 

Аспекти даної проблеми вивчалися багатьма вченими в різних 
напрямах. Зокрема, сутність феномена «ставлення» досліджували В. Абра-
менкова, І. Бестужев-Лада, П. Блонський, О. Бодальов, Г. Гак, О. Дроб-
ницький, А. Здравомислов, О. Леонтьєв, Г. Люблінська, В. Мясищев, 
С. Рубінштейн, О. Ухтомський та ін.; історію вшанування розглядали 
А. Гармаєв, В. Малахов, Г. Ващенко, С. Русова та ін. Проблемами цінніс-
ного ставлення до людей переймалися С. Анісімов, І. Білецька, Л. Десфон-
тейнес, Т. Жданова, Л. Рувинський, Л. Степанович та ін. 

Саме у старшому дошкільному віці формуються важливі моральні 
якості особистості, риси характеру, що мають винятково важливе значення 
для всього наступного життя й діяльності людини. Ставлення до людей 
похилого віку виступає також першоосновою всіх видів ставлень дитини 
до дійсності, початковою умовою і основою самого людського існування 
та шляхів розвитку дитини (Л. Виготський, Д. Ельконін, Л. Запорожець та ін.). 

Проблеми підготовки майбутніх вчителів до морального виховання 
школярів висвітлювали у своїх наробках проблеми М. Гей, А. Калюжний, 
Ф. Лисенко та ін. Сучасними підходами до проблеми професійної 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 175 

підготовки кадрів для системи дошкільної освіти опікуються Л. Артемова, 
Г. Бєлєнька, А. Богуш, Л. Загородня, А. Залізняк, І. Луценко, М. Машо-
вець, О. Поліщук, Т. Поніманська І. Рогальська-Яблонська та ін. Аспекти 
морального виховання дітей старшого дошкільного та молодшого 
шкільного віку вивчали І.Бех, О. Матвієнко, О. Савченко; виховання 
поваги до людей розглядали Д. Бакієва, Т. Голованова, Л. Повалій, 
Г. Прозоров та ін. 

Проблема морального виховання розробляється з урахуванням 
творчої спадщини відомих діячів культури й освіти минулого (Г. Ващенко, 
С. Макаренко, М. Пирогов, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський та ін.). 

Цінним підґрунтям для розвитку дошкільної та початкової галузі 
освіти є праці, присвячені загальнотеоретичним основам і методам 
сучасної освіти і виховання (І. Бех, М. Євтух, О. Коберник, О. Кононко, 
В. Кравець, Г. Шевченко та ін.), основам родинного виховання (Т. Алек-
сєєнко, Т. Жаровцева, А. Марушкевич, В. Постовий та ін.), проблемам 
взаємодії суспільного і родинного виховання (Л. Врочинська, А. Капська, 
О. Сердюк та ін.), формуванню сімейних взаємин і педагогічної культури 
батьків (О. Бутенко, І. Деснова, Л. Києнко-Романюк, І. Савченко, І. Труба-
віна, Т. Ушеніна та ін.). 

Окремі прояви моральних ставлень представлено низкою дисер-
таційних досліджень, які присвячені проблемам: милосердя (І. Княжева), 
чуйності (М. Воробйова, Т. Пономаренко), співчуття, співпереживання 
(Г. Кошелєва, Л. Стрєлкова та ін.), гуманних взаємин (В. Павленчик, 
Т. Поніманська, І. Сіданіч та ін.), турботливості (І. Дьоміна, М. Тимошенко 
та ін.), взаємодопомоги (А. Виноградова, Л. Пеньєвська, Т. Репіна та ін.). 

Однак, незважаючи на численність філософських та психолого-
педагогічних напрацювань із проблем морального виховання особистості, 
зауважимо, що залишаються недостатньо вивченими питання особли-
востей і основних напрямів діяльності вихователів дошкільних навчальних 
закладів щодо виховання у дітей старшого дошкільного віку поважного 
ставлення до старості та людей похилого віку як важливого складника 
морального виховання; не розроблено методик, спрямованих на педаго-
гічну підтримку педагогів у вихованні у дітей означеної моральної якості. 

Таким чином, сучасні умови породжують низку суперечностей між: 
– актуалізацією суспільної потреби у вихованні поважного 
ставлення до старості та людей похилого віку в дітей старшого 
дошкільного віку та недостатнім рівнем підготовленості педагогів 
до виховання у дітей цієї якості; 

– об’єктивною необхідністю розробки методики виховання поваж-
ного ставлення до старості та людей похилого віку в старших 
дошкільників і традиційними формами та методами організації 
педагогічного процесу в умовах дошкільного навчального 
закладу. 
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Зважаючи на те, що ключовою постаттю у вихованні дітей у період 
дошкільного дитинства є вихователь дошкільного навчального закладу, 
вбачаємо пряму залежність ефективності процесу виховання у дошкіль-
ників поважного ставлення до старості та людей похилого віку від якості 
підготовки до цієї роботи педагогічних кадрів дошкільної ланки освіти. 

Отже, виходячи з вищезазначеного, мету публікації ми вбачали у 
діагностиці підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів до 
виховання у старших дошкільників поважного ставлення до старості та 
людей похилого віку. 

З метою вивчення готовності вихователів дошкільних навчальних 
закладів до виховання у дітей 5–6 років поважного ставлення до старості 
та людей похилого віку, нами було розроблено методику діагностування, 
що складалася з комплексу взаємодоповнюючих методів (анкетування, 
бесіди, вивчення та аналіз педагогічної документації, спостереження за 
педагогічною діяльністю). Проаналізуємо отримані результати. 

З метою визначення уявлень педагогів дошкільних навчальних 
закладів про зміст категорії «поважне ставлення до старості та людей 
похилого віку» та усвідомлення необхідності її виховання у дітей старшого 
дошкільного віку, нами було проведено бесіди з вихователями. 

З метою діагностики ступеня готовності вихователів до виховання у 
дошкільників поважного ставлення до старості та людей похилого віку 
нами були розроблені анкети, що дали змогу оцінити такі аспекти 
діяльності педагогів: 

− компетентність із питань сутності, змісту, специфіки роботи з 
виховання у дошкільників поважного ставлення до старості та 
людей похилого віку; 

− готовності до виховання у старших дошкільників поважного 
ставлення до старості та людей похилого віку 

− сформованість практичних навичок розробки сценаріїв свят, 
конспектів занять та інших видів роботи з метою виховання у 
дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку; 

− розуміння необхідності спільної роботи з сім’ями вихованців з 
метою надання їм допомоги у процесі виховання у дітей 
поважного ставлення до старості та людей похилого віку. 

Узагальнення результатів бесід та анкетування засвідчили, що 
вихователі загалом усвідомлюють поняття «поважне ставлення до старості 
та людей похилого віку». Однак лише частково обізнані з особливостями 
формування даних якостей у дошкільників, із основними методами та 
формами роботи з дітьми з означеного напряму і не в достатній мірі 
використовують можливості дошкільного навчального закладу для 
виховання у дітей пошани до старості та людей похилого віку. Також 
простежується недостатня робота дошкільних навчальних закладів із 
сім’ями з метою надання їм допомоги у процесі виховання у дітей 
шанобливого ставлення до старості та літніх людей. 
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Вивчення та аналіз педагогічної документації дошкільних 
навчальних закладів дав змогу виділити позитивні й негативні моменти в 
роботі освітніх установ щодо виховання у дітей поваги до старості та 
літніх людей. Зокрема, нами було з’ясовано, що загалом у дошкільних 
навчальних закладах робота з морального виховання дітей носить 
систематичний і послідовний характер. Однак, процес виховання у дітей 
поважного ставлення до старості та людей похилого віку не знаходиться на 
достатньому рівні і носить фрагментарний характер. Вихователі у роботі з 
дошкільниками намагаються використовувати і прислів’я, і приказки, як 
під час бесід, на заняттях, так і в повсякденному житті, проте не 
акцентують належної увага на тому, що саме ці засоби містять відомості 
про традиції українців щодо шанування літніх людей. Зовсім не 
проводяться дидактичні ігри чи вправи з метою ознайомлення дітей з 
нормами моралі щодо виховання пошани до старості та літніх людей. 

Також встановлено, що дошкільний навчальний заклад традиційно 
зорієнтований на пізнавальний розвиток дітей і основний обсяг знань про 
зміст і значення моральних норм діти отримують на заняттях під час 
читання та обговорення казок («Червона шапочка», «Колобок», «Три 
дочки», «Названий батько» та ін.), в ході бесід на морально-етичні теми 
(«Про добро та милосердя», «Слухай дідусів, слухай бабусь, завжди 
підкажуть мудрість якусь» та ін.), сюжетно-рольових та дидактичних ігор і 
вправ («Сім’я», «Добре-погано» та ін.). Як позитивне, варто відмітити, що 
на заняттях з мовленнєвого спілкування наголошується на нормах етичної 
поведінки дітей, правилах спілкування з людьми похилого віку. 
Періодично вихователі в індивідуальній роботі з дітьми проводять бесіди 
про повагу до старшого покоління. Проте втілення отриманих дітьми знань 
про поважне ставлення до старості та людей похилого віку на практиці у 
календарному плануванні роботи вихователя не передбачається. 

У дошкільному навчальному закладі планується та проводиться 
багато свят, та, на жаль, вони носять характер розваг, а не духовно-
морального збагачення. 

Як засвідчили діагностичні зрізи, до найбільш вживаних методів і 
прийомів виховання у старших дошкільників поваги до літніх людей та 
старості можна віднести бесіди, читання художніх творів, розповідь. Повне 
ігнорування або недостатня увага приділяється створенням ситуацій 
морального вибору, привчанням, позитивним прикладам, схваленням, 
вправлянням, оцінюванням вчинків тощо. 

Щодо самооцінки готовності вихователів до виховання у 
дошкільників поважного ставлення до старості та людей похилого віку, то 
лише кілька респондентів були переконані у власній готовності до даного 
виду діяльності. Переважна більшість вихователів мають певні сумніви 
щодо готовності до реалізації такого виду роботи в практику роботи 
дошкільного навчального закладу. 

Отже, проведена на пошуково-розвідувальному етапі робота з 
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вихователями дошкільних навчальних закладів засвідчила їхнє неналежне 
ставлення до проблеми виховання у старших дошкільників поважного 
ставлення до старості та людей похилого віку, недосконале вміння 
педагогів визначати виховний потенціал різних видів діяльності та 
ігнорування у використанні комплексу адекватних виховній меті методів і 
прийомів. 

Причину неналежного рівня роботи вихователів дошкільних 
навчальних закладів щодо виховання у старших дошкільників поважного 
ставлення до старості та людей похилого віку вбачаємо у їхній недостатній 
підготовленості до такої роботи. 

Зважаючи на означене, вирішення даної проблеми ми вбачаємо у 
необхідності проведення пропедевтичної роботи з вихователями дошкіль-
них навчальних закладів через реалізацію консультаційного центру 
«Слухай дідусів, слухай бабусь, завжди підкажуть мудрість якусь», мета 
якого полягатиме в усвідомленні педагогами сутності поняття «поважне 
ставлення до старості та людей похилого віку»; їхній підготовці до роботи 
за експериментальною методикою з метою виховання у старших 
дошкільників поважного ставлення до старості та людей похилого віку. 
Реалізація мети здійснюватиметься через лекції, семінари-практикуми, 
тренінги, методичні консультації тощо. 

Зважаючи на необхідність проведення пропедевтичної роботи з 
вихователями дошкільних навчальних закладів з проблеми виховання у 
старших дошкільників поважного ставлення до старості та людей похилого 
віку, перспективним, на нашу думку, буде дослідження, пов’язане з 
реалізацією консультаційного центру «Слухай дідусів, слухай бабусь, 
завжди підкажуть мудрість якусь». 
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УДК 378.147:811.111 
Тетяна Саковська  

 
СУТНІСТЬ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР  

У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ 
 
В умовах розвитку сучасного суспільства, де нерідко трапляються 

непорозуміння чи й навіть конфлікти на підґрунті культурних непо-
розумінь, все більшого значення приділяють встановленню та підтриманні 
діалогу культур, а саме цілісності та взаємозв’язкам, відкритості й 
прозорості, толерантності у сприйнятті інших культур та народів. 

На сьогоднішній день вже існує стала сформована картина 
культурного життя людства, яка складалася у результаті функціонування 
та взаємодії культур як соціальних явищ, у процесі соціального відбору, 
збереження своєї унікальності, цілісності, з однієї сторони, а з іншої – як 
результат саморозвитку культури, так і в ході міжкультурного діалогу, 
запозичень, взаємопроникнення та взаємозбагачення. Все це породило 
різноманіття культур, що саме по собі є важливим чинником життя 
сучасної людини. 

Питання культурної самобутності людини, її місця у діалозі культур 
набирає фундаментального значення. Особливо це помітно у даний час 
європейської інтеграції. Як зазначає К. Кошевська, традиція, покоління, 
мова, звичаї, виховання, спільна спадщина, релігія, які є складовими 
елементами культури, впивають на усвідомлення національної неповтор-
ності. Це в свою чергу стає причиною уявного поділу на «своїх» та 
«чужих». На її думку, проблемою культурного виміру сучасного світу є 
проблема культурної самобутності людини, а саме «проблема ролі 
навчання і виховання в добу культурних різниць, проблема визначення 
завдань міжкультурної освіти» [9, с. 5]. Саме тому питання сутності 
діалогу культур у процесі міжкультурного виховання є актуальним на 
сьогоднішній день. 

Аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень та публікацій 
свідчить, що питання діалогу культур є надзвичайно актуальним, його 
детально вивчають ряд науковців та вчених: А. Абрамян, В. Бойченко, 
О. Бондаревська, Н. Бордовська, Г. Волков, Г. Дмитрієв, А. Кузьминський, 
В. Павленко, Г. Палаткіна, Л. Черток та інші. Особливу увагу діалогу 
культур у полікультурному освітньому просторі та міжкультурному вихо-
ванні приділяли Н. Воскресенська, Я. Гулецька, О. Гукаленко, Н. Кифо-
ренко. У філософській парадигмі даній проблемі присвячені роботи 
М. Бубера, М. Бахтіна та В. Біблера. 

Питанням міжкультурного діалогу, міжкультурного виховання 
присвячується увага не лише окремих науковців, а й відповідних 
організацій Ради Європи. Так, прийнято та затверджено ряд декларацій, 
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проектів та програм: Проект освіти та культурного розвитку мігрантів 
(1981 р.); Рекомендації Кабінету міністрів Ради Європи з підготовки 
викладачів на засадах культурного підходу (1984 р.); Проект «Демократія, 
права людини, меншини; освітні та культурні аспекти» (1997 р.); «Освіта 
на базі принципу демократичної моральності» (2000 р.); Міжкультурна 
проблема в системі освіти: релігійне розмаїття, діалог у Європі (2002 р.); 
Декларація постійної Конференції європейських міністрів освіти: 
«Міжкультурна освіта; керування розмаїттям, зміцнення демократії»; 
матеріали міжнародного семінару з проблем міжкультурного діалогу в 
університетському кампусі (2008 р.), Біла книга з міжкультурного діалогу 
«Жити разом у рівності й гідності» (2008 р.). 

Мета написання статті – визначення суті діалогу культур у процесі 
міжкультурного виховання через детальне вивчення даного поняття. 

Проблема діалогу культур формулюється залежно від розуміння 
самого феномену культури. В. Біблер тлумачить культуру як мікросоціум 
людей, який маніфестує у домінантному «творі» своєї епохи (наприклад, 
трагедія в античному світі) логіку власної культури. Діалог є діалогом 
логік і спілкуванням культур незалежно від історичних меж їх існування 
(наприклад, культурне XX ст. й античність, сучасність і Відродження)  
[3, с. 17]. 

Діалог культур є не просто порівнянням чи взаємодією культур, він 
сприяє породженню нових смислів. На сьогоднішній день культура 
висувається у центр людського буття, розкриваючи свій трагедійний 
характер. Найповніше діалог реалізується у новітню добу, коли наявна 
така велика різноманітність культур як рівноправних суб’єктів, чому 
відповідає поняття мультикультуризму. Значною мірою на цьому 
ґрунтується і акультурація, що в широкому значенні розуміється як 
взаємодія культур різного типу, у вужчому – як процес переймання 
повністю чи частково культурою одного народу культури іншого, зазвичай 
розвиненішої [3, с. 17]. 

Багатогранність поняття «діалог культур» або ж «міжкультурний 
діалог» як форм міжкультурної взаємодії засвідчує ряд визначень. Так, 
Рада Європи затвердила, що «міжкультурний діалог – це відкритий і 
шанобливий обмін думками між людьми, групами з різним етнічним, 
культурним, релігійним і лінгвістичним підґрунтям на підставі взаємо-
розуміння й поваги» [5, с. 10]. 

ЮНЕСКО сформувало дещо обширніше визначення: «Діалог між 
цивілізаціями – це процес, що відбувається усередині цивілізацій і на 
їхньому стику, що заснований на загальній участі й колективному бажанні 
вчитися, відкривати для себе й вивчати концепції, виявляти сфери 
загального розуміння та основні цінності й зводити різні підходи в єдине 
ціле за допомогою діалогу» [6, с. 3]. 

Дослідниця Л. Черток дає таке визначення поняттю «діалог 
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культур»: «Це не тільки визнання та розвиток культурного плюралізму, 
забезпечення рівних прав, можливостей для всіх громадян, вільний вибір 
ідентичності, а й взаємодія різних культур на базі рівності, довіри та 
толерантності» [12, с. 8]. На нашу думку, дані визначення влучно та 
детально розкривають сутність поняття «діалог культур», охоплюючи 
внутрішні та зовнішні культуро творчі процеси, питання освіти, 
самопізнання та комунікації. 

У Білій книзі з міжкультурного діалогу від імені урядів 47 держав-
членів Ради Європи стверджується, що міжкультурний діалог дозволяє 
долати мовні, культурні, етнічні та релігійні бар’єри, дозволяє спільно 
рухатися вперед, конструктивно і демократично взаємодіяти на основі 
спільних універсальних цінностей. Генеральний секретар Ради Європи 
Тері Девіс стверджує, що «міжкультурний діалог є потребою нашого часу. 
У світі, дедалі більш розмаїтому й непевному, мусимо розмовляти через 
етнічні, релігійні, мовні та національні бар’єри, щоб досягти суспільної 
злагоди й запобігти конфліктам» [5, с. 5]. 

Проте, як зазначається у Білій книзі з міжкультурного діалогу, 
розвиток та існування діалогу культур можливе лише за певних умов: 
«необхідно запроваджувати демократичне управління культурним розмаїт-
тям у різних формах; зміцнювати демократичне громадянське суспільство і 
розширювати участь громадян; навчати і засвоювати навички міжкультур-
ного діалогу; створювати і розширювати місця для міжкультурного 
діалогу; виводити міжкультурний діалог на міжнародний рівень» [5, с. 4]. 
Виконання даних вимог зумовлює надання чи не першочергового значення 
та привертає увагу науковців, вчених та педагогів до питання 
міжкультурного виховання, яке є запорукою готовності майбутніх 
поколінь до міжкультурного діалогу. 

Шлях до участі у європейській культурі веде через зрозуміння 
власної самобутності, власний розвиток, завдяки спілкуванню з іншими і, 
як наслідок, взаємозбагачення. Це можливо завдяки відкритості та діалогу, 
пізнавальній цікавості та толерантності, які, в свою чергу, є складовими 
елементами у процесі міжкультурного виховання. 

Одним з вихідних принципів школи діалогу культур виступає 
усвідомлення необхідності переходу від «людини освіченої» до «людини 
культури», що «поєднує в своєму мисленні і діяльності різні, незводимі 
одна до одної культури, форми діяльності, ціннісні, смислові спектри»  
[4, с. 66]. 

Принцип діалогу починає набувати все проникаючого характеру. По-
перше, діалог розглядається не тільки як прийом засвоєння монологічного 
знання й уміння, але й частково визначає саму суть і значення понять, що 
передаються та формуються у процесі взаємодії. По-друге, діалог дістає 
«реальне освітнє дієве значення» як діалог культур, що «спілкуються між 
собою – в контексті сучасної культури, – осередді основних питань буття, 
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основних точок здивування нашого розуму». По-третє, діалог стає 
постійно діючим аспектом в свідомості учня (і вчителя), виступаючи тим 
самим основою реального розвитку творчого (гуманітарного) мислення  
[4, с. 68]. 

У такому випадку варто розглянути діалог культур як засіб 
встановлення взаєморозуміння та толерантності у процесі міжкультурного 
виховання. Так, взаєморозуміння не передбачає «одностороннього 
сходження одного до логіки іншого» [11, с. 157], а пропонує компроміс 
ціннісних ідей, позицій. Тоді як, за В. Межуєвим, «будь-яка об’єктивація є 
випадінням з діалогу й, отже, зі світу людських взаємовідносин» [10, с. 95]. 

Потреба в толерантних відносинах з’являється тоді, коли є 
ймовірність виникнення найменших розходжень у культурних, релігійних 
чи національних цінностях, тобто майже завжди. На думку А. Кир’якової, 
етнічна толерантність допомагає кожному індивіду засвоїти усю систему 
загальнолюдських цінностей [8, с. 31]. Толерантність, яка власне корегує 
процес діалогу культур, є одним з фундаментальних елементів підготовки 
майбутніх вчителів до міжкультурного виховання. Толерантність 
визначається як здатність приймати ціннісну систему іншої культури, яка 
не є загрозливою для власної. У свідомості толерантної людини існування 
образу ворога є неможливим, оскільки вона сприймає іншу людину перш 
за все як представника людської спільноти і як на громадянина, 
представника власної спільноти [13]. На нашу думку, у процесі взаємодії 
та взаємопроникнення різних культур великого значення набуває 
безпосереднє взаємозбагачення духовними цінностями. За словами 
М. Бахтіна, «чужа культура тільки в очах іншої культури розкриває себе 
повніше й глибше. Один смисл розкриває свої глибини, зустрівшись і 
зіткнувшись з іншим, чужим змістом, між ними починається ніби діалог, 
який долає замкнутість і однобічність цих смислів, цих культур. При такій 
діалогічній зустрічі двох культур вони не зливаються і не змішуються, але 
вони взаємно збагачуються» [2, с. 354]. 

Процес підготовки до міжкультурного виховання передбачає не 
лише детальне вивчення поняття «діалог культур», розуміння його 
сутності, а й усіх інших складових даного процесу. У своєму дослідженні 
Л. Черток акцентує увагу на тому, що в педагогічній сфері питання діалогу 
культур розглядається як взаємозв’язок науки, культури та освіти, а власне 
поняття «діалог культур» вважається одним з основних дидактичних 
принципів освіти [12, с. 8]. Як зазначає Є. Зеленов, в умовах полікуль-
турності сучасного світу та українського суспільства зокрема полікуль-
турна освіта стає невід’ємною частиною міжкультурного виховання молоді 
в дусі толерантності та діалогу культур, а саме «вона включає 
культурологічні, етноісторичні знання, розуміння важливості культурного 
плюралізму, уміння виділяти і вносити в зміст майбутньої професійної 
діяльності ідеї, що відображають культурне різноманіття світу, а також 
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уміння брати участь в педагогічному процесі, організованому як діалог 
носіїв різних культур в часі і просторі» [7, с. 41]. 

Оскільки освітній вектор сучасного суспільства спрямований на 
встановлення, підтримання та покращення міжнародних зв’язків, 
міжнародної комунікації, ми приділяємо велику увагу і відводимо вагоме 
місце у цих процесах саме міжкультурному вихованню, яке є запорукою їх 
успішності. Таким чином, зв’язок між наступними поняттями «міжкуль-
турна взаємодія – міжкультурна комунікація – діалог культур – 
міжкультурне виховання» є очевидним. М. Бахтін, розвиваючи свою 
концепцію культурного діалогу, висловлює впевненість у тому, що «тільки 
у спілкуванні, у взаємодії людини з людиною розкривається «людина в 
людині» як для інших, так і для самого себе» [1 с. 294]. 

Пріоритетним є вирішення питання спілкування та взаємин на рівні 
вчитель – учень. Вміння розпочати діалог на елементарному рівні є 
основою виховання, завдяки якому кожен може будувати взаємовідносини 
з іншими індивідуумами тієї ж культури чи іншої, здійснюючи тим самим 
перші кроки до міжкультурної комунікації. Основою таких взаємовідносин 
є правила, що регулюють норми поведінки, життя кожного з членів 
суспільства, які визначаються на основі цілей та ґрунтуються на спільних 
цінностях єдиної системи міжкультурного виховання. 

Таким чином, педагогіка толерантності, концепція діалогу культур є 
педагогічними основами міжкультурного виховання. Питання діалогу 
культур потребує роз’яснення та вирішення не тільки на міждержавному, 
міжнаціональному рівні, а й на міжрегіональному та місцевому. Саме тому 
воно є надзвичайно актуальним у процесі підготовки майбутніх вчителів 
іноземної мови до міжкультурного виховання і потребує подальшого 
вивчення. 
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УДК 37.033 
Світлана Совгіра  

 
ПРИНЦИПИ НАСТУПНОСТІ ТА НЕПЕРЕРВНОСТІ  

В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ 
 
Основними принципами екологічного виховання є принципи 

наступності та неперервності. Формування екологічно орієнтованої, 
екологічно зрілої особистості – це складний, суперечливий, поступовий 
процес неперервного виховання, який реалізується до дії не лише на 
інтелект людини, але й на її емоції, на весь спектр її духовних здібностей у 
поєднанні суспільного й родинного виховання. Рівень її опанування 
залежить від багатьох чинників, і насамперед, від вікових особливостей 
особистості. В період критичної екологічної ситуації в системі 
неперервного екологічного виховання важливого значення набуває 
забезпечення цілісного виховного процесу на всіх етапах навчання і 
виховання молоді. 

Аналіз філософської та педагогічної літератури свідчить, що 
теоретичні засади неперервності і наступності в екологічному вихованні 
склалися під впливом гуманістичних ідей передових мислителів, учених 
різних епох: В. Вернадського, Я. Коменського, М. Монтессорі, І. Огієнко, 
І. Песталоцці, О. Сухомлинського, К. Ушинського, які розглядали природу 
на підставі системного наукового підходу, визначили багатогранність її 
впливу на особистість дитини, необхідність використання природи як 
засобу формування особистості ще з раннього віку та «формування у 
кожної людини глибокого розуміння значення природи в її особистому 
житті, здоров’ї, фізичному і духовному вдосконаленні» [9, с. 123]. 

Праці таких діячів стали тим науковим фундаментом, на базі якого 
науковці в наш час мають можливість удосконалювати педагогічні ідеї, 
створювати нові концепції і на їх основі формувати в дитини певні якості. 
Це в сучасний період екологічних негараздів має вагоме педагогічне 
значення. 

Саме на проблемах здійснення екологічного виховання на основі 
принципів неперервності та наступності побудовано зміст задекларованої 
статті. 

У ІІ половині ХІХ ст. біля джерел розробки організаційних питань 
наступності в екологічному вихованні стояли прогресивні педагоги 
К. Ушинський, С. Шацький, котрі здійснили спробу визначити зміст і 
методи навчально-виховної роботи дитячого садка і школи, в якій належну 
увагу приділяли питанням вивчення дітьми природи і навколишнього 
світу. 

Упродовж ХХ ст. вченими досліджувалися психолого-педагогічні 
проблеми підготовки дітей до школи, навчання їх в школі, сутність 
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наступності як педагогічної категорії, в тому числі і в екологічному 
вихованні (Б. Ананьєв, Б. Іоганзен, І. Зверєв, І. Суравегіна, О. Сухом-
линський та ін.). 

В період критичної екологічної ситуації в системі неперервного 
екологічного виховання важливого значення набуває забезпечення 
цілісного виховного процесу на всіх етапах навчання і виховання дітей з 
метою формування екологічного мислення, свідомості і світогляду. 

На думку К. Альбуханової-Славської, зміни, що відбуваються в 
особистості, виявляються не шляхом порівняння теперішнього з минулими 
етапами, а через аналіз тих способів, якими особистість опосередковує 
своє минуле і майбутнє своїм теперішнім. Саме тому підвалини 
екологічного виховання закладаються в сім’ї, яка є першим і, в певному 
сенсі, найголовнішим його джерелом [5, с. 175]. 

Саме сім’я є природнім середовищем для дитини, джерелом знань 
про рідний край, навколишню природу, природоохоронні звичаї і традиції. 
«Поведінку, типову для родини, не можна легко змінити» [8, с. 31]. 

Сімейний уклад впливає на здатність дитини навчатися. Стосунки 
між батьками й дітьми охоплюють: обмін думками про події, що 
відбуваються щодня; розповіді про свої почуття, обговорення книжок, 
газет, журналів, телевізійних передач; сімейні візити до музеїв, зоопарків, 
історичних та культурних пам’яток тощо. 

Педагоги Песталоцці, С. Русова, І. Огієнко та ін. відводять сім’ї 
особливу роль у формуванні особистості. Вони відзначають, що в сім’ї 
закладається духовний стрижень особистості, її світорозуміння, світогляд, 
ставлення до навколишнього, а «від міцності цього фундаменту, від того, з 
яких матеріалів його складено, і залежить, яку потім споруду можна буде 
на ньому збудувати, якої величини і складності» [2, с. 136]. 

У «тісному, діловому контакті із сім’єю» має працювати і дитячий 
садок, «що сприяє покращенню виховання дітей», бо «далеко не все може 
бути правильно пояснено дітьми при самостійному спілкуванні з 
природою» [6, с. 3]. Його завдання – через казки, легенди, ігри розвивати 
пізнавальні здібності дітей, знайомити їх з елементарними зв’язками живої 
і неживої природи, впливом людини на природне середовище, завдяки 
чому в дитини формуватиметься потреба у спілкуванні з природою. 

У віці 4–7 років діти отримують перші поняття про причинно-
наслідкові зв’язки в довкіллі, загальнолюдські норми моралі, гуманне і 
відповідальне ставлення до навколишньої природи, принципи рівно-
правності будь-якого життя, які дозволяють уникати крайностей в освоєнні 
і використанні природних ресурсів, що «включає перше знайомство з 
довкіллям, повідомлення дошкільникам елементарних знань про навко-
лишній світ, формування деяких конкретних і узагальнених уявлень про 
явища і прямі та опосередковані зв’язки живої і неживої природи, 
виховання культури поведінки, екологічно доцільних навичок, стосунків з 
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навколишнім середовищем, спостережливість і допитливість» [3, с. 69]. Як 
зазначає О. Андреєва, «уміння бачити природу – перша умова виховання 
світовідчуття єдності з нею, перша умова виховання через природу» [1, с. 28]. 

На основі елементарних знань робляться перші спроби узагальнення 
уявлень про процеси, що відбуваються в живій і неживій природі, 
поєднання окремих явищ у неподільне ціле. Повідомлення цих знань має 
бути таким, щоб вони шляхом наочно-дійових засобів ілюстрували дітям 
приховані від безпосереднього сприйняття зв’язки й залежності в природі, 
функціонуючі закономірності, що мають своєрідні прояви. 

Неперервність в екологічному вихованні може бути забезпечена 
оптимальною організацією наступності між дитячим садком і школою, 
школою і іншими навчальними закладами, що становить собою одну зі 
сторін цілісного процесу формування екологічного світогляду особистості. 

Психолого-педагогічні засади наступності між дитячим садком і 
школою за окремими розділами навчально-виховної роботи були пред-
метом низки дисертаційних досліджень (М. Бауер, К. Гуз, С. Жупанин, 
Т. Ковальчук, Т. Коваленко, Л. Корміна, О. Кульчицька, Н. Лисенко, 
А. Степанюк). 

Проблема екологічного виховання дошкільників і молодших 
школярів у сучасних дослідженнях (О. Біда, О. Киричук, Н. Лисенко, 
Г. Марочко, З. Плохій, Н. Пустовіт, О. Савченко) визначається як одна із 
таких, що потребує нагального вирішення. 

Розпочате в дошкільному віці екологічне виховання триває на всіх 
етапах навчання в школі. Кожен із них має свою мету, завдання, відповідну 
віковим особливостям школярів методику. 

В умовах навчання у початковій школі відбувається пізнання і 
розкриття тих часткових понять, які складають основу розуміння і 
налагодження своїх взаємовідносин з довкіллям на основі вже набутих 
теоретичних знань, практичних умінь і навичок. Учні засвоюють прямі, 
зворотні й опосередковані зв’язки явищ природи, розуміють залежність 
якості життя і здоров’я від стану довкілля, прагнуть поліпшувати його. 

В учнів формується здатність спостерігати явища навколишньої 
дійсності, тобто, виходячи з певної мети, помічати їх, виявляти істотні 
деталі, з’ясовувати взаємозв’язки між ними. Активність проявляється лише 
тоді, коли об’єкт чи явище викликає живий, безпосередній інтерес. 

Першокласники здатні встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 
якщо вони можуть безпосередньо спостерігати за зміною об’єкту. 
Досягнення рівня конкретних операцій відкриває можливості для учнів 2–4 
класів теоретично міркувати про світ, в якому вони живуть. Саме у 
молодшому шкільному віці з’являються бажання і можливість самому 
доглядати за природними об’єктами. 

Таким чином, педагогічні зусилля в роботі з молодшими школярами 
продовжують зосереджуватися на системі уявлень дитини, торкаючись 
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також формування екологічно доцільної взаємодії з природою. Тому для 
розширення натуралістичного кругозору й екологічної ерудиції дитини 
використовують книжки із зображенням різних тварин і рослин, екскурсії 
в природу, краєзнавчий музей. 

У зв’язку з недостатнім розвитком самосвідомості, малим життєвим 
досвідом діти можуть наслідувати небажані форми поведінки в природі, їм 
важко передбачити наслідки. 

На цьому віковому етапі початкової школи навчальні предмети 
повинні мати інтегрований характер і давати перші загальні уявлення про 
природу, суспільство, людину, їх взаємодію. 

На другому (5–7 кл.) і третьому (8–9 кл.) етапах навчання учні 
отримують знання про природні об’єкти, закономірності розвитку та 
функціонування біологічних систем, аналізують і прогнозують нескладні 
екологічні ситуації, закріплюють правила поведінки в навколишньому 
середовищі. Водночас поглиблюються і збагачуються відомості про явища 
і закони природи, розкриваються причини екологічної кризи та 
усвідомлюється необхідність збереження природних комплексів. 

В підлітковому віці особистісний розвиток проходить багато якісних 
і кількісних змін. Ф. Гоноболін, С. Дерябо, В. Ясвін встановили, що в 
середньому підлітковому віці спостерігається зниження рівня суб’єктного 
сприймання природних об’єктів, екологічних явищ, а «з’являється інтерес 
до суб’єктивного світу людини, до думок, переживань… Виникає 
внутрішня направленість уваги, яка іноді відволікає від реальної дійсності» 
[4, с. 67]. Ця обставина зумовлює особливе значення педагогічної 
організації діяльності дитини, спрямованої на побудову стосунків із 
природними об’єктами на суб’єктивній основі. Я. Коденко зазначає, що 
домінанта ставлення до природи перебуває в цьому віці на високому рівні. 
Діти охоче беруть участь у різних природоохоронних заходах, що, 
безумовно, можна використовувати в педагогічній практиці. Вони здатні 
самостійно виконувати досить складні технології взаємодії з природою  
[7, с. 8]. 

Підлітки прагнуть до емоційно-естетичного сприйняття світу 
природи, логічного осмислення явищ природи, застосовуючи порівняння, 
зіставлення, узагальнення, класифікацію. Підвищується рівень абстрагу-
вання, формується система прямих і зворотних логічних операцій, 
міркувань та умовиводів, що стають більш свідомими, обґрунтованими, 
зростає активність і самостійність. 

У цьому віці зростає значення праці в житті, розширюється участь 
дітей у природоохоронній діяльності в школі і поза нею. Це відповідає їх 
фізичним можливостям і потребам. Підлітки здатні до тривалої система-
тичної праці, усвідомлюють її природоохоронне значення, прагнуть до її 
результативності. 

Саме в цей віковий період (5–7 класи) у змісті навчальних предметів 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 189 

має переважати матеріал про правила поведінки в природі, проводитися 
посильна природоохоронна робота. Підлітки (11–13 років) вважають себе 
центром Всесвіту і єдиним предметом, що заслуговує на увагу, тому в 
навчальному матеріалі доцільно відобразити антропогенний вплив на 
довкілля. 

Бувають властиві і лідерські захоплення, що зводяться до пошуку 
ситуацій, в яких можна щось організувати (саме це можна використати для 
проведення природоохоронних акцій). Іноді задоволення їм дають і 
результати природоохоронної роботи. Залучення учнів до виконання таких 
конкретних природоохоронних заходів, як здійснення моніторингу 
довкілля, екологічні конкурси, вікторини, ігри, виконання творчих завдань 
екологічного спрямування дозволять учителеві найкраще виявити 
пізнавальні екологічні інтереси школярів. 

Таким чином, педагогічний процес має бути комплексним і 
забезпечувати адекватний розвиток ставлення особистості до світу 
природи разом із формуванням системи уявлень. За принципом вікової 
доцільності навчального предмету в учнів 5–7 класів переважає цілісне 
сприйняття світу. Тому поділ екологічного матеріалу, який вивчається 
окремими науками, на частини не доцільний. 

Широкі узагальнення світоглядного характеру здійснюються в 
середньому і старшому шкільному віці, в якому процес формування 
екологічної свідомості, наукових ідей і переконань відрізняється 
особливим динамізмом, а емпіричний досвід проходить суттєву апробацію 
шляхом порівняння і зіставлення його результатів зі змістом наукових 
ідей, поглядів, теорій. 

Пізнавальний інтерес підлітків до світу природи починає втрачати 
своє першочергове значення порівняно з молодшим віком, тому 
акцентування уваги на різних фактах про світ природи вже неефективне. 
Стає можливою класифікація неоднорідних об’єктів, аналіз нових 
сполучень предметів і категорій, висунення різних ідей. З’являється 
логічна система, на основі якої пов’язуються факти життя, що дозволяє 
підлітку аналізувати, узагальнювати і конкретизувати ситуації, події, 
явища незалежно від реальних обставин. Особливим досягненням можна 
вважати оволодіння здатністю систематично будувати гіпотези, робити 
висновки і експериментально перевіряти, в разі необхідності, їх істинність. 

Тут особлива педагогічна увага може бути зосереджена на залученні 
школярів до природоохоронної діяльності, виробленні ними стратегій і 
технологій взаємовідносин з довкіллям. Підлітки охоче беруть участь у 
різних природоохоронних акціях, що, безумовно, можна використовувати 
в педагогічній практиці. Вони здатні самостійно виконувати досить 
складні природоохоронні заходи. 

Для підлітків соціальний світ, в якому вони живуть, існує апріорі 
(знання, незалежне від досвіду). Це природа, предмети, в яких підліток не 
почуває себе діячем, здатним змінювати довкілля. Для формування в 
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підлітків більш широкого кола нахилів і здібностей велику роль починає 
відігравати активне випробовування сил в різних галузях трудової 
діяльності. Підлітки можуть брати участь у різних видах практичної 
природоохоронної діяльності. 

Навчальна діяльність ранньої юності (15–17 років) створює 
сприятливі умови для переходу учнів до вищих рівнів абстрактного й 
узагальненого мислення. Старшокласники більш усвідомлено і міцно 
оволодівають логічними операціями. Наукові поняття стають не тільки 
предметом вивчення, а й інструментом пізнання, аналізу й синтезу. 

Природно, що в підлітковому віці процес екологічного виховання 
ускладнюється, наповнюється більш високим якісним змістом, спираючись 
як на вихідні дані, на відчуття, сприймання, уявлення, завдяки яким учні 
оволодівають узагальненими поняттями і поступово приходять до 
широких узагальнень світоглядного характеру. Цим навчальна діяльність 
розширює межі життєвого світу підлітка, відкриває шлях до становлення 
особистості як соціальної істоти. 

Тому, саме у старших класах учням доступні поняття про наукові 
основи і глобальний характер екологічних проблем, поглиблюються 
знання причинно-наслідкових зв’язків у природі, які не повинні бути 
випадковими і розрізненими, а бути єдиною системою відомостей про 
навколишній світ, і рівень їх має бути таким, що з їх допомогою можна 
було визначати допустиму межу і розміри використаних природних 
ресурсів для збереження стабільності біосфери. 

Нарешті, в юнацькому віці особливо виражене естетичне, «спогля-
дальне» сприйняття природи, ставлення до якої має об’єктивний характер, 
хоча і менш прагматичний, ніж у старшому підлітковому віці. Юнацький 
вік характеризується пошуком гармонії у світі природи, осмисленням 
особистої позиції у взаємовідносинах з нею. Старшокласники переходять 
до вищих рівнів абстрагуючого та узагальнюючого мислення. Актуальною 
стає проблема в науковому обґрунтуванні, пошуку теоретичних пояснень 
явищ дійсності. Основна особливість розвитку логічного мислення (у віці 
від 13 до 18 років) полягає в новому орієнтуванні суб’єкта на 
співвідношення реально існуючого і потенційно можливого. Учень прагне 
розкрити реальне в можливому через сукупність гіпотез, які вимагають 
перевірки або доведення. Гіпотези, які не підтверджуються фактами, 
відкидаються; гіпотези, які підтверджуються, набувають статусу наукового 
відкриття чи наукової теорії. До тих пір, доки рішення до кінця не 
продумано в голові, не складений план дій, не вивірений на логічність, до 
практичного здійснення рішення не варто приступати. 

Досліджуючи принципи наступності та неперервності в екологіч-
ному вихованні, ми опираємося на такі результати та висновки психолого-
педагогічних досліджень: підвалини екологічно вихованої особистості 
закладаються в сім’ї; для дітей 6–7-річного віку посильним є ознайомлення 
із навколишнім природним середовищем як єдиною цілою системою; для 
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дітей 8–9 років є можливим встановлення причин та джерел сучасного 
екологічного стану в першу чергу своєї місцевості; здатність абстрагувати 
поняття від дійсності в дітей розпочинається з 10–11 років, якісно і 
кількісно розвиваються пізнавальні інтереси. Завдяки цьому можливе 
встановлення наслідків антропогенного впливу на навколишнє середо-
вище, розгляд етичного ставлення до природи та правил поведінки в 
процесі спілкування з нею; в період з 11 до 13 років можливе поєднання 
причин та наслідків екологічних ситуацій, посильна природоохоронна 
робота; дітей 14–15 років найкраще залучати до природоохоронних акцій, 
але враховується особливість наслідування дій наставників в довкіллі; 
характерним для інтелекту старшокласника 16–18 років є розвиток творчих 
здібностей, що виявляється в інтелектуальній ініціативі та створенні 
чогось нового. Для цього вікового періоду можливим є розробка природо-
охоронних заходів, моделювання екологічних взаємодій, прогнозування 
майбутнього. 

Перспективою подальших досліджень екологічної вихованості 
особистості є знання учителем психології особистості учня, шляхів та 
способів психодіагностики, самопізнання та самовдосконалення. 
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Галина Білавич 

 
ФОРМИ ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 
Сьогодні доводиться констатувати, що традиційна українська 

господарність істотно деформувалася. За десятиріччя панування радянсь-
кого режиму в суспільній свідомості, зокрема й у всіх ланках освітньо-
виховного процесу, змінилися самі поняття «господарська культура», 
«господарське виховання», адже в кращому випадку вони розглядалися в 
розрізі «поєднання навчання з продуктивною працею», «трудового 
навчання учнівської молоді» чи як її «економічна освіта» тощо. Пануючі 
соціально-класові стереотипи мислення саме слово «господар» пов’язу-
вали передусім з наявністю приватної власності, надаючи йому 
упереджено-негативного звучання. Тому його поступово замінили 
штучним терміном «господарник», що означає людину, яка керує 
соціалістичним підприємством і відповідає за суспільну власність. Понад 
те, традиційну українську господарність на задній план витіснили такі 
поширені нині явища, як неробство, байдужість, споживацьке ставлення до 
матеріальних і духовних цінностей, природи тощо. Тривожить і те, що 
сьогодні трудовий нігілізм дітей та юнацтва настільки ввійшов у буденну 
практику, що став одним з найістотніших негативних явищ. Отож, 
розбудовуючи українську національну школу, наріжне місце в цьому 
процесі педагоги мають відвести проблемі підвищення господарської 
культури особистості. Із цією метою доцільно ґрунтовно всебічно вивчити 
нагромаджений віками досвід українців щодо господарського виховання 
дітей. У цьому сенсі важливим є аналіз діяльності українських 
громадських товариств, що діяли в Західній Україні наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. 

Мета статті – означити форми позашкільного виховання господар-
ської культури дітей, юнацтва на західноукраїнських землях наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. 

Діяльність українських громадських товариств, що діяли в Західній 
Україні за досліджуваного періоду, достатньо глибоко висвітлена у працях 
Т. Вісіної, І. Зуляка, Л. Реви-Родіонової, Б. Савчука, Г. Шайнер, Г. Шевчук, 
інших авторів, проте заявлена у назві статті проблема не знайшла 
належного відображення у вітчизняній історико-педагогічній науці. 
Автори публікацій, що за різного часу зверталися до проблеми висвітлення 
просвітницької діяльності українських організацій, розглядали її з позицій 
історичної науки, зокрема в контексті вивчення громадських рухів, як 
складник економічних відносин у краї (І. Зуляк, А. Качор, Б. Савчук, 
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М. Твордило, В. Янів та ін.). 
За досліджуваного періоду в Західній Україні були вироблені 

оригінальні концепція й система масового національного господарсько-
економічного просвітництва українського населення. Безумовно, це 
твердження стосується насамперед Галичини, позаяк на Буковині, Волині, 
Закарпатті, де суспільно-політичне життя мало свої особливості, українці 
зазвичай не тільки використовували досвід галичан, а й висунули чимало 
цінних ідей і думок у цій ділянці. Аналіз джерел уможливлює висновок 
про відносну цілісність позашкільної системи розвитку господарської 
культури, адже, хоча її складниками були різні за характером суспільні 
інституції, вони мали єдину мету та використовували спільні методи, 
засоби і форми праці. 

Широкий комплекс культурно-освітніх завдань розв’язувала практи-
ка влаштування господарських і кооперативних свят, що поступово 
входили в народний побут і обрядовість та сприяли національній єдності 
західноукраїнського населення. Швидко поширилася і здобула популяр-
ності традиція відзначати свято «Сільського господаря», яке за постановою 
березневого 1928 р. з’їзду філій товариства влаштовували 16 травня – у 
день ліквідації панщини [7, с. 11–13]. Вони започатковували «тижні» 
«Сільського господаря», під час яких повсюдно відбувалися відчити 
(лекції) з історії розвитку товариства, фахові виклади з окремих галузей 
господарства, виставки й демонстрації сільськогосподарської продукції, 
стартували змагання і конкурси з вирощування різних видів рослинної і 
тваринної продукції тощо. У них охоче брали участь підлітки та юнаки і 
дівчата, які навчалися в Хліборобському вишколі молоді. 

У вигляді свят обжинків відродили прадавній звичай відзначати 
завершення збирання врожаю. Лише у 1936–1938 рр., згідно з нашими 
підрахунками, відбулося 77 таких заходів за участі близько 146 тис. осіб  
[8, с. 33]. Продумані як повітові свята, вони перетворилися на огляди 
загальних здобутків господарської праці окремих округів чи районів. Їхнє 
виховне значення полягало в пропаганді ідей спільної праці, взаємо-
допомоги та доведенні взаємозв’язку між загальним економічним 
піднесенням та поліпшенням добробуту людей. В окремих місцевостях 
були популярними започатковані «Сільським господарем» свята садження 
фруктових дерев, що, окрім відчитів, супроводжувалися їх показовим 
висаджуванням, щепленням, реєстрацією садів, яким згодом надавалася 
допомога, тощо [1, с. 137]. 

Значний виховний потенціал акумулювали свята кооперації, які 
зазвичай відбувалися в найближчу неділю до церковного свята Софії та її 
доньок Віри, Надії, Любові (30 вересня). Вони швидко поширювалися 
краєм, так що в 1936–1937 рр. відбулося 437 таких заходів [3, с. 471]. 
Матеріали преси, що переповідають про їхній перебіг, дозволяють 
визначити типовий зміст таких урочистостей: після Богослужінь виступали 
відомі в окрузі кооператори; місцеві кооперативи демонстрували свої 
вироби та поступ у графічних діаграмах, таблицях тощо. Мистецьку 
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частину зазвичай заповнювала молодь, що таким чином долучалася та 
засвідчувала свою солідарність із кооперативними рухом. Масово 
поширювалися листівки й афіші, що пропагували гасла української 
кооперації та закликали до її підтримки. За подібним сценарієм у 1930-х 
роках відбувалися свята ощадності, які пропагували ідею дрібних 
заощаджень. 

Популяризації агрокультурних знань з-поміж селянства сприяли 
господарські виставки. Як «маніфестація економічного і культурного 
поступу українського народу в Галичині» була оцінена організована 
«Просвітою» спільно з Крайовим молочарським союзом перша українська 
хліборобська виставка, що відбулася у вересні 1909 р. у Стрию. Понад 3 
тис. представлених на ній експонатів відображали здобутки і перспективи 
розвитку окремих галузей господарства та поширення агрокультурних 
знань. Її оглянули 36 тис. відвідувачів – переважно селян та учнів фахових 
господарських шкіл краю [5, с. 34]. В організації таких заходів «Просвіта» 
брала участь і за міжвоєнного періоду, коли їх головними організаторами 
виступали «Сільський господар» та інші громадські й кооперативні 
установи. Зокрема широкого резонансу набула проведена «Просвітою» та 
Союзом українок виставка домашнього промислу в Рудках у липні 1927 р. 
Представлені на ній 260 експонатів з Галичини та Волині – здебільшого 
вишивок і гаптування – яскраво демонстрували етнокультурну само-
бутність західного українства [10]. 

На базі читалень «Просвіти» й первинних осередків «Сільського 
господаря» та інших громадських організацій улаштовувалися сільські та 
районні (відповідно охоплювали одну чи кілька громад) і повітові й 
обласні сільськогосподарські виставки, де хлібороби репрезентували 
результати своєї річної праці. Їх відвідували селяни з довколишніх та 
більш віддалених місцевостей, тож вони сприяли обміну досвідом і 
поширенню агрокультурних здобутків з-поміж широких верств населення. 

Зростала популярність репрезентаційних заходів, що анонсували 
продукцію українського промислу. Ідеться про пасічницькі виставки у 
Стрию (1927 р.), Копичинцях (1928 р.), Сокалі (1934 р.), Старому Самборі 
(1935 р.), Перемишлі (1937 і 1938 рр.); садівничо-городничі виставки, які 
наприкінці 1930-х років відбулися в багатьох повітових містах, та ін.  
[1, с. 137; 2, с. 181]. З успіхом пройшли «вистави-покази», улаштовані 
місцевими організаціями. Лише 1936 р. філії «Сільського господаря» в 
Луцьку, Жидачеві, Перемишлі, Самборі, Яворові, Бірчі демонстрували 
здобутки секцій сільських господинь; садівничо-городничих, пасічних та 
ін. [6, с. 29]. Говорячи про значення таких заходів, діячі «Сільського 
господаря» наголошували, що вони істотно стимулювали місцеві громади 
до практичного розвитку цих та інших видів промислів, що проявлялося в 
закладанні «пробних пасік», «маточних садів» (розсадників) тощо  
[1, с. 137; 2, с. 181]. Цьому сприяла й організація таких заходів під час 
масових громадських акцій. Так, улаштовані Центросоюзом навесні 
1933 р. дві виставки виробів українського приватного й кооперативного 
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промислу, ремесел, торгівлі у Львові відвідало близько 5–6 тис. осіб, 
особливо юнаків та дівчат, завдяки тому, що вони відбувалися під час 
конгресу католицької молоді та з’їздів РСУК та інших установ [9, с. 449]. 

Систематичну виставкову роботу проводила жіноча кооператива 
«Українське народне мистецтво» (заснована 1922 р.), що займалася збутом 
і «модерним пристосуванням виробів народного мистецтва і домовироб-
ництва». На базі її крамниці у Львові діяла постійна «виставка народного і 
прикладного мистецтва та його модерне пристосування у сучасних 
ужиткових виробах». Улаштовувалися покази народної ноші з нагоди 
проведення різних національних свят та репрезентативних громадських 
форумів [3, с. 472]. 

Важливою формою популяризації передового досвіду з-поміж дітей 
та юнацтва стали так звані прогульки (екскурсії), що супроводжувалися 
відвідинами промислових підприємств, «зразкових господарств», «дослід-
них полів» та інших об’єктів, що демонстрували передові технології 
господарсько-економічного поступу. Вони здійснювалися переважно 
пішки чи підводами, іноді залізницею. Поряд із переважаючими 
одноденними, проводилися і кількаденні екскурсії. Перший досвід 
улаштування таких заходів дали члени «Сільського господаря» у 1912–
1913 рр., а найбільшого піднесення вони зазнали в 1930-х роках. Лише 
1938 р. заходами філій і кружків товариства та місцевих кооперативів 
улаштували 18 екскурсій до Львова, що мали 541 учасника із 72 сіл [8, 
с. 66]. А члени філії «Сільського господаря» у Тлустім 11–14 червня того ж 
року здійснили екскурсію за маршрутом Заліщики – Незвисько – Товмач – 
Милованнє – Крилос – Залуква – Станіславів – Городенка, під час якої 
вони відвідали поклади фосфоритів, господарські школи, приватні 
садівничо-городні заклади та інші виробничі об’єкти [8, с. 66]. Обмін 
досвідом, ознайомлення з новими методами роботи та здобутками 
розвитку господарської і підприємницької праці, що відбувався в ході 
таких заходів, стимулювали інтерес дітей та юнацтва до опанування 
передовими технологіями, розвивало ініціативність тощо. 

Окрім преси, у другій половині 1930-х років у пропаганді 
господарських знань стали активно використовувати інші засоби масової 
інформації, зокрема радіо і кіно. Так, 1934 р. львівське радіо випустило в 
ефір кілька україномовних передач про пасічництво [2, с. 177]. За 
наступних років у них періодично транслювали передачі, присвячені 
різним актуальним питанням господарського життя, зокрема про розвиток 
садівництва, про значення і необхідність проведення меліорації і комасації 
ґрунтів тощо. Улаштовувалося колективне прослуховування таких 
недільних передач на сходинах (засіданнях) кружків «Сільського госпо-
даря», читалень «Просвіти» та інших громадських організацій. 

На окреме відзначення заслуговує поява першого українського 
довгометражного фільму на кооперативну тематику «До добра і краси», 
який створили у 1936–1937 рр. на кошти РСУК (10 тис. зл.). Сценарій до 
нього написали В. Софронів-Левицький і Р. Купчинський, режисер 
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Ю. Дорош, а головні ролі виконували молоді артисти А. Поліщук і 
М. Сафіян. Сюжет фільму простий і близький, зрозумілий селянству й 
міщанству, передусім молоді: під впливом коханої дівчини, що перебувала 
у вирі громадсько-кооперативного руху, ледачкуватий парубок стає 
передовим діячем кооперації. У картину вплетено багато сюжетів зі 
звичаїв і побуту українського села, колядки, гагілки, весільний обряд, 
праця в полі і в кооперативі тощо. Впродовж двох передвоєнних років її 
продемонстрували в сотнях українських громад [3, с. 473]. 

Важливий вплив на розвиток господарської культури українців на 
західноукраїнських землях справляли різного роду міжнародні контакти. 
Це знаходило прояв у різних формах і напрямах. За довоєнного періоду 
існувала практика направлення українських селян за кордон для 
проходження стажування та ознайомлення з досвідом роботи передових 
господарств. Так, «Сільський господар» оголошував відозви до філій про 
набір кандидатів на господарську практику до різних європейських країн. 
Лише 1912 р. товариство направило 35 молодих селян на річну 
«господарську практику» до Чехії. Вони надрукували чимало статей у 
«Господарській часописі», а десять осіб виявили бажання навчатися на 
піврічних зимових господарських курсах у Чехії, для чого «Сільський 
господар» та чеська Рада культури виділяли щомісячну допомогу. Така 
практика повністю себе виправдала, адже українські інституції отримали 
висококваліфікованих фахівців [5, с. 4, 35]. Джерела фіксують участь 
української Жіночої кооперативної гільдії в конгресах Міжнародної 
жіночої кооперативної гільдії у Відні (1930 р.) та Лондоні (1937 р.), де 
вітчизняне жіноцтво на виставці експонувало видання, кооперативні афіші, 
статті жінок-кооператорок та ін. Високу оцінку від присутніх отримав 
часопис «Нова хата», «карточки і візерунки», видані кооперативом 
«Українське народне мистецтво», світлини з праці й побуту кооперативів 
тощо [3, с. 457]. Аналогічний успіх мала жіноча кооператива «Українське 
народне мистецтво», яка брала участь у виставці на Слов’янському 
сокільському конгресі в Празі (1932), Міжнародній виставці в Чикаго 
(1935 р.) [8, с. 14]. 

Важливе значення для піднесення господарської культури україн-
ського юнацтва за міжвоєнного двадцятиріччя мало здобуття вищої 
агрономічної освіти за кордоном, здебільшого в Українській господарській 
академії в Подєбрадах. Утім, як показують звіти товариства «Сільський 
господар», таку практику започаткували в 1910-х рр. [5, с. 141–142]. Варто 
зазначити, що направлені товариством на навчання за кордон особи 
здобували передові фахові знання, а з поверненням на рідні терени 
починали їх реалізовувати на практиці, демонструючи інновації в 
сільському господарстві. З 1920-х рр. «Сільський господар» ініціював 
акцію допомоги таким студентам, її підхопили РСУК, «Маслосоюз», 
«Народна торгівля», «Дністер», греко-католицька Метрополія, які утриму-
вали по одному-двох студентів, котрі навчалися за кордоном [4, с. 23]. 

«Сільський господар» прагнув поширити просвітньо-економічну 
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працю на Волинь, Холмщину, Полісся, Підляшшя. Окрім часописів і 
відозв, висилав «повчання» у справах заснування кооперативів та різних 
спілок, на запити селян чи громад надавав господарські поради. Також 
намагався налагодити стосунки з «Просвітою» і «Рідною хатою» та 
кооперативами, за їхнім посередництвом пропагував заснування своїх 
осередків. Восени 1926 р. Централя товариства «Сільський господар» у 
Львові відрядила до Почаєва і Кременця М. Твордила і М. Кураха для 
проведення господарських курсів. Ці відомі громадські діячі виступали з 
лекціями в довколишніх громадах, підвищували рівень сільськогосподар-
ських знань українців краю [4, с. 20–21]. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. українські громадські товарис-
тва та інституції вагомо спричинилися до підвищення господарської 
культури дітей та юнацтва, а також дорослого населення. Важливе місце в 
системі позашкільного господарського виховання посідали масові заходи: 
свята, урочистості, виставки, екскурсії, наради, міжнародні форуми тощо. 
Подальшого дослідження потребує аналіз впливу виховного потенціалу 
традицій українського господарювання на формування господарської 
культури сільських дітей на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Боровський М. Головна садівничо-городнича секція т-ва «Сільський 
господар» / Михайло Боровський // Крайове господарське товариство 
«Сільський господар» у Львові 1899–1939. – Нью-Йорк, 1970. – 
С. 134–142. 

2. Боровський М. Головна пасічна секція т-ва «Сільський господар» / 
Михайло Боровський // Крайове господарське товариство «Сільський 
господар» у Львові 1899–1939. – Нью-Йорк, 1970. – С. 174–193.  

3. Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – 
Нью-Йорк, 1964. – 624 с. 

4. Звідомлення з діяльності Краєвого товариства господарського 
«Сільський господар» у Львові за час від 24 листопада 1924 до 30 
листопада 1927 р. – Львів : Сільський господар. – 1927. – 86 с. 

5. Звіт краєвого товариства господарського «Сільський Господар» у 
Львові за рік 1911. – Львів, 1912. – C. 140. 

6. Звіт сільськогосподарського краєвого товариства «Сільський господар» з 
діяльності за 1936 рік. – Львів : Сільський господар, 1937. – 78 с. 

7. Звіт Сільськогосподарського Краєвого Товариства «Сільський господар» 
з діяльності за 1928 рік. – Львів : Сільський господар, 1929. – 58 с. 

8. Звіт сільськогосподарського краєвого товариства «Сільський господар» з 
діяльности за 1938 рік. – Львів : Сільський господар, 1939. – 82 с. 

9. Зуляк І. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період 
(1919–1939) / Іван Зуляк. – Тернопіль : Воля, 2005. – 946 с. 

10. Павликовський Ю. Відки бере свою силу український кооперативний 
рух / Ю. Павликовський // Господарсько-кооперативний часопис. – 
1939. – Ч. 3. – С. 3–5. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 198 

УДК 37.013.78 
Нестор Гупан 

 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ 

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ  
(60–70-ті рр. ХХ ст.) 

 
Впровадження в сучасній українській освіті особистісно орієнтованої 

парадигми навчання актуалізувало зацікавленість педагогів ідеями 
диференціації змісту шкільних підручників. Звернення до цих проблем 
пов’язується з пошуком нових підходів у розбудові вітчизняного 
підручникотворення. Особливої гостроти в нашій державі сьогодні 
набувають питання змісту суспільствознавчої освіти, трансформацію якої у 
шкільних підручниках прагнуть здійснити різні політичні сили. 
Осмислення перспектив таких зрушень неодмінно повинно ґрунтуватися 
на історичному досвіді педагогів попередніх часів. 

Мета статті – висвітлити підходи до диференціації змісту шкільних 
підручників суспільствознавчих предметів у 60–70-х рр. ХХ ст. в контексті 
розбудови вітчизняного підручникотворення. 

Лібералізація суспільно-політичного життя та науково-технічна 
революція сприяли оновленню змісту шкільних суспільствознавчих 
предметів. Навчальні книги відображали зрушення в теоретичних 
концепціях та диференціацію актуальних проблем історичного минулого і 
викликів сучасного життя радянського суспільства. 

В історичних концепціях 60–70-х років утверджувалися та 
обґрунтовувалися поняття: «вирішальна роль народних мас в історії»; 
«нова історична спільність – радянський народ» та ін. Відповідно у змісті 
шкільних підручників ці трансформації знаходили свій відбиток. Зокрема 
український історик-методист А. Пінчук підкреслював, що в основу 
наведеного поняття покладена теза про «народ, який є справжнім творцем 
матеріальних цінностей, духовної культури і лише він відіграє провідну 
роль у класовій боротьбі, у розвитку міжнародних відносин та відверненні 
загрози війни. При цьому народні маси (робітники і трудове селянство) в 
підручниках зображувалися як щось невизначено монолітне, єдине, що не 
має індивідуальних інтересів» [4, с. 95–96]. У шкільних курсах 
наголошувалося на ключовому положенні марксизму про вирішальну роль 
народних мас в історії. Але поняття «народ» представлялося у підручниках 
звужено – виключно як трударі. 

Водночас домінування «народних мас» у змісті шкільних підруч-
ників з історії диференціювалося з персоналіями. Проте висвітлювалися 
останні не виразно і схематично. Наприклад, автори С. Алексеєв і 
В. Карцов у підручнику з історії СРСР для 4-го класу (1965) лише побіжно 
згадують імена таких видатних осіб, як Олександр Невський, Дмитро 
Донськой, Олександр Суворов та ін. Зокрема, про Богдана Хмельницького 
говорилося, що він був «хоробрий і діяльний». Російський поет Олександр 
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Пушкін характеризувався, як «чесний і сміливий» (бо він протистояв 
«знатним дворянам»). Український поет Тарас Шевченко «з дитинства був 
кріпаком та пас худобу», але «завжди вірив у те, що український та 
російський народи будуть разом битися проти своїх гнобителів і 
безстрашно закликав їх до боротьби у своїх віршах» [1, с. 65–66]. 

Дещо повніше, за інших, висвітлювалася персоналія Михайла 
Ломоносова. У підручнику йому присвячено окремий параграф де 
представлено життєвий шлях вченого. 

Особливе ставлення мала тільки історична постать В. Леніна. Автори 
підручника детально висвітлювали всі етапи його життя та діяльності. 
Автори підручника прагнули формувати у дітей образи особистостей 
гідних наслідування. Підхід до відбору історичних персоналій був 
диференційований і ґрунтувався на контроверсійності оціночних суджень. 
Зокрема, майже усі монархи висвітлювалися як негативні особи (за 
виключенням окремих давньоруських князів та Петра І). Особливій 
критиці підлягали діячі, котрі уславилися антиросійською діяльністю. 
Наприклад у підручнику «Історія Української РСР» для 7–8 класів (автори 
В. Дядиченко, Ф. Лось, В. Спицький) характеризували гетьмана І. Мазепу 
так: «Він ненавидів російський та український народи… За допомогою 
значного хабара російським чиновникам (близько 10 тисяч рублів), 
І. Мазепі вдалося стати гетьманом» [2, с. 46]. З негативних позицій (через 
свою антиросійську діяльність) висвітлювалися у підручнику й лідери 
Української Центральної Ради: М. Грушевський, В. Винниченко, С. Пет-
люра. Водночас автори навчальної книги з пієтетом згадували вождів 
світового пролетаріату – К. Маркса і Ф. Енгельса, які мали опосередковане 
відношення до України. 

Проте й серед відібраних до підручників позитивних історичних 
діячів теж спостерігався диференційований підхід. Переважна більшість з 
них отримувала стислу оцінку із декількох слів («народний герой», 
«сміливий революціонер») до окремих додавалися портрети. У значно 
меншій кількості, видатним персоналіям автори давали більш розлогі 
характеристики. Розповідаючи про їхнє життя та діяльність, автори 
акцентували увагу школярів на соціальному походженні представленої у 
книзі постаті, ставленні її до класової боротьби тощо. 

Виокремлено (з поміж усіх особистостей) у підручниках з 
вітчизняної історії, висвітлювався пролетарський вождь – В. Ленін. Для 
підсилення значущості його діяльності, автори систематично викорис-
товували дієслова «очолював», «керував», «організовував», «учив». Вождь 
виділявся, як особа з неперевершеними позитивними якостями, котра 
позбавлена недоліків. Фактично учням пропонувався ідеал людини у 
міфологізованому образі В. Леніна. 

Висвітлення у шкільних навчальних книгах історичних персоналій 
вважається сферою методики, але остання, водночас, є засобом 
формування і диференціації змісту. Саме тому в нашому дослідженні зміст 
шкільних предметів інколи розглядається в безпосередній взаємодії з 
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методикою навчання. 
В середині 60-х років під впливом науково-технічної революції 

постало питання про посилення зв’язків школи з життям суспільства. При 
АПН РРФСР були створені спеціальні комісії з розробки змісту загальної 
середньої освіти. Результатом їхньої роботи стало оновлення змісту 
шкільної історичної освіти, орієнтоване на збільшення теоретичної 
складової (особливо у підручниках для старших класів). Акцентувалася 
увага на доцільності ґрунтовного вивчення старшокласниками першо-
джерел (історичних документів, творів класиків марксизму-ленінізму, 
постанов радянського уряду та комуністичної партії). Відповідно 
головними пріоритетами модернізованої концепції шкільної історичної 
освіти продовжували залишатися партійно-класовий підхід до оцінки подій 
суспільного життя і діяльності персоналій, переваги соціалізму над 
капіталізмом, пролетарський інтернаціоналізм тощо. Відмінність цієї 
концепції від попередніх полягала у тім, що оновлення змісту історичної 
шкільної освіти здійснювалося вперше за радянської доби на основі раніше 
розробленої та діючої системи, яку не планувалося докорінно змінювати. 
Модернізаційний процес передбачав диференційний підхід до змісту 
шкільного курсу історії. Він полягав у тім, що зміст історії, як навчального 
предмету в основній школі, розширювався шляхом введення факуль-
тативів. 

Офіційне впровадження елементів диференціації та профілізації було 
започатковане Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи 
подальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи» 
(1966 р.). Згодом, цей документ продублювало й керівництво України 
ухваливши постанову «Про організацію факультативних занять учнів 7–10 
класів загальноосвітніх шкіл УРСР у 1967/68 навчальному році» [6, с. 20–
22]. Вибір факультативу здійснювався учнями особисто у відповідності з 
їхніми індивідуальними інтересами та схильностями. Новостворені 
факультативи з історії мали доповнювати основний зміст шкільних 
підручників, уникати його дублювання та орієнтувати дітей на дослід-
ництво і творчі завдання. Поширення набули факультативи з наступною 
тематикою: «Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої 
політики СРСР на сучасному етапі»; «Сторінки бойового минулого нашої 
країни»; «З історії вітчизняної культури» та ін. 

У диференційованому навчанні факультативи забезпечували старшо-
класникам вищий рівень вивчення історії на основі їхньої самостійної 
роботи з різними джерелами. Усе це сприяло розвитку індивідуальності 
дітей, мотивувало їх до творчості, адаптувало в реальному житті 
суспільства. Тематика факультативних курсів з історії постійно розширю-
валася. Вона визначалася школами з урахуванням потреб освітньої 
політики держави, можливостей педагогічних колективів та інтересів 
дітей. Залучилися до цієї роботи й українські науковці. Вони видавали 
книги, орієнтовані на шкільні факультативи: І. Д. Золотоверхий «Станов-
лення української радянської культури (1917–1920)» (1961); I. М. Скрипкін 
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«Вивчення трудового героїзму народних мас на уроках історії СРСР (1926–
1941 рр.)» (1963); М. С. Сугоняко «Питания економіки в шкільному курсі 
історії СРСР та УРСР» (1968) та ін. 

Запровадження елементів диференціації у змісті шкільного навчання 
відповідало науковим потребам та демократичним устремлінням радян-
ського суспільства. Аналізуючи якісні зрушення у шкільній історичній 
освіті наприкінці 70-х років, відомий вітчизняний методист Н. Г. Дайрі 
наголошував: «Факультативні заняття з історії стали якісно новою формою 
масової диференціації навчання, в якій зберігаються всі переваги єдиної 
політехнічної загальноосвітньої школи. У той же час вони підвищують 
рівень освіти, більш повно відображають сучасні досягнення науки, 
створюють ефективні умови для індивідуалізації навчання і творчої 
самостійної роботи. Факультативи готують школярів до подальшої освіти і 
самоосвіти, до свідомого вибору професії відповідно до потреб суспільства 
та особистими даними кожного учня» [3, с. 174–175]. 

Процес диференціації здійснювався і в змісті шкільного предмету 
«Суспільствознавство», котрий спочатку розроблявся як «Основи 
політичних знань». Створенням шкільного підручника з цього предмету 
опікувався ЦК КПРС [5, с. 210–211]. В ухваленій вищим партійним 
керівництвом постанові давалися вказівки авторам, що необхідно 
висвітлювати у підручнику «Основи політичних знань». Зокрема, у книзі 
передбачалося викласти у доступній для старшокласників формі 
інформацію про марксизм-ленінізм як світогляд трудящих, науку про 
закони розвитку природи й суспільства; охарактеризувати філософські й 
економічні засади комуністичного світогляду; розкрити теоретичні основи 
комунізму тощо. 

Водночас, у постанові наголошувалося на доцільності розгорнутої 
характеристики радянського суспільства з акцентуванням уваги на 
основних рисах соціалістичного способу виробництва, на його єдності, на 
дружбі народів СРСР, на керівній ролі у розбудові радянського суспільства 
КПРС. Фактично в основу структури змісту підручника закладалися усі 
три складові марксизму-ленінізму: марксистсько-ленінська філософія, 
політична економія і науковий комунізм. 

Окрім того, до підручника пропонувалося включити питання, 
пов’язані з Конституцією СРСР. Втілити поставлені завдання у змісті 
шкільного підручника виявилося дуже складно. Зваживши на усі 
обставини, було оголошено в «Учительській газеті» конкурс рукописів, на 
основі яких вдалося розробити єдиний варіант підручника (оприлюднений 
у листопаді 1962 р.). Проте згодом він вийшов з друку вже під новою 
назвою – «Суспільствознавство», що демонструвала розширення 
диференціаційних складових змісту порівняно з попереднім варіантом 
задумів шкільного підручника. Колектив авторів цієї книги формувався із 
представників творчих груп відзначених журі конкурсу. Перше видання 
вийшло частинами у 1962 та 1963 рр. До п’ятого видання включно 
(1967 р.) текст постійно доповнювався та удосконалювався його зміст. 
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Починаючи з шостого видання книги (вона перевидавалася щороку), до 12 
видання включно (1974 р.), зміст підручника суттєво не змінювався  
[7, с. 225]. 

Диференціація змісту підручника, що трансформувався з книги 
«Основи політичних знань» у «Суспільствознавство», супроводжувалася 
посиленням філософської та політекономічної складової. Проте, розширен-
ня змісту підручника принципово не змінило його концепції, а тільки 
надало їй більшої упорядкованості. Домінуючою складовою навчальної 
книги залишалася теорія та практика комуністичного будівництва. Зміст 
навчального матеріалу диференціювався не лише за трьома частинами 
марксизму-ленінізму, а й протиставлявся аксіологічними судженнями 
відносно розвитку суспільства. Такий підхід став характерним для авторів 
навчальної книги «Суспільствознавство», починаючи із першого варіанту 
її тексту і до усталеного – складеного у 70-ті роки. Наприклад, у 
підручнику 1978 р. перший розділ «Філософські уявлення про світ і його 
пізнання» містив параграф «Матеріалізм та ідеалізм – дві лінії у 
філософії», який ряснів політико-ідеологічною контроверсійністю. У пара-
графі наголошувалося: «Матеріалізм – філософія передових прогресивних 
класів суспільства. Він являє собою провідну, прогресивну лінію у 
філософії. 

На відміну від матеріалізму, ідеалізм виражає інтереси консерватив-
них класів, які намагаються зберегти порядки, що відживають» [8, с. 46, 49]. 

Диференційовано (в контексті трьох складових марксизму, котрі 
доцільно вважати ознаками зовнішнього структурування) розглядалася у 
змісті підручника і й та частина, що пов’язувалася з політичною 
економією. Вона представлена у розділі «Економічний лад соціалізму», де 
окремі теми та їх складові висвітлювалися з позицій внутрішнього 
змістового протиставлення, або навіть й контроверсійності. Наприклад, у 
«§ 20. Суспільна власність і мета виробництва», автори виокремили текст 
під заголовком «Дві форми соціалістичної власності». У цьому фрагменті 
автори описували державну (загальнонародну) і колгоспно-кооперативну 
форми власності, котрі домінували у господарстві СРСР. Висвітлюючи це 
питання крізь призму політичної економії, автори акцентували увагу 
школярів на тім, що: «З двома формами соціалістичної власності пов’язані 
деякі відмінності в оплаті праці. Працівники державних підприємств і 
установ одержують заробітну плату, яка виплачується грошима. Праця 
колгоспників оплачується грошима і продуктами залежно від їх вкладу в 
громадське господарство і у відповідності з доходами колгоспу» [8, с. 175–176]. 

Аналогічно була представлена й третя складова марксизму-
ленінізму – науковий комунізм, що становила зміст розділу «7. Шлях до 
комунізму». Тут формування змісту з позицій контроверсійності спостері-
галась у структурних текстових фрагментах під заголовками: «Місто і 
село»; «Право і мораль»; «Дві умови переходу до основного принципу 
комунізму» та ін. 

Зміст навчального курсу «Суспільствознавство» будувався диферен-
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ційовано на протиставленні здобутків соціалізму і негативу капіталізму. 
Відповідно, комуністична ідеологія вважалася прогресивною, а буржуазна 
консервативною. 

Водночас з утвердженням у радянській школі предмета «Суспіль-
ствознавство» здійснювалася й розбудова змісту правової освіти. У 1962–
1975 рр. вона функціонувала як складова змісту курсу «Суспільство-
знавство». Але, зростання актуальності правових знань у суспільстві, 
мотивувало педагогів до виокремлення правознавства в окремий шкільний 
предмет. Спробою реалізувати цей задум стало введення у восьмих класах 
(з 1965 р.) курсу «Бесіди про наше суспільство». Через п’ять років його 
замінили елементарним курсом – «Радянське суспільство». Зрештою у 
1975 р. в останньому класі неповної середньої школи з’явився предмет 
«Основи радянської держави і права» до якого авторський колектив на чолі 
з П. П. Гуреєвим розробив посібник з ідентичною назвою. 

Проте, прийняття у 1977 р. нової Конституції СРСР змусило авторів 
внести зміни до змісту посібника. Доопрацьоване (четверте) видання 
«Основ радянської держави і права» вийшло з друку 1978 р. Головною 
відмінністю книги (від попередніх видань) стало те, що близько половини 
її обсягу присвячувалося проблемам конституційного права. 

Наприкінці 70-х років в учнів 8-х класів з’явився ще один новий 
посібник під назвою «Правознавство». Він був підготовлений авторським 
колективом у складі: А. О. Безуглова, В. С. Шевцова, Е. В. Спіріної. На 
думку дослідників, така назва книги більше відповідала завданням 
шкільної освіти [7, с. 288]. Автори здійснили спробу змінити концепцію 
підручника. Вони відійшли від структурування змісту за галузями права і 
запропонували дуалістичні назви змістовим одиницям ідентифікованими 
правом. Наприклад: «Праця і право»; «Сім’я і право», «Майно і право» та 
ін. Таке структурування дозволяло використовувати декілька галузей права 
у висвітленні конкретної життєвої проблеми. Зокрема, тема «Праця і 
право» тепер вивчалася із застосуванням норм трудового і колгоспного 
права. Головним напрямом удосконалення змісту нового посібника стало 
посилення «правознавчої» складової на противагу «законодавчій». 

Зрушення у змісті навчальних книг із зазначеного предмету 
диференціювався у напрямі пошуків балансу між необхідним обсягом 
«правознавчої» та «законодавчої» освіти. 

Диференціація змісту шкільного правознавства пов’язувалася й з 
уведенням факультативного курсу «Основи радянського законодавства» 
для 9–10 класів. Він був забезпечений посібником підготовленим 
авторським колективом на чолі з М. В. Червоноголовкіним, що вийшов 
друком у 1974 р. Факультатив складався з двох частин – загальна і особ-
лива. У першій частині розглядалися поняття і особливості розвитку 
радянського законодавства, а в другій частині висвітлювався зміст окремих 
галузей законодавства. Відкриття такого факультативу доцільно розглядати 
як прояв внутрішньої диференціації змісту шкільного правознавчого пред-
мету, оскільки він не дублював базовий курс, а лише доповнював його. 
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Отже, у 60–70-ті рр. ХХ ст. зміст шкільних підручників із 
суспільствознавчих предметів зазнав змін. Вони обумовлювалися потре-
бами науково-технічної революції та прагненням суспільства посилювати 
зв’язки школи із життям. Ознакою якісних зрушень у змісті навчальних 
книг стали диференційні процеси. Домінуючою була зовнішня диферен-
ціація, яка проявлялась в упорядкуванні ідеологічних структурних 
складових змісту підручників (народні маси – рушійна сила історичного 
процесу, три складові частини марксизму тощо). Водночас у структуру-
ванні змісту спостерігалася й внутрішня диференціація (рангування 
історичних персоналій, контроверсійність підходів до класифікації форм 
державного устрою та ін.). Важливим напрямом внутрішньої диференціації 
стало функціонування факультативів з розробленими відповідно до них 
посібниками, зміст яких не дублював шкільні підручники, а доповнював та 
поглиблював їх. Відмінністю цих зрушень від змін у змісті навчальних 
предметів попередніх часів полягало в оновленні діючої системи яку не 
планувалося докорінно змінювати. 
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УДК 374(09)(410) 
Тетяна Коляда  

 
ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА В ЕЛІТНІЙ ШКОЛІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. 

ДИСКУРС ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 
 
В умовах освітнього процесу сучасної школи 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 і 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 дослід-
ники: О. Локшина, А. Сбруєва, Н. Яременко та ін.; російські педагоги-
дослідники: І. Абакумова, Н. Винокурова, С. Кодрле, К. Назарьєва та ін., 
британські – Е. Батлер (E. Butler), Е. Коулсон (A. Coulson), Дж. Тулі 
(J. Tooley) та ін. На нашу думку, позашкільну роботу було розглянуто 
недостатньо, особливо це стосується зазначеного періоду, що зумовило 
вибір теми нашого дослідження. 

Мета нашого дослідження: охарактеризувати форми та визначити 
принципи, зміст і мету та завдання позашкільної роботи в елітній школі 
типу «паблік скулз» Великобританії у ХІХ – поч. ХХ 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. Але все ж багато 
хто вживає старий термін, зокрема до семи шкіл: Вінчестр (1382 p.), Ітон 
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(1440 p.), Харроу (1571 p.), Вестмінстр (1560 p.), Шрусбері (1552 p.), 
Чартерхауз (1555 p.), Рагбі (1567 p.), 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 
[3, с. 49]. Відомо, що «паблік скулз» не вважаються суспільними у 
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. 

Для уточнення терміну «позашкільна робота» звертаємося до 
вітчизняної літератури, так як у зарубіжній літературі поняття позаурочної 
роботи у «паблік скулз» не використовували, а розглядали цілісний процес 
виховання. В Українському педагогічному словнику С. Гончаренка 
зазначено, що «позакласна робота у школі – це одна із форм організації 
дозвілля учнів, яка організовується і проводиться в позаурочний час 
органами дитячого самоврядування за активною допомогою і при 
тактичному керівництві з боку педагогічного колективу, особливо класних 
керівників, вихователів, організаторів позакласної і позашкільної роботи 
[2, с. 112]. Аналогічним є визначення Т. Ільїної та М. Фіцули [6, с. 354]. 
І. Колесник позашкільною роботою вважає «таку діяльність, яка за своїм 
змістом виходить за межі обов’язкових навчальних програм, здійснюється 
у вільний від навчання час, організується на началах добровільності, 
самодіяльності і самоврядування учнів за межами школи» [5, с. 11]. 

Аналізуючи наукову педагогічну літературу, ми зазначаємо, що 
основна відмінність між поняттями «позакласна робота» та «позашкільна 
робота» (діяльність) полягає у місці проведення роботи: школа 
(позакласна) – за межами школи (позашкільна). Обидва види роботи мають 
спільні завдання і передбачають застосування переважно однакових 
засобів, форм і методів виховання. 

Позашкільну діяльність у елітній школі типу «паблік скулз» 
вважаємо складовою системи навчально-виховної роботи, що охоплює 
процеси виховання та навчання учнів у позаурочний час за межами школи. 
У вітчизняній методичній літературі та на практиці школи традиційно 
розрізняють три форми позаурочної роботи: індивідуальну, групову та 
масову. В основу такого розподілу покладена ознака кількісного 
охоплення учасників [6, с. 85]. 

До індивідуальних форм 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 оплату за навчання. Слід виокремити групу активних батьків – 
батьківський комітет, який в своїй діяльності виражав думку батьківської 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 207 

сторони. Діяльність батьківського комітету обмежувалася лише фінан-
совою стороною стосунків, які 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) [10, с. 38]. 

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. Право отримати таку відпустку мали лише ті учні, які 
гарно навчалися і мали гарну поведінку. Період довготривалих відпусток 
(Long leave) – до двох діб: учні покидали школу у суботу та поверталися до 
занять у понеділок. Оформляли такі відпустки Майстер будинку та тьютор 
[10, с. 224–226]. 

До групових форм позашкільної роботи відносимо спортивні 
змагання. Даючи характеристику, зазначаємо, що це захід, який проводив 
директор школи за організацією тьютора-тренера з метою порівняння 
досягнень учнів, які відвідували спортивні секції, метою якого було 
визначення переможців відповідно до правил спортивних змагань з видів 
спорту. Таку форму позаурочної роботи можна назвати і позакласною 
(внутрішні змагання), і позашкільною (зовнішні змагання). У «паблік 
скулз» існували секції з крікету, греблі, футболу, рагбі, тенісу, хокею, 
легкої атлетики. Кожна школа забезпечувала усі умови для тренувань: 
обладнані тренувальні зали, ігрові поля. Для занять учні використовували 
змінну форму [7, с. 200–220]. Тренер-тьютор кожної спортивної секції 
формував команди з учнів старших класів кожного «будинку» (окрім 
крікета, де мали право брати участь учні молодших класів), які проводили 
між собою внутрішні змагання з відповідного виду спорту. У кожній 
команді обирали капітана. Це фактично були змагання між «будинками» 
[9, с. 23]. За результатами змагань визначалася команда-переможець, яка 
мала право на зовнішні змагання з аналогічною командою з іншої школи. 
У кожній школі призначали капітана команди. Склад команди міг бути до 
30 осіб. Педагоги разом з учнями продумували організацію змагань, 
визначали їх спрямованість та завдання, що призводило до ефективності 
проведення заходу. Для зовнішніх змагань використовували традиційний 
графік. Зазвичай під час Михайлових свят переважали змагання з футболу 
та рагбі [13, с. 55]. 

Під час Великого посту учні не брали участі в змаганнях. Наприклад 
в Ітоні, протягом цього півріччя стипендіати грали в гру «Стіна Ітона». Під 
час літніх канікул влаштовували змагання з крікету, греблі, тенісу та легкої 
атлетики [10]. Культ спорту став відмінною рисою «великих» шкіл. Спорт 
взагалі, і командні види спорту зокрема, поступово стали найбільш дієвим 
методом формування характеру, ініціативності та відповідальності. Ще в 
XVIII–XIX ст. футбол вважали однією з найпопулярніших ігор в 
англійських «паблік скулз». Велику роль у популяризації футболу зіграла 
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школа Ітон. Футбольна Асоціація в Ітоні була заснована в 1863 році та 
ввела фіксовані правила гри і форму команди. Команда школи отримала 
назву «The Old Etonians» і двічі вигравала кубок Асоціації. Найвідомішими 
змаганнями досліджуваного періоду вважали щорічний матч Ітона проти 
Харроу з крикету 1805 р., Ітона проти Рагбі у 1899 р. та інші [9, с. 45]. 

До масових форм позашкільної роботи відносимо організації 
випускників шкіл. Їх засновування припадає на кінець ХІХ ст. Метою 
створення таких організацій було збереження контактів між старими 
випускниками, цим самим підтримуючи школу як єдиний організм. Перші 
згадки про так зване коло колишніх однокашників (old boy net) з’явилися 
ще у XVII столітті. Усі учні, які закінчували школу автоматично ставали 
членами асоціації випускників своєї школи. У Ітоні асоціацію «Старі 
Ітонці» (Old Etonian Association, ОЕА) було створено у 1897 році; у 
Вінчестері – «Старі Уейкемці» (Old Wykehamists), у Рагбі – «Старі 
Рагбінці»(Old Rugbeian) у Вестмінстрі – «Старі Вестмінстерці» (Old 
Westminsters OW), у Шрусбері – «Старі» (Old Salopians), у Харроу – «Старі 
Харовці» (Old Harrovians), у Чартерхаузі – «Старі Картезіанці» (Old 
Charthusians) [12, с. 4]. Випускники однієї й тієї ж школи підтримували 
один одного, залишаючись товариством і після закінчення школи. Однак, 
усі вони мають особливе значення, оскільки підкреслюють єдність 
випускників однієї й тієї ж школи, їх готовність прийти на допомогу. 
Члени клубу жертвували на потреби клубу і школи, допомагали в 
організації і брали участь у спортивних заходах, брали участь у 
розширенні клубу. Зазначимо, що такі клуби були впливовими 
організаціями. Окрім укладання списків випускників, організації щорічних 
зустрічей, збору пожертвувань, вони забезпечують школам вагому 
підтримку, зберігаючи «дух» школи [13]. 

Таким чином, у елітній школі Великобританії на період ХІХ – поч. 
ХХ ст. використовували індивідуальні, групові та масові форми 
позашкільної роботи. Така діяльність будувалась 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 позашкільної 
роботи – це адаптований соціальний досвід, емоційно пережиті і 
реалізовані на власних прикладах аспекти учнівського життя: в літературі, 
мистецтві; взаємодії між людьми, мораль та ін. Специфіка змісту 
характеризувалася вдосконаленням найрізноманітніших умінь та навичок 
та емоційним аспектом. Звідси випливає мета позашкільної роботи – 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. 
Позашкільну роботу націлювали на вирішення наступних завдань: 
формування в учнів позитивної Я-концепції; створення умов для 
накопичення досвіду колективного життя, навичок співпраці; формування 
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потреби в продуктивній, соціально-схвалюваній діяльності через безпосе-
реднє знайомство з різними видами діяльності, формування у відповідності 
з індивідуальними нахилами інтересу до них, необхідних умінь і навичок; 
вольового, етичного, емоційного компонентів світогляду, організація 
вільного часу. Мета, завдання та зміст позашкільної роботи визначали її 
функції – навчальну, виховну, розвиваючу. 

На нашу думку, подальшого розгляду і дослідження потребує індиві-
дуальна робота у елітних школах Великобританії зазначеного періоду. 
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Н. ЗАГЛАДА ЯК ЕТНОГРАФ ДИТИНСТВА 

 
Дитина, її проблеми та запити ставляться сьогодні в центр 

педагогічних досліджень. Тому й використання категорії дитини загалом 
як ключової у постановці і розв’язанні проблеми удосконалення системи 
навчання та виховання сприяє науковим пошукам щодо визначення нових 
цінностей, змісту, цілей освіти, а також способів їхньої реалізації. 

У цих умовах пріоритетного значення набувають дослідження, які 
сьогодні ведуться стосовно ранніх періодів життя людини – дитинства. 
Акцентування уваги дослідників на дитині як людській істоті залишається 
в усьому світі однією з найбільш актуальних педагогічних проблем. 
Дитина стає центральною постаттю у всіх процесах, пов’язаних з її 
вихованням, навчанням та розвитком. 

Дослідження дитини і дитинства мають міждисциплінарний характер 
та здійснювалися педагогами, психологами, соціологами, правниками, 
політиками, етнографами тощо. В їх основі лежать підходи, які можна 
поділити принаймні на чотири групи. До першої належать дослідження 
матеріальних умов сім’ї у різні історичні періоди (Ю. Безсмертний, 
А. Вишневський, М. Грушевський, Н. Загладь, З. Кузеля та ін.). До другої – 
реконструкція емоційних та психологічних змін у вихованні дітей 
протягом історичного розвитку (Ф. Дольто, І. Кон, М. Костомаров та ін). 
Третій підхід пов’язаний із вивченням політичної та правової політики 
держави і суспільства з питань охорони дитинства (О. Караман, О. Ле-
вицький, В. Охримович та ін.). І нарешті, у сучасній науці отримали 
поширення дослідження дитинства через постмодерністські теорії 
(М. Віннс, Н. Постман та ін.). 

Важливе значення у поясненні суті дитинства мають дослідження 
Ф. Арієса з питань історії дитинства, У. Бронфенбреннера, В. Сухом-
линського, О. Савченко з проблем екології дитинства, етнопсихологічні 
дослідження Е. Еріксона, З. Фрейда та ін. 

Серед етнографічних праць з проблем дитини та дитинства на увагу 
заслуговують також студії М. Дерлиці, Н. Заглади, Д. Лепкого та ін. 
Очевидно, що праця науковців у цьому руслі була би пліднішою, якби з 
середини 30-х рр. ХХ ст. етнографія не була зведеною до статусу допо-
міжної наукової дисципліни та оголошеною «буржуазною лженаукою». 

Аналіз наукової літератури з проблем вивчення дитини і дитинства в 
Україні засвідчує, що, попри певну зацікавленість сучасної педагогічної 
історіографії даною проблематикою, вона все ж залишається фрагмен-
тарною. 

На нашу думку, теоретико-методологічні дослідження, пов’язані з 
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проблемою дитини як педагогічної категорії будуть більш ефективними, 
якщо враховуватиметься передовий досвід, накопичений в історії 
педагогіки. 

Здобутки педагогічної культури нашого народу є яскравим 
свідченням того, що українці завжди дбали про свій родовід, нагромадили 
в процесі багатовікової практики величезну кількість цінних психолого-
педагогічних знань про дитину, систему засобів, спрямованих на 
формування підростаючого покоління. 

За роки незалежності України чимало віднайдено нових даних про 
видатні постаті в науці, культурі нашої держави. Серед них багато таких, 
які в радянські часи замовчувалися, писати про них було заборонено. 

Звернення до педагогічної спадщини українських учених, педагогів, 
громадських діячів дає змогу повернути забуті та втрачені імена, більш 
ґрунтовно вивчити історичні закономірності становлення й розвитку 
української педагогіки, забезпечити єдність і наступність історико-
педагогічного процесу. 

У плеяді українських вчених помітною є постать Н. Заглади, чиї 
дослідження базувались на багатолітніх спостереженнях авторки над 
народним вихованням у селянській родині на Поліссі. Її праця [4] є одним 
з перших і досі єдиним в Україні дослідженням з етнографії дитинства. 
Саме Н. Заглада описала явища дитячого побуту, тобто «дитячу 
субкультуру» і зробила це вперше в українській етнографії. 

Мета статті – розкрити внесок Н. Заглади у розвиток етнографії 
дитинства та показати прогресивний характер її етнопедагогічного 
доробку. 

Ніна (Леоніла) Борисівна Заглада – етнолог, видатна українська 
дослідниця народної культури – народилася 1896 р. в м. Києві. Працювала 
науковим співробітником Музею (Кабінету) антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка, від січня 1934 р. – молодшим науковим співробітником 
Інституту матеріальної культури Всеукраїнської Академії наук. Була 
дійсним членом Етнографічної Комісії ВУАН, членом Всеукраїнського 
Етнографічного Товариства. За час роботи в цих установах Ніна Заглада 
зібрала неоціненний фактичний матеріал з народної культури українців 
Чернігівщини, Київщини, Полтавщини, Волині. Здійснила низку стаціо-
нарних досліджень у селах Жукин на Чернігівщині, Замисловичі на 
Волині, Пекарі, Старосілля на Київщині. Унікальне значення має її 
грунтовна рукописна монографічна праця про матеріальну культуру села 
Ново-ІІІепеличі Чорнобильського р-ну 1934 р. (фрагменти праці надру-
ковані в журналі «Родовід». – 1992. – № 3; 1993. – № 4), яке внаслідок 
дезактиваційних робіт після аварії на ЧАЕС перестало існувати. 

Н. Заглада – автор багатьох етнографічних праць: «Побут селянської 
дитини» (К., 1929); «Ярмо» (Матеріали до етнології. – К., 1929. – Ч. 2); 
«Коза» (Матеріали до етнології й антропології. – Львів, 1929. – Т. XXI–
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XXII. – Ч. 1); «Систематичні досліди над процесом змін в народному 
побуті» (Побут. – 1928. – № 1) та програм до збирання етнографічного 
матеріалу: «Жнива», «До пізнання дитячого життя» тощо. Написала багато 
етнографічних розвідок із проблем народного харчування, ремесла та 
промислів, народного мистецтва в Україні. Із життєпису Н. Заглади, що 
зберігся в архіві, дізнаємося: 1934 р. їй доводилося на зборах Інституту 
«самокритично визнавати і засуджувати свої хиби, які допустила під 
впливом буржуазної методології, і весь час переозброюватися, опановуючи 
єдино наукову марксо-ленінінську ідеологію...» [1, c. 32–33]. 

Ніну Загладу було заарештовано 30 березня 1938 р. і за рішенням 
трійки УНКВС Київської області від 11 квітня 1938 р. (протокол № 215) 
засуджено до розстрілу. Реабілітована 8 лютого 1957 р. рішенням 
військового трибуналу КВО. 

Етнограф виявила і описала широке коло різноманітних явищ з 
дитячого життя 20–30-х років ХХ ст. на Україні, показала роль і місце 
дітей у родині, у громадському і господарському житті, що дало їй змогу 
говорити про побут селянської дитини як про окрему ділянку народного 
побуту. На думку дослідниці, побут дитини настільки широкий і багатий, 
що його можна структурно виділити її як спеціальну галузь етнографії. 
Спираючись на етнографічні дослідження як західноєвропейських, так і 
українських та російських вчених, Н. Заглада прийшла до висновку, що 
вивчення дитячого побуту потрібно для з’ясування «яке місце і роль 
належить наймолодшому поколінню в загальній структурі й житті родини 
та громади». На її думку, дані з дитячого побуту «правитимуть також за 
цінні документи для науки за розвиток людської культури» [7, c. 113]. 

Неабиякої уваги заслуговує праця Н. Заглади «Побут селянської 
дитини». Її цінність відзначає відома сучасна дослідниця Є. Сявавко: «З 
точки зору етнопедагогіки книга Н. Заглади «Побут селянської дитини» 
найбільш цінна, оскільки в ній не лише відображені всі сторони життя 
сільської дитини, а й зафіксовані пережиткові явища народної педагогіки, 
що проливають світло на характер виховання в найдавніші часи» [6, с. 40]. 

Вона була підготовлена у відділі етнології Музею ім. Хв. Вовка при 
Всеукраїнській академії наук. За ініціативою А. Онищука у 1922 р. в селі 
Старосілля, що на Чернігівщині, було засновано першу в Україні 
етнографічну дослідну станцію: «З заснуванням вищезгаданої етногра-
фічної дослідчої станції в с. Старосіллі ми і маємо першу, власне, спробу 
на Україні поставити досліди і студії над людиною, як виробничою силою 
та над її побутом, як найближчим її оточенням. Тим-то ця перша в нас 
станція заслуговує особливої уваги та підтримання» [4, с. 12]. 

Повне проникнення дослідників до дитячого світу відбулося завдяки 
стаціонарному методу дослідження, який має найбільші можливості 
наблизити вчених до об’єкта своїх дослідів і дає значну кількість 
матеріалів, котрих за короткий час перебування на селі зібрати було б 
важко. «Перебуваючи з маленькими пастухами від ранку до вечора в лісі, 
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над озерами, на лузі, спостерігаючи дитяче життя в хаті, на вулиці і в 
полі – як вони бавляться і працюють, ми стали незабаром їм близькі, як 
вони говорили: «наче з роду в нас жили». І вони не тільки не соромилися 
нашої присутності та далі робили своє діло, ба й охоче давали нам потрібні 
пояснення, співали пісень, розповідали, що і як вони робили та передавали 
нам до музею цікаве» [4, с. 12]. 

Провідною ідеєю в монографії було якомога ширше виявити всі 
явища дитячого життя, їхню матеріальну та духовну культуру, показати 
роль і місце дитини в родині, в громадській структурі та в господарстві 
досліджуваного села. 

Праця складається з таких досліджень: «І. Дитяча одіж. II. Дитячий 
захист. III. Дитяче харчування. IV. Дитячі лови. Рибальство. Бджільництво. 
V. Випасання худоби. VI. Що ще діти роблять. VII. Дитячі забави та 
забавки. Дитячі іграшки. Інші способи розважатися. VIII. Діти й природа. 
IX. Діти й надприродні істоти. X. Громадське життя у дітей» [4, с. 31]. 
Дослідниця вважає, що «в межах цих десяти ділянок можна замкнути дані 
за дитяче життя, що разом повинні скласти повну картину дитячого побуту 
в певній місцевості» [4, с. 13]. 

На думку працівників етнографічної станції, результати дослідження 
дитячого життя можна «замкнути» в межі зазначених вище десяти пунктів, 
що разом складають повну картину дитячого побуту в певному регіоні. 

У своїй праці Н. Заглада зробила спробу виокремити методи 
виховного впливу на дитину, вказуючи на те, що часто у сім’ї 
використовувалися репресивні методи стосовно дитини: сварка, погрози, 
залякування, прокльони, фізичні покарання. Починаючи з другого року 
життя дитини, фізичні покарання уже ставали одним із поширених методів 
виховання. Їх застосовували щодо дитини, яка в чомусь провинилася. 
Вважалося, що якщо тих не бити, «то так воно і виросте не по людськи». 
Часто слово «бійка» вживалося замість «наука» [4]. 

Загалом дослідження Н. Заглади «Побут селянської дитини» є 
найпершою і найбільш вдалою спробою дослідити життя українських дітей 
віком від 3 до 14 років з однієї місцевості. На жаль, ці дослідження довгий 
час не мали продовження. І сама Н. Заглада не все зі своїх праць змогла 
видати. Талановиту дослідницю репресували, а її книгу заборонили. 

Викладене дає підстави зробити узагальнюючий висновок, що 
Н. Заглада зробила вагомий внесок у розвиток етнографії дитинства 
зокрема та народної педагогіки в цілому. Завдяки здійсненим нею описам 
змісту та особливостей життєдіяльності дитини 20–30-х рр. XX ст., 
оцінкам її ролі та місця у родині та громаді українська наука впритул 
підійшла до розуміння такої актуальної і на сьогодні проблеми як 
статевовікова стратифікація традиційного суспільства. А також вироблен-
ню методологічних засад для дослідження змісту та засобів етнопе-
дагогіки. Об’єктивний аналіз етнопедагогічного доробку Н. Заглади дає 
підстави на заслужене пошанування і високу оцінку її праці. 
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УДК 37.018+37.014.7(477) 
Наталія Тіхонова 
 

ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ШКОЛИ, 
СІМ’Ї ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИХОВАННІ УЧНІВ  

(1945−1991 рр.) 
 
Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні передбачає 

обґрунтування й реалізацію теоретико-методологічних засад виховання у 
вітчизняній педагогіці. Законами України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про позашкільну освіту», Національною доктриною 
розвитку освіти, Державною національною програмою «Освіта» («Україна 
ХХІ століття»), Концепцією національного виховання в умовах розвитку 
української державності визначено, що основою виховного впливу є 
дитина, майбутній громадянин незалежної України. 

У сфері педагогічної освіти України відбуваються кардинальні зміни, 
які потребують переосмислення проблеми взаємозв’язку соціальних 
інститутів у вихованні підростаючого покоління. У дисертаційних 
дослідженнях останніх років, присвячених даній темі, висвітлюються різні 
її аспекти, зокрема: взаємодія школи і сім’ї у формуванні моральних 
якостей молодших школярів (О. Докукіна, О. Штихалюк), взаємодія сім’ї і 
школи у вихованні дітей (Т. Кравченко), педагогічна просвіта батьків у 
вітчизняній періодичній пресі другої половини ХІХ століття (І. Дубінець), 
взаємодія сім’ї і школи у прилученні учнівської молоді до української 
національної культури (на матеріалах Південного регіону України) 
(Я. Журецький), виховні функції класного керівника в навчальних закладах 
України (середина ХІХ − початок ХХ століття) (О. Кірдан), родинно-
шкільний простір як фактор соціального становлення особистості школяра 
(Л. Назаренко), соціально-педагогічні умови виховання особистості 
молодшого школяра у сучасній сім’ї (Н. Семенова), виховання культури 
взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім’ї і школі 
(І. Сіданіч), виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи на 
родинних традиціях українського народу (В. Страшний). 

У вітчизняній педагогіці проблема взаємозв’язку школи, сім’ї та 
громадськості, зокрема дослідження його теоретичних аспектів, стала 
предметом дослідження з середини ХХ століття. Огляд історико-
педагогічної літератури з проблеми взаємозв’язку школи, сім’ї та 
громадськості засвідчує її важливість на всіх історичних етапах. 

Метою статті є з’ясувати, на основі аналізу науково-педагогічної 
літератури, специфіку взаємозв’язку соціальних інститутів у вихованні 
учнів (1945–1991 рр.). 

Основними джерелами вивчення взаємозв’язку школи, сім’ї та 
громадськості є: 

– матеріали навчальних підручників як носії зібраної інформації, у яких 
викладено теоретико-методологічні основи зазначеного феномена; 
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– друковані матеріали науковців, дослідників, педагогів, державних 
діячів, представлені низкою праць, присвячених розв’язанню 
проблем взаємозв’язку школи, сім’ї та громадськості у вихованні 
учнів; 

– різноманітні педагогічні, тлумачні словники, що чітко трактують 
основні поняття взаємозв’язку у виховному процесі. 

На основі аналізу історико-педагогічної літератури було виокрем-
лено чотири етапи дослідження названої проблеми: 

− перший етап (1945−1958 рр.) − характеризується підвищенням 
інтересу в наукових працях до проблем роботи школи з батьками щодо 
педагогічної підготовки батьків, у цей період відбувається дослідження 
шляхів залучення громадськості для покращення виховного процесу в 
школі, надання переваги суспільному вихованню над сімейним; 

− другий етап (1958−1984 рр.) − зосереджує увагу на вивченні 
загальноосвітньої школи в контексті реформування народної освіти, 
зокрема наголошено на тісному зв’язку школи із продуктивною діяльністю 
та підвищено значущість громадськості у виховному впливі на учнів; 

− третій етап (1984−1990 рр.) − визначено шляхи виховання учнів 
для зміцнення виховних позицій сім’ї та уточнення наповнюваності змісту 
взаємозв’язку школи, сім’ї та громадськості з урахуванням соціально-
історичних перетворень у країні; 

− четвертий етап з 1991 р. − активізовано дослідження проблеми 
взаємозв’язку між школою, сім’єю та громадськістю в історії педагогіки 
(1945−1991 рр.), посилено увагу до сім’ї як осередку виховання учнів у 
досліджуваний період. 

Специфіка кожного етапу вимагає детального аналізу виховної 
системи країни з позицій становлення й розвитку взаємозв’язку школи, 
сім’ї і громадськості. 

Огляд історіографічних джерел показав, що на першому етапі з 1945 
до другої половини 1950-х рр. суспільно-політична ситуація в країні 
передбачала становлення педагогіки з адміністративно-командною систе-
мою. Пріоритетними вважали ідеї комуністичного виховання учнів, а 
залучення батьків і громадськості до виховання було обов’язковим і 
підпорядкованим комуністичним принципам. Труднощі взаємозв’язку 
школи, сім’ї та громадськості виникали через значне скорочення 
педагогічного складу в освіті, зменшення кількості шкіл, складне 
економічне становище і втрату багатьма дітьми батьківського опікування. 
Слід звернути увагу й на те, що до навчально-виховного процесу було 
залучено дітей-переростків, які не відвідували школу з часів окупації. 
Отже, українська школа потребувала моральної та матеріальної підтримки, 
педагогічних кадрів та оновлення освіти. 

1945 р. − це особливий рік, коли українська школа після великої 
руйнації почала відроджуватися та кардинально змінювати виховну 
спрямованість з погляду комуністичної ідейності, єдиного виховного 
впливу, ідей співдружності, інтернаціоналізму, дружби народів СРСР. Це 
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було зумовлено єдністю боротьби людей різних національностей у 
визвольній боротьбі з фашистськими загарбниками. 

Проаналізувавши публікації видань «Советская педагогика», 
«Радянська школа», «Семья и школа», «Педагогика», «Радянська освіта», 
ми виявили, що з 1945 по 1958 рр. у статтях було викладено переважно 
загальний розвиток педагогіки як науки з комуністичним світоглядом. Про 
роботу з батьками, взаємозв’язок школи, сім’ї та громадськості 
згадувалося лише в контексті розкриття досвіду роботи тієї чи тієї школи. 

Важливі завдання педагогічної науки в реальних різноманітних 
зв’язках та взаємодії навчання, освіти й різних видів виховання визначав 
Н. Петров (1946), наголошуючи на їхніх відмінних та спільних рисах. На 
його думку, саме єдність вимог школи, сім’ї та громадськості у виховній 
діяльності зумовлювала подальший розвиток радянської школи Україн-
ської РСР у складі Радянського Союзу [8, с. 58]. 

Огляд історіографії 1945−1958 рр. засвідчив, що протягом цих років 
характерним є загострення суперечностей між тоталітарною педагогікою і 
новими підходами до системи управління державою загалом. Перед 
педагогічною та науковою громадськістю постало завдання не тільки 
повернути довоєнний стан розвитку педагогіки в країні, а й досягти більш 
якісного рівня залучали представників громадськості. До виховання учнів 
широкого розповсюдження набула робота з громадськістю, оскільки школа 
у повоєнний час потребувала матеріально-технічної і моральної підтримки. 
На добровільних засадах представники різних громадських організацій, 
підприємств та сільських господарств надавали допомогу в розв’язанні 
освітньо-виховних проблем. 

Прогресивним у 1950-ті рр. можна вважати підручник «Педагогіка» 
(за редакцією І. Каїрова). Автори підручника дотримувалися пріоритет-
ності державної політики у виховному процесі державних освітніх 
установ. Позитивним кроком у розвитку вітчизняної педагогіки стало 
залучення батьків до співпраці з педагогами. Зокрема було окреслено 
питання взаємозв’язку між соціальними інститутами в розділі «Спільна 
робота школи і сім’ї у вихованні учнів» (1956) [4, с. 388−405]. 

На думку Т. Кравченко, важливим моментом даної праці було те, що 
на відміну від існуючого в ті роки в педагогічній науці поняття «робота з 
батьками», автори запропонували поняття «спільна діяльність сім’ї і 
школи». Це засвідчувало формування нового підходу до розгляду 
взаємозв’язків сім’ї і школи у вихованні дітей: батьків можна не лише 
виховувати й контролювати їхню роботу (упровадження поняття «робота з 
батьками»), з ними можна спільно діяти, довіряючи їм деяку частину 
виховної роботи [6, с. 25−26]. 

Новий етап у розв’язанні проблем загальноосвітньої школи започат-
кував ХХ з’їзд КПРС (1956), рішення якого спрямовано на критику культу 
особи, ініційовану М. Хрущовим. Це справило певний позитивний вплив і 
на дослідження історії загальноосвітньої школи України. Зокрема спостері-
галися деякі риси демократизації суспільства, відбувалася науково-технічна 
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революція, почалася перебудова економічної сфери країни. У виховній 
системі вітчизняної педагогіки також відбулися зміни: сімейне виховання 
стало обов’язковим, а школа не тільки контролювала батьків у вихованні 
дітей, а й брала зобов’язання підвищити їхню педагогічну культуру. До 
цього часу пріоритет у радянському суспільстві надавався суспільно-
шкільному вихованню, і від його політики залежало виховання учнів у сім’ях. 

Після змін, що відбулися в 1956 році, почався перехід до нового 
етапу історико-педагогічного розвитку взаємозв’язку школи, сім’ї і 
громадськості. Це відбулося після прийняття Закону «Про зміцнення 
зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в 
СРСР» (1958) [9]. Взаємозв’язок передбачав тісну співпрацю школи із 
батьками і громадськими організаціями, виробничими колективами, що 
спрямовували свою діяльність на підготовку учнів до суспільно корисної 
продуктивної праці. Наступним кроком взаємозв’язку школи, сім’ї і 
громадськості було залучення учнів до вивчення основ наук та їх 
підготовка з виробничих спеціальностей у поєднанні з виробничим 
навчанням. Позитивним було те, що залучення учнів до економічно-
виробничих відносин дало змогу педагогам, батькам і громадськості 
більше часу приділяти вихованню учнів. З’явилося більше тем для розмов, 
для спільної практичної діяльності, для розуміння дітьми матеріально-
духовних цінностей, що культивувалися в суспільстві. 

На другому етапі (1958−1984 рр.) праці дослідників були ідейно-
політично наповнені, через що педагогічна діяльність школи безпосе-
редньо залежала від державної ідеології. Перевага надавалася вимогам 
формування і виховання всебічно розвиненої особистості в контексті 
комуністичного виховання. 

Історіографію проблеми виховання учнів розглянуто в дослідженні 
А. Бондаря. Зокрема в праці «Розвиток суспільного виховання в Україн-
ській РСР (1917−1967)» учений зазначав важливість посилення ролі 
держави і громадських організацій у вихованні підростаючого покоління, а 
також наголосив на більш ефективному доповненні сімейного виховання 
суспільним. Однією з таких форм зв’язку між школою, сім’єю і 
громадськістю у вихованні учнів, на думку автора, було поширення 
суспільного виховання учнів у віці до 15 років у школах і групах 
продовженого дня. Добра організація та продуманість цієї роботи 
дозволяли розв’язувати три важливі проблеми: 

− по-перше, викорінювати бездоглянутість учнів, яка часто спричи-
няла негативні наслідки; 

− по-друге, значно підвищувати якість навчання і виховання учнів, 
зокрема менше учнів залишалося на повторний рік навчання; 

− по-третє, позитивно впливати на підвищення виробничої праці 
батьків через забезпечення дітей усім потрібним у школі (навчання, 
розумно організований відпочинок, турбота, харчування) [1, с. 501]. 

Досліджуючи організацію роботи з батьками учнів, М. Болдирєв 
доводив, що систематичний зв’язок школи з батьками учнів дозволяє 
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виявити цінний досвід сімейного виховання і його поширення серед інших 
сімей. Педагог визначає форми і методи роботи з батьками (відвідування 
сім’ї учня, запрошення батьків учня до школи, листування з батьками 
учнів, класні батьківські збори, бесіди з батьками, доповіді для них, 
конференції з обміну досвідом сімейного виховання, ознайомлення батьків 
з педагогічною літературою, робота з активом батьків), які позитивно 
впливають на взаємозв’язок школи із сім’єю та громадськими 
організаціями. Щодо залучення громадськості до виховання учнів 
М. Болдирєв наголошує, що іноді можна залучати актив батьків для 
здійснення громадського впливу на деяких батьків і матерів, які 
безвідповідально ставляться до виховання своїх дітей. Якщо бесіди не 
допомагають, можна звернутися за допомогою до громадських організацій 
за місцем роботи таких батьків [2, с. 196]. 

Тенденцію поглядів щодо важливої ролі школи у підготовці всебічно 
розвиненої людини в процесі побудови комуністичного суспільства 
спостерігав Б. Кобзар (1973). Основними рисами виховання учня науко-
вець називав гармонійне поєднання високої ідейності, працьовитості й 
організованості, духовного багатства, моральної чистоти, фізичної 
досконалості [5, с. 12−13]. 

Саме у 70-ті рр. ХХ ст. відбувається становлення педагогічного 
зв’язку між школою і громадськістю через утворення виробничих бригад, 
налагодження шефських зв’язків з промисловими та сільськогос-
подарськими галузями, підвищення престижу робітничих професій та 
дослідницьких здібностей школярів. Це сприяло спрямуванню системи 
діяльності педагогічного колективу школи на виховання в учнів 
комуністичного ставлення до праці. Для реалізації цього завдання було 
налагоджено тісний зв’язок з громадськими представниками трудових 
об’єднань, домоуправлінь, налагоджувалася гурткова робота. 

Актуальною проблемою названого періоду було зосередження 
педагогів на розвитку творчих здібностей, інтересів і нахилів учнів 
засобами позакласної роботи, зокрема через формування пізнавальних 
інтересів за допомогою роботи створених учнівських клубів, гуртків, 
товариств та інших об’єднань. Вагоме значення надавалося технічній та 
художній творчості, а також дитячому самоврядуванню. Цікавим є той 
факт, що за результатами республіканської конференції з питань діяльності 
організаторів позакласної та позашкільної виховної роботи, яка відбулася у 
м. Запоріжжі, не було жодного слова про важливість сім’ї в розв’язанні 
питань виховання учнів. У доповідях наголошувалося на «…питанні про 
перетворення школи на центр виховної роботи у своєму мікрорайоні, про 
діяльність організатора за місцем проживання дітей» [7, с. 83]. 

Виховання в сім’ї здійснювалося в контексті обов’язкового ідейно-
політичного виховання до 1985 року ХХ століття. Основною тенденцією 
стосовно підростаючого покоління була заполітизована спрямованість на 
виховання майбутніх «будівників світлого комуністичного майбутнього». 
Більшість педагогічних досліджень того часу стосується саме теми ідейно-
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моральної, ідейно-політичної, суспільно-політичної та інтернаціональної 
спрямованості. 

Історіографічний огляд проблеми нашого дослідження протягом 
1984−1990 рр. характеризувався докорінними змінами в соціально-
політичній та економічній сферах суспільства, розвитку демократії та 
гласності. Перебудовним процесам в Українській РСР властива заміна 
адміністративно-командної системи на систему управління з демократич-
ними засадами, що зумовило критику старої виховної системи і сприяло 
пошукам нових альтернативних шляхів взаємозв’язку школи, сім’ї та 
громадськості у вихованні учнів. Педагоги почали використовувати у 
дослідженнях архівні матеріали та документи, які раніше були заборонені 
для загального користування. 

Зміни в підходах до організації взаємозв’язку школи, сім’ї та 
громадськості у вихованні учнів, що відбулися за часів «горбачовської» 
перебудови (1985), ініціювали розвиток педагогіки співробітництва. 
Результатом такої діяльності став новий підхід до проблем виховання 
підростаючого покоління в умовах співпраці вчителів та батьків, 
віддзеркалений у публікаціях І. Лисенко, А. Тихомирової, А. Лихачової, 
В. Смирнова. На їхню думку, виховні обов’язки радянської сім’ї 
визначаються тими самими завданнями, які стоять перед шкільною 
системою виховання. Взаємозв’язок школи, сім’ї та громадськості – один з 
принципів виховання цього часу, коли особливої уваги набували питання 
формування активної життєвої позиції учнів через їх залучення до системи 
трудових і громадських стосунків, до життя та діяльності колективів 
робітників, колгоспників та інтелігенції. Це готувало школярів до життя в 
радянському суспільстві, розвивало вміння не залишатися осторонь від 
усіх політичних, економічних та культурних галузей. 

Удосконалення системи управління загальноосвітньої школи, місце і 
роль партійної організації в перебудові навчально-виховного процесу 
розглядала В. Ветохіна у своєму дослідженні «Развитие общеобразова-
тельной школы Украинской ССР в 80-е годы: опыт, проблемы» (1990). На 
її думку, підвищення значення школи в соціально-економічному і 
духовному житті суспільства передбачало наближення школи до 
суспільства, розкриття творчого потенціалу вчительства [3]. 

Як бачимо, перебудовні процеси в розвитку вітчизняної педагогіки 
протягом 1984−1990 рр. у СРСР дали змогу замінити адміністративно-
командну систему системою управління на демократичних засадах. 
Проголошення незалежності України в 1991 р. зумовило зміни в 
налагодженні взаємозв’язку школи, сім’ї та громадськості у вихованні 
підростаючого покоління. 

Опрацювання історіографічних джерел засвідчує, що проблема 
взаємозв’язку школи, сім’ї та громадськості у вихованні учнів до сьогодні 
цікавить широке коло науковців, тому кількість досліджень з цього 
питання дедалі зростає. Це пов’язано з демократизацією суспільства 
протягом так званих років перебудови (з 1985 до 1990 рр.), яка дала 
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поштовх інтенсивному вивченню історії вітчизняної педагогіки. 
Взаємозв’язки між соціальними інститутами залишалися незмінними 
(взаємозв’язки між сім’єю і школою; між школою і громадськістю тощо), 
однак змінюється змістовна наповнюваність виховного процесу. Це 
наслідок економічно-політичних змін, що відбулися в країні, зокрема: 
1) призупинено, а подекуди ліквідовано, діяльність багатьох виробництв 
промислової галузі, що спричинило послаблення зв’язків школи з 
трудовими колективами, представниками громадськості; 2) правляча 
партія втратила свої повноваження, що зумовило зміну пріоритету 
соціалістичного виховання на українонаціональні цінності; 3) школа як 
представник діючої влади змінювала виховну діяльність, подекуди 
всупереч бажанням батьків (неприйняття української мови як державної, 
неоднозначне ставлення до історичних подій, персоналій тощо). 

Отже, аналіз історико-педагогічної літератури та архівних джерел з 
проблем взаємозв’язку школи, сім’ї та громадськості 1945−1991 рр. дав 
змогу виявити аспекти проблеми, які цікавили науковців у різні роки, 
особливості розвитку теоретичних і практичних засад зазначеної проблеми 
залежно від зміни ідеології країни. Саме така позиція і становить основний 
предмет нашого подальшого дослідження. 
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УДК 371.11 
Євгенія Тунік  
 

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ МЕТОДІВ 
УПРАВЛІННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ  

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
 
Економічні, політичні та соціальні процеси, що відбуваються в 

українському суспільстві на сучасному етапі, викликають відповідні зміни 
в освітній галузі. Нормативно-правова база, на підставі якої будується 
система освіти України («Закон України про освіту», «Про загальну 
середню освіту» «Про загальноосвітній навчальний заклад»,»Національна 
доктрина розвитку освіти» та інші), зводяться до оновлення змісту освіти, 
форм та методів управління навчальним закладом, підвищенню 
компетентності управлінців усіх рівнів. Необхідність розробки теорії 
методів управління обумовлена рівнем розвитку вітчизняної теорії 
внутрішкільного управління та її основних складових. 

Методи управління в освіті вивчалися такими науковцями, як 
О. Адаменко, В. Григораш, Л. Даниленко, Т. Десятов, Л. Калініна, С. Кар-
кліна, В. Крижко, Е. Павлютенков, В. Пікельна, В. Сухомлинський, Є. Хри-
ков, П. Худоминський, М. Черпинський та інші. Найчастіше авторами 
вивчалися поняття, класифікації, номенклатури методів управління та їх 
застосування. Однак спеціального дослідження проблем розвитку теорії 
методів управління в школі у вітчизняній педагогічній теорії у другій 
половині XX – початку XXI ст. не проводилося. 

Метою статті є визначення тенденцій розвитку теорії методів 
управління загальноосвітнього навчального закладу в другій половині 
ХХ – початку ХХІ століття. 

Першою тенденцією в розвитку теорії методів управління 
загальноосвітнім навчальним закладом можна вважати трансформацію 
положень з теорії менеджменту. При вивченні понятійного апарату 
методів управління, їх класифікацій, номенклатури, засобів використання, 
найчастіше науковці розглядають їх з позиції впливу. В своїх 
дослідженнях вони, як правило, переносять теорію соціального управління 
на теорію управління освітою. За таких умов розвиток теорії методів 
управління школою носить аналоговий характер, при якому науковці 
дублюють підхід, класифікацію, номенклатури методів управління за тим 
чи іншим напрямом. Значне перенесення позицій менеджменту в практику 
освіти не завжди є позитивним. 

Другою тенденцією в розвитку теорії методів управління в школі є 
збільшення кількості публікацій за цим питанням та вживаності поняття 
методи управління. Починаючи з 90-х років ХХ ст. та до початку ХХІ ст. 
автори при вивченні окремих питань управління звертають свою увагу на 
методи управління, виокремлюючи параграфи або розділи в своїх 
публікаціях, монографіях, дисертаціях. Збільшується загальна кількість 
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вживаних термінів, які пов’язують з методами управління, активно 
використовується поняття, особливо якщо порівнювати з 50–70-ми роками 
ХХ ст. Але не дивлячись на зростання зацікавленості науковців до 
теоретичних проблем управління, часто об’єм змісту, який би розкривав 
сутність методів управління школою, складає пару сторінок, а іноді й 
менше, інформація дублюється. В таких випадках розвиток теорії методів 
управління носить компілятивний характер. 

З іншого боку, при вивченні розвитку теорії методів управління в 
школі простежується тенденція до різних поглядів науковців з цієї 
проблеми. Існує багато вчених та практиків, позиції яких відрізняються в 
понятійно-категоріальному апараті, класифікаціях, номенклатурі методів 
управління. Вивчаючи літературу з питань управління школою та 
тлумачення поняття «методи управління», ми стикаємося з тим, що 
вітчизняні науковці не приходять до єдиної точки зору. 

В теорії методів управління школою простежується позитивна 
тенденція до початку формування закономірностей та принципів, які 
встановлюють загальні явища та необхідні зв’язки в системі методів 
управління, але чітко сформованих законів чи принципів ще немає. 

Вивчаючи закономірності та принципи внутрішкільного управління 
Є. Хриков робить висновок, що досягнутий рівень розвитку школознавства 
кінця ХХ ст. не дозволяє розробити цілісну систему закономірностей, що 
охоплює всі сторони внутрішкільного управління [5, с. 56–61]. В свою 
чергу методи управління виступають в якості способів реалізації 
принципів, відмічає П. Худоминський [3, с. 62]. Л. Калініна з 
Т. Капустеринською приходять до висновку, що методи базуються на 
законах і принципах управління, через них реалізуються управлінські 
функції та управлінська діяльність [2, с. 17]. 

Науковці в своїх дослідженнях відмічають, що методи управління 
базуються на певних тенденціях, відповідних закономірностях і пов’язані з 
принципами управління навчальними закладами. Але досі немає чіткого 
формулювання цих залежностей, закономірностей або принципів, які 
визначають функціонування методів. Це може свідчити про початкову 
стадію розвитку теорії методів управління. 

В розвитку теорії методів управління наступною є тенденція до 
описового характеру досвіду роботи шкіл, а не експериментальній 
перевірці тих чи інших фактів. 

Починаючи з 50-х років ХХ століття, особливе місце серед 
дослідників в галузі теорії управління займали керівники та працівники 
освіти. На сторінках науково-педагогічних журналівцих часів ми 
знаходимо багато статей, присвячених внутрішкільному контролю, 
організації праці та діловодству, роботі з кадрами, організації навчального 
процесу. Особливістю публікацій періоду 50–60-х років було те, що майже 
не зустрічаються теоретичні роботи, більшість має описовий характер 
досвіду. 

У 60-ті роки теорія управління освітою продовжувала розвиватися 
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повільно-еволюційним шляхом поступового накопичування нових знань. 
Посилюється увага фахівців до теоретичних засад управління починаючи з 
70-х років ХХ ст. Набуває розвитку понятійно-термінологічний апарат 
теорії методів управління. У публікаціях починає змінюватися співвідно-
шення представленого теоретичного та емпіричного матеріалу. 

Така динаміка співвідношення теоретичних та емпіричних знань в 
теорії управління простежується і на початку 80-х років. Лише з кінця 90-х 
років ситуація дещо змінюється з появою робіт В. Григораш, Л. Дани-
ленко, О. Мармази, Є. Павлютенкова, В. Пікельної, Є. Хрикова, автори 
починають вивчати термінологію апарату теорії методів управління, 
моделювання в системі методів управління. Факти емпіричних досліджень 
в дисертаціях кінця 90-х свідчать про початок інноваційного характеру 
розвитку теорії методів управління школою. Але кількість таких 
досліджень в порівнянні з загальною кількістю публікацій дуже мала. 

Наступною можна виділити тенденцію до демократизації методів 
управління загальноосвітнім навчальним закладом. Кінець 50-х – початок 
60-х років був періодом хрущовської відлиги та розвитком демократизації 
суспільного управління в державі. Однак в ті часи одним із головних 
завдань управлінської діяльності в школі вважався контроль діяльності 
вчителів, а головну роль в управлінні школою відігравав директор. Ідеї 
єдиноначальності простежуються практично в кожній публікації стосовно 
внутрішкільних питань. Цей факт дає змогу зробити висновок, що в 
практиці управління 50–60-х років переважали методи прямого впливу на 
підлеглих. У 60–70-ті роки в теорії та практиці управління почався 
інтенсивний пошук форм і методів управління направлених на розвиток 
демократичних тенденцій. 

В періодизації реформування шкільної освіти Л. Березівської, 
початок демократизації в розвитку теорії управління простежується з 
періоду зародження демократичних змін на тлі реформи загальноосвітньої 
і професійної школи та визрівання національної реформи освіти (1984–
1991) [1, c. 42]. Реформою передбачено істотну зміну стилю і методів 
керівництва школою, упорядкування системи інспекторського контролю за 
роботою шкіл, різке скорочення потоку різного роду вказівок, звітів і 
запитів. В цей період глибоко досліджуються соціально-психологічні 
проблеми управління, питання розробки психологічних методів управ-
ління. В публікаціях з’являється увага до форм та методів управління, 
через які можливо демократизувати процес управління школою. На 
початку 2000-х переважає авторитаризм, маскований під демократизм, про 
що свідчить велика кількість конфліктів, для розв’язання яких директорам 
та їх заступникам бракує психологічної компетентності [4, c. 33]. 

Наступна тенденція в розвитку теорії методів управління – це зміна 
співвідношення між групами методів. На сучасному етапі ці зміни 
простежуються в переході від методів прямого впливу на ті, що пов’язані з 
ефективністю роботи навчального закладу. Значне місце в діяльності 
керівників посідають методи, пов’язані з одержанням інформації, моделю-
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ванням педагогічних систем, системним проектуванням, плануванням 
шляхів їх реалізації, розробленням методичної інформації. 

В розвитку теорії методів управління школою простежується 
тенденція підсиленої уваги науковців до факторів та умов, від яких 
залежить вибір методів управління. 

Характерною тенденцією сучасного менеджменту є відмова від 
класичних принципів менеджменту, що пов’язуються із впливом 
управління на внутрішні фактори організації, та збільшення уваги до 
проблем адаптації, гнучкості до постійно змінюваних умов зовнішнього 
середовища. В своїх дослідженнях теорії управління школою автори 
приділяють велике значення проблемі створення педагогічних умов. Вони 
повязують їх з методами управління, класифікують як методи управління 
для створення умов, наводять факти, які необхідно враховувати при виборі 
методів та алгоритми при їх виборі. Ще П. Худомінський писав, що вибір 
методів управління залежить від специфіки об’єкту, що управляється та 
закономірностей його розвитку [3, с. 60]. 

В різних умовах на діяльність організації впливає система 
взаємопов’язаних і взаємозалежних факторів, таких як: людський, 
інформаційний, фактор праці, група системних факторів [2, с. 18–19]. В 
публікаціях наведено факти, які необхідно враховувати при виборі методів 
управління, оскільки самі по собі методи управління не можуть бути 
оптимальними і неоптимальними поза конкретних умов. 

Але нам цікаво, які саме фактори впливали на розвиток теорії 
методів управління. Спираючись на закон обумовленості розвитку 
педагогічної науки зовнішніми і внутрішніми факторами та з’ясовані 
тенденції, ми можемо проаналізувати ці фактори. До внутрішніх факторів 
відносимо рівень накопичених педагогічних знань, який простежується з 
50-х років ХХ ст. в якості опису педагогічного досвіду аж до 80-х років з 
переходом до розміреного розвитку теоретичних засад управління, в тому 
числі і методів управління. Опора на фактор логіки розвитку педагогіки 
простежується в спиранні наукових досліджень на накопичені раніше 
знання, особливо при формуванні понятійного апарату та класифікацій 
методів управління. Розвиток теорії методів управління кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. відповідає об’єктивним соціальним потребам практики, 
таким, як демократизація, зміна співвідношення між групами методів в бік 
непрямих методів управління, цільове та проектне управління, запровад-
ження інноваційного підходу та інші. В період радянських часів на 
розвиток теорії методів управління значно впливали ідеологічні чинники, 
що відображалися в тотальному контролі діяльності як вчителів, так і 
керівників навчальних закладів та порушували логіку розвитку педаго-
гічної науки. На активізацію наукових досліджень в напрямі теоретичних 
основ методів управління школою значно вплинули формування теорії 
управління освітніми установами, як самостійної галузі педагогічної 
науки, міжгалузева структура педагогіки, наявність підготовлених науков-
ців. Це підтверджується збільшенням публікацій, починаючи з 90-х років 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 226 

ХХ ст., науковці в своїх дослідженнях спираються на положення з теорії 
менеджменту та загальну теорію управління освітою, з’являються дисер-
тації, в яких методи управління розглядаються в контексті інших питань 
управління. 

До зовнішніх факторів розвитку теорії методів управління можна 
віднести: об’єктивні потреби виховання; рівень розвитку суміжних наук; 
умови діяльності вчених; законодавча база системи управління. Ці фактори 
особливо ярко простежуються в періоди кінця 60-х, коли особлива увага 
приділялася питанням наукової організації праці, в середині 80-х, коли 
створилися умови для перегляду освітньої та управлінської парадигм, в 90-
ті в період проголошення самостійності України та соціально-економічних 
і політичних змін в суспільстві. 

Виявлені тенденції розвитку теорії методів управління в 
загальноосвітньому навчальному закладі свідчать, що в більшій мірі на 
розвиток теорії методів управління в загальноосвітній школі впливали 
внутрішні фактори. Процес розвитку іде поступово, починаючи з періоду 
накопичення емпіричного матеріалу(50–60-ті роки ХХ ст.).Далі розвиток 
теорії методів управління іде шляхом накопичення та узагальнення 
емпіричних фактів, не випереджуючи управлінську практику(70–80-ті роки 
ХХ ст.). Період теоретичного узагальнення (90-ті роки ХХ століття по 
сьогодення)характеризується активним застосуванням та формуванням 
понятійного апарату, розробкою класифікацій, в тому числі тих, що 
відображають демократизацію процесу управління, інноваційний характер 
управління школою, методи освітнього моніторингу, методи управління в 
нових умовах. Виявлені тенденції та періоди розвитку теорії методів 
управління на основі аналізу науково-теоретичних та методичних робіт 
вчених і практиків створюють можливості для практичного використання 
накопиченого історико-педагогічного досвіду, а також визначають зміст 
внутрішкільного управління, їх усвідомлення повинно стати основою для 
вибору орієнтирів подальших досліджень, спрямованих на удосконалення 
теорії управління освітою. 
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УДК 37.015(477) 
Юрій Чопик 
 

ПРАГМАТИЗМ ЯК НАПРЯМ ЗАРУБІЖНОЇ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ 
ПЕДАГОГІКИ КІНЦЯ XIX – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.:  

РЕЦЕПЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДНИКІВ 
 
Реформаторська педагогіка («педагогіка реформ») – це масштабний 

освітній рух кінця XIX – першої третини ХХ ст., що об’єднав учених, 
педагогів, психологів багатьох країн світу в прагненні реформувати 
національні освітні системи, які не відповідали вимогам часу, та оновити 
зміст виховання на принципах гуманізму і педоцентризму. Одним з його 
яскравих явищ стала педагогіка прагматизму, представники якої виступали 
за необхідність докорінного реформування традиційної школи на засадах її 
наближення до життя і врахування індивідуальних потреб дитини. 

Актуальність і практична значущість заявленої в назві статті 
проблеми зумовлені науково-теоретичними й освітніми чинниками. 
Перший полягає в необхідності узагальнення доробку вітчизняної 
історико-педагогічної науки про розвиток прагматичної педагогіки 
наприкінці XIX – у першій третині ХХ ст., щоб з’ясувати її здобутки, 
прогалини, подальші перспективи вивчення. Другий аспект детерміно-
ваний інтеграцією України у європейський освітній простір, що вимагає 
творчого осмислення здобутків світової педагогіки, використання її 
досвіду в реформуванні національної системи освіти, запровадження 
апробованих технологій у теорію і практику виховання і навчання дітей. 

Метою статті є здійснення критично-конструктивного аналізу 
напрацювань вітчизняних радянських та сучасних дослідників педагогіки 
прагматизму задля визначення ступеня дослідженості та перспектив 
вивчення порушеної проблеми. 

Вона отримала фрагментарне відображення у вступних розділах 
дисертаційних і монографічних праць В. Коваленка, Н. Кравцової, 
І. Радіонової, інших учених, але ще не стала предметом спеціального 
комплексного осмислення. 

Радянську літературу другої половини 40–80-х рр. ХХ ст. не варто 
розглядати спрощено як наскрізь «аморфне», «заполітизоване» явище, 
позаяк вона еволюціонувала під впливом наукових та суспільно-
політичних чинників. Її представники були добре ознайомлені з 
надбаннями зарубіжних педагогів, які трактували в руслі чергових 
ідеологічних гасел на догоду партійній номенклатурі. 

За вказаної доби з’явилося лише кілька виданих у Києві 
україномовних праць з історії педагогіки. Одна з перших належить 
знаному вченому М. Даденкові, який з 1944 р. очолював відділ історії 
педагогіки в Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР. В його 
«Історії педагогіки» (1947 р.) простежується ледь помітна ностальгія за 
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періодом 1920-х рр., коли він працював у Фребелівському жіночому 
педінституті. Науковець не виходить за межі офіційної ідеологічної лінії та 
уникає агресивної викривальної позиції. Розкриваючи суть позитивізму, 
прагматизму, інших течій зарубіжної педагогіки, він пішов шляхом 
розлогого цитування праць теоретиків, супроводжуючи їх авторськими 
коментарями [3]. Таким чином читач міг самостійно формувати думку про 
сутність цих феноменів. 

Такої свободи вибору вже не пропонував посібник з «Історії 
педагогіки», виданий 1971 р., де розділ «Школа і педагогіка в період 
імперіалізму» підготував М. Григор’єв [7, с. 98–118]. Його зміст 
перегукується і концентровано відображає положення московських видань, 
де приділено чималу увагу теорії і практиці педагогіки прагматизму, 
трудової педагогіки та ін. Ідеться про праці В. Шевкіна «Педагогіка 
Д. Дьюї на службі сучасної американської реакції» (1952 р.), М. Берн-
штейна «Занепад прагматичної педагогіки» (1963 р.), Л. Гончарова «Школа 
та педагогіка США до другої світової війни» (1972 р.); З. Малькової і 
Б. Вульфсона «Сучасна школа та педагогіка в капіталістичних країнах» 
(1975 р.) та ін. 

Уже самі назви цих репрезентативних праць відображають їх ідейну 
заангажованість, адже вони мали обґрунтувати наперед визначені завдання 
щодо критики «буржуазної педагогіки» як такої, що перебуває у стані 
«кризи», «занепаду». З таких позицій підходили до висвітлення її 
«найреакційнішого» напряму – прагматизму, що уособлювався з Дж. Дьюї. 
Позитивні оцінки його творчості радянських, зокрема й українських 
науковців 1920-х – початку 1930-х рр., за повоєнного періоду змінилися на 
кардинально протилежні. Джордж Дьюї став першим західним педагогом, 
який 1928 р. відвідав СРСР, його захоплення діяльністю наукових та 
освітніх установ політичні кола США сприйняли як відвертий виклик. 
Однак, коли в Радянському Союзі утвердився тоталітарний режим, він 
гостро його засудив. 

Радянська наука спотворювала суть філософсько-педагогічної 
концепції Дж. Дьюї. У вульгаризованому світлі представлялися її наріжні 
принципи спадковості (трактувався з расистських позицій); використання 
ручної праці (буцімто вчений заперечував продуктивну працю і всебічний 
інтелектуальний розвиток); трудового виховання і педоцентризму (нібито 
відривав трудове виховання від соціальних проблем, недооцінював роль 
школи і системних знань). Йому закидали зведення ролі вчителя до 
функціонера й консультанта. Щоправда, в окремих випадках із 
застереженнями визнавалися деякі «прогресивні» елементи прагматизму: 
відповідність шкільної освіти інтересам і запитам дитини, зв’язок школи та 
життя, активізація навчального процесу, освітнє значення трудового 
виховання тощо (Л. Гончаров [2, с. 143–154]; З. Малькова, Б. Вульфсон [18]). 

У сучасній вітчизняній педагогічній літературі прагматична 
педагогіка кінця XIX – першої третини ХХ ст. фігурує під назвами 
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«прогресизм», «інструменталізм», «експерименталізм», «утилітаризм» та 
ін. Науковці єдині в думці, що вона є одним з головних напрямів 
«педагогіки реформ», але навіть в узагальнюючих працях з історії 
педагогіки, зокрема й зарубіжної, її трактують з різних позицій. Позаяк 
прагматизм виник у США на межі XIX–ХХ ст., його нерідко розглядають 
як «локальне» явище [8; 15, с. 63–70]. Він об’єктивно персоніфікується з 
Дж. Дьюї, що своєю чергою зумовило стереотипне трактування цього діяча 
як «засновника» і «фундатора» цієї течії. Нерідко його репрезентують і як 
представника течії «нового виховання» (Т. Поніманська). Така ситуація 
детермінована «універсалізмом» концепції Дж. Дьюї, яка осмислюється в 
ракурсі різних галузей педагогіки і наукових напрямів. Це зумовило появу 
безлічі поглядів і підходів до її вивчення, які слід розглядали через 
зіставлення й у площині наукового дискурсу. 

Слідом за статейними публікаціями 1990-х рр., які доволі 
фрагментарно висвітлювали цю проблему, в 2000 р. з’явилася перша 
дисертаційна робота. Її автор В. Коваленко висунув завдання – дати 
«цілісний» аналіз філософсько-педагогічної концепції Дж. Дьюї. Акуму-
люючи доробок науковців 1920–1980-х рр. та власний досвід прочитання 
його творів, він представив візію формування світогляду та філософської і 
дидактичної систем Дж. Дьюї. Новаторськими для української науки 
виглядають оціночні характеристики її змісту, форм, методів, сутності 
біогенетичної теорії Дж. Дьюї тощо. Виявляються притаманні їй супе-
речності між пропонованими методами, спрямованими на пробудження 
творчого мислення учнів, та неможливістю розв’язання цього завдань 
через опору лише на їх практичний досвід і обмеженість теоретичного 
компонента освітньої концепції педагога [11]. 

Володимир Коваленко впродовж двох десятиріч досліджує наукову 
спадщину Дж. Дьюї, тож його надбання цікаві ще й тому, що дозволяють 
відстежити еволюцію творчих поглядів окремого науковця на цю 
проблему. Аналіз матеріалів його дослідницької праці 1995–2012 рр. [11–
14 та ін.] засвідчує, що авторська рефлексія філософії освіти вченого-
реформатора фактично не зазнала змін, адже акцентування на її 
фундаментальних засадах майже не нарощувалося свіжими поглядами. 
Натомість оновилася візія концепції виховання Дж. Дьюї, що доповню-
ється новими характеристиками системи трудового виховання тощо. 

Ще одну дисертацію, присвячену теорії і практиці педагогіки 
прагматизму Дж. Дьюї, підготувала Н. Кравцова (2008 р.). Її внесок у 
вивчення цієї проблеми вбачаємо в тому, що, по-перше, дослідниця 
абсорбує доробок не лише вітчизняної, а й передусім американської 
історіографії та, виходячи з цього, встановлює провідне місце Чиказької 
експериментальної школи-лабораторії Дж. Дьюї серед нетрадиційних 
закладів освіти США кінця XIX – початку ХХ ст. По-друге, схарак-
теризовано її теоретико-педагогічну модель як організаційно-функціо-
нальну; розкрито прогностичний потенціал школи-лабораторії щодо 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 

 230 

принципів, модульного змісту, методів і форм навчання. По-третє, 
показано специфіку організаційно-методичної системи Дж. Дьюї з 
акцентами на напрями реалізації ідеї органічної єдності індивіда й 
суспільства в педагогічному процесі, психолого-стадійний розвиток дітей 
та умови і засобами їх особистісного саморозвитку [16]. Такий 
поглиблений аналіз дає нові уявлення про дидактичну систему Чиказької 
школи-лабораторії Дж. Дьюї, що справила визначальний вплив на 
розвиток педагогіки прагматизму. 

Закономірно, що спеціальні наукові дослідження глибше, рельєф-
ніше розкривають педагогічні явища, порівняно з узагальнюючими 
працями, де вони розглядаються фрагментарно на тлі широкої історико-
педагогічної ретроспективи. Таким чином корегуються не завжди виважені 
твердження й погляди. Зокрема, в педагогічній літературі побутує 
стереотип, згідно з яким «засновником» прагматичної педагогіки був 
Дж. Дьюї. Насправді її філософські основи розробили Ч. Пірс, У. Джемс, 
Дж. Мід, а він розвинув погляди в теоретико-методологічні засади та 
створив цілісну концепцію прагматизму. 

Теорія Дж. Дьюї як багатогранний генеративно-новаторський 
феномен осмислюється в різних галузях педагогіки та різних тематичних 
контекстах. Це знаходить прояв й у згадуваних дослідженнях про окремі 
течії і напрями реформаторської педагогіки. Так, Т. Петрова розкрила 
гуманістичну парадигму Дж. Дьюї щодо виховання особистості та 
показала його як чільного представника світового реформаторського руху 
[20]. У працях О. Квас [9], Т. Кравцової [17], А. Растригіної [23] даються 
різнобічні характеристики ідей представників прагматизму, які творили 
підґрунтя теорії вільного виховання і дитиноцентризму, зіставляються їхні 
погляди з науковими конструктами інших авторських шкіл. У контексті 
еволюції теорії і практики «нового виховання» Г. Кемінь проаналізувала 
ідеї демократії у творчості Дж. Дьюї, зміст розробленої ним шкільної 
моделі та показала їхній вплив на розвиток світової педагогічної думки 
[10]. Такий універсалізм прагматичної педагогіки, з одного боку, та 
синкретність реформаторського руху, з іншого, слугують ще одним 
аргументом, який доводить існування об’єктивних труднощів для його 
внутрішньої градації на окремі напрями і течії. 

Концепція прагматизму Дж. Дьюї та його послідовників наскрізно 
проходить через вітчизняну американознавчу педагогіку, яка розвинулася 
за останніх півтора десятиріччя та охоплює широке коло проблем освіти, 
навчання і виховання. Загальні уявлення про тематичний спектр і 
розмаїття таких наукових підходів дає вибірковий аналіз деяких студій. 
Досліджуючи проблему морально-естетичного виховання в історії 
американської школи, В. Жуковський розкрив суть етичної системи 
прогресизму як такої, що заперечувала об’єктивні моральні цінності й 
обмежувалася суб’єктивним досвідом особистості. Учений доводить, що 
для Дж. Дьюї моральний розвиток людини полягав у реконструкції її 
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морального досвіду на основі аналізу конкретної ситуації з використанням 
наукового методу [5]. Досліджуючи основи сімейного виховання у США, 
О. Безлюдний розкрив його концептуальні засади з позицій прагматизму, 
що полягають у прищепленні батьками дитині поглядів, які допомагали їй 
досягти практичної вигоди (У. Джеймс, Дж. Дьюї, Ч. Пірс) [1, c. 19–21]. 
З’ясовано роль і місце прагматизму у формуванні концептуальних засад 
дошкільної освіти у США в 20-х рр. ХХ ст. (Н. Мельник [19]) та ін. 

У роботі української дослідниці О. Заболотної з проблеми 
соціалізації учнівської молоді в середніх навчальних закладах США також 
показано вплив на формування її концептуальних основ філософії 
прагматизму, в якій цінність ідей і понять визначалися практичними 
можливостями їх застосування, а істинним уважається те, що приносить 
успіх і користь людині [4, с. 8–9]. Вивчаючи концепції виховання в системі 
шкільної освіти США, О. Плахотнюк так само показує різновекторність 
впливів прагматизму: він розглядається і як філософська течія, що 
становила її ідейне підґрунтя, і в контексті виховних парадигм гуманіс-
тичного і громадянського виховання. З таких позицій розкривається 
продуктивність та універсалізм ідей Дж. Дьюї, У. Кілпатріка, Дж. Каунаса 
та ін. [21]. Маємо підставити констатувати, що фактично жодне 
комплексне педагогічне американознавче дослідження не обходить увагою 
теорії прагматизму Дж. Дьюї, яка розглядається з позицій ретроспективи та 
впливу на подальші освітні процеси. 

Зростає інтерес учених-педагогів до філософської концепції 
Дж. Дьюї, причому не лише в ролі підґрунтя для осмислення дидактичних 
засад його теорії виховання і навчання (В. Коваленко, Н. Кравцова, ін.), але 
й у площині філософії освіти – як цінний досвід розв’язання складних 
методологічних проблем. У такому контексті відзначимо доробок 
О. Радіонової, яка з позицій феноменології здійснила всебічний аналіз 
поглядів Дж. Дьюї як адепта прагматичної філософії виховання, що 
спирався на інструменталізм при аналізі проблем формування людини. 
Нові грані розуміння прагматичної філософії розкривають висновки 
вченої, згідно з якими реальний центр життя дитини слід шукати не в науці 
як такій, а в її особистому соціальному досвіді. Тому прагматизм становить 
оригінальну спробу поєднати антропологію дитинства з проблемою 
набуття соціального досвіду. Послідовно доводиться позиція, що саме 
«прагматистськи орієнтована» філософія Дж. Дьюї виконує функції 
метапарадигми в концептуальних побудовах філософії освіти. Це 
зумовлено її методологічною відкритістю, позаяк еволюція американ-
ського прагматизму в тематичному полі філософії освіти та виховання 
здійснювалася в напрямі абсорбації інших течій і напрямів за принципом 
комплементарності, із застосуванням здобутків соціального біхевіоризму 
та європейської гуманістично-антропологічної філософії [22]. 

На тлі домінуючих поглядів та усталеного категоріального апарату 
як інструмента вивчення різних течій і напрямів зарубіжної педагогіки 
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дещо «неординарним», а з наукової точки зору не зовсім виправданим 
виглядає використання поняття «дидактичний утилітаризм» для розкриття 
поглядів Дж. Дьюї та його послідовників. Автори не вдаються до 
з’ясування його сутності та співвідношення з прагматизмом, хоча 
фактично використовують їх як тотожні (О. Жук, 2011 р. [6]). Цей приклад 
розглядаємо не лише в контексті наукової культури; він засвідчує 
необхідність поглибленої розробки науково-понятійного інструментарію, 
пов’язаного з різними складниками реформаторського руху. 

Таким чином, відмовившись від одіозного трактування прагматист-
ської педагогіки радянською наукою, сучасні вчені здійснили помітний 
поступ у її осмисленні, хоча важко долаються окремі стереотипні підходи і 
трактування. Науковці закономірно зосередили зусилля на розкритті 
філософсько-педагогічної концепції Дж. Дьюї, утім, доволі фрагментарно 
досліджено теоретичні погляди інших її представників. Залишається 
актуальним перевидання їхніх праць, позаяк українські автори в 
переважній більшості спираються на російськомовні переклади 1920-х рр. 
Перспективи подальших досліджень убачаємо в аналізі надбань 
фундаторів педагогіки прагматизму. 
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УДК 37(477)(092) 
Оксана Шаповал  
 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ І.СОКОЛЯНСЬКОГО 

 
Наукові дослідження соціального виховання минулих років 

проводилися на монодисциплінарній основі, що збіднювало діагностичні 
та прогностичні функції досліджень, не відкривало доступу до глибинних 
процесів соціуму у взаємозв’язку із соціальним вихованням і розвитком 
особистості. Сьогодні соціальне виховання як сфера наукового знання та 
соціальної практики, розглядаючи людину в органічній єдності 
індивідуально-психологічного й соціального, як відкриту постійно 
змінювану систему, ніби олюднює, педагогізує середовище. 

Сучасне розуміння державотворчих процесів в Україні неможливе 
без глибокого вивчення історичного досвіду попередніх поколінь в цілому 
та об’єктивного висвітлення діяльності конкретних історичних осіб, які 
своєю наполегливою працею торували шлях до створення Української 
незалежної держави. Дослідження творчої спадщини вітчизняних 
педагогів, наукова розробка їхніх ідей і поглядів допоможуть відродити в 
Україні національну педагогічну думку, забезпечити єдність і 
спадкоємність поколінь, що в свою чергу додасть сили процесу 
формування нової, національно свідомої генерації. «Саме персоналія, – 
зазначає акад. О. В. Сухомлинська, – яку ми повертаємо з небуття, і своїм 
життям, і своїми ідеями підтверджує рух історії, її мінливість, 
непередбаченість і вразливість. На наших очах педагог, освітній діяч 
оживає, персоніфікується, стає нашим сучасним» [12, с. 46]. 

Драматизм нашої минувшини виразно і болісно позначився на долі 
не одного славетного сина України, відкинувши знання про їхню 
подвижницьку діяльність на периферію історичної пам’яті. Серед тих, хто 
своєю самовідданістю працею, знаннями збагачував українську науку й 
культуру, слід відзначити і професора Івана Панасовича Соколянського – 
людину з надзвичайним талантом новатора, відомого педагога-експери-
ментатора [8, с. 145]. 

Особистість Івана Соколянського, його різнопланова діяльність 
привертали увагу біографів, учених у різні періоди розвитку вітчизняної 
педагогічної науки та медицини. Дослідники української історії педаго-
гіки, а саме О. В. Сухомлинська розглядала постать Івана Соколянського 
як представника української педології кінця ХІХ – початку ХХ ст.  
[13, с. 296–301]; Н. М. Коляда – педагога, педолога, фахівця з проблем 
спеціальної педагогіки, організатора освіти і науки в Росії та Україні, 
відомого теоретика вітчизняного дитячого руху 20-х років ХХ ст., людину 
різнобічних знань і високоосвіченого спеціаліста світового значення  
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[4, с. 93]; Т. А. Басилова – реформатора корекційної педагогіки, вченого-
дефектолога [2, с. 49]; С. П. Екало висвітлювала ідеї Івана Соколянського 
як новатора у громадському житті, науковій педагогічній діяльності [3, 
с. 148–150]; німецький дослідник Гьотц Хілліг аналізував ідеї Івана 
Соколянського у порівнянні з ідеями А. Макаренка [14, с. 3–5]; Н. Г. Са-
вельєва розкривала концептуальні основи педагогічної діяльності 
І. П. Соколянського, його внесок в світову теорію і практику виховання і 
навчання сліпоглухих дітей [9, с. 10]. 

Водночас історіографічний огляд засвідчує, що соціальне виховання 
в спадщині Івана Соколянського ще недостатньо вивчене. Зокрема не 
дістали належної уваги його педагогічні погляди, ідеї, що їх зберігають 
архівні документи, спеціальні наукові праці, потребує подальшого 
вивчення його діяльності в освітніх закладах Харкова, Запоріжжя та ін. 

Мета статті – дослідження соціально-історичних умов формування 
спрямованості педагогічної діяльності видатного педагога, дефектолога, 
фахівця з проблем спеціальної педагогіки, організатора освіти й науки у 
буремні 20-ті рр. ХХ ст. 

Письменник, друг професора І. П. Соколяського, Ю. К. Смолич у 
своїх спогадах дуже чітко та образно охарактеризував видатного 
вітчизняного педагога: «Іван Панасович Соколянський – знаменитий 
учений, рятівник десятків і сотень сліпих, німих і глухих, геніальний 
новатор, що вмів навчити сліпого розрізняти кольори, глухого – дізнатися 
гаму, німого – передавати свої думки іншим» [11, с. 223]. 

Професора Івана Панасовича Соколяського по праву можна вважати 
основоположником вітчизняної тифлосурдопедагогіки. Саме І. П. Соко-
лянським було вперше викладено концепцію навчання сліпоглухонімих як 
систему наукового знання. У своїх нечисленних, але яскравих роботах, а 
більше в листах і усних висловлюваннях, які, завдяки афористичності й 
парадоксальності, справляли велике враження на його співрозмовників, 
І. П. Соколяський висловив безліч корисних ідей, які стосуються 
особливостей навчання та розвитку сліпоглухонімих [6, с. 71]. 

Він народився 23 березня 1889 р. в станиці Динська Краснодарського 
краю в родині українського козака «нижче середнього» достатку [6, с. 111] 
та ще в ранньому дитинстві він познайомився та здружився із глухонімими 
дітьми. Глуха дівчинка-підліток була його нянькою, і завдяки цій дівчинці 
він навчився спілкуватися з іншими глухими дітьми, які проживали в 
станиці, глухонімі діти стали його товаришами, із ними він спілкувався 
вільно з допомогою коротких але виразних жестів [1, с. 71–72]. 

Закінчивши школу, І. П. Соколянський продовжив навчання в 
Кубанській вчительській семінарії. Відомо, що ще юнаком Іван Панасович 
зацікавився роботою молодіжної групи, яка під керівництвом більшовиків 
активно брала участь у революційних подіях 1905 р. на Кубані. У 16 років 
він був заарештований, потрапив до списків неблагонадійних і був висла-
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ний у Вологодську область. Через півроку Іван Соколянський звільнився із 
заслання і виїхав до Петербурга з наміром навчатись далі [7, с. 3–5]. 

Одночасно І. П. Соколянський став слухати лекції П. Ф. Лесгафта, 
який першим відкрив перед ним «науку про людину» [13, с. 3–7]. Саме 
його І. П. Соколянський вважав своїм учителем. На лекціях Іван 
Панасович вперше дізнався про існування спеціальних шкіл для 
глухонімих та про успіхи навчання сліпоглухих в Америці. Це настільки 
зацікавило І. П. Соколянського, що він вирішив присвятити свою 
діяльність навчанню глухонімих. У 1908 р. юнак вступає до Психоневро-
логічного інституту в м. Санкт-Петербург на педагогічне відділення 
природно-історичного факультету. Спеціальну кафедру, яка займалася 
проблемами педагогіки глухонімих, очолював професор І. В. Богданов-
Березовський. Тифлопедагогіку викладали А. П. Крогіус і П. Д. Педлер. 
Курс «Загальна психологія» читав Н. Е. Введенский – учень І. М. Се-
ченова. У цьому інституті викладав видатний психіатр і психофізіолог 
В. М. Бехтерев, послідовник І. П. Павлова, К. П. Кржишковский читав курс 
з фізіології [1, с. 71–75]. 

Навчаючись в Психоневрологічному інституті, І. П. Соколянський 
окремо відвідував курси експериментальної психології у професора 
О. Ф. Лазурского, відвідував приватний семінар професора О. П. Нечаєва, 
а також займався на спеціальних Маріїнських педагогічних курсах (з 
навчання й виховання глухонімих). Закінчення курсів давало право 
відкриття навчально-виховного закладу для глухонімих в Російській 
імперії і право керівництва ним. І. П. Соколянський дуже захопився 
практичними заняттями і став відвідувати уроки Імператорського училища 
глухонімих. При Психоневрологічному інституті існувала своя клініка 
(«Притулок братства в ім’я Цариці Небесної»), де перебували діти з 
різними проблемами. Під керівництвом Є. К. Грачової студент І. П. Соко-
лянський керував деякими групами хворих дітей, в цій клініці він вперше 
побачив сліпоглухонімих. І. П. Соколянський регулярно відвідував засі-
дання громадської організації «Батьківський гурток», саме там він і почув 
доповідь А. В. Володимирського «Без світла, без звуків, без мови», 
присвячений сучасним закордонним досягненням в галузі навчання 
сліпоглухих дітей. Ця доповідь справила великий вплив на майбутню 
наукову діяльність І. П. Соколянського, зародивши в ньому думку про 
правильне наукове тлумачення природи слепоглухонімоті і шляхах пошуку 
наукових основ виховання і навчання дітей, які мали такі вади розвитку. 
Доповідь, за спогадами І. П. Соколянського, стала найважливішою подією 
в його житті, зміцнила в ньому впевненість у необхідності створення 
наукової бази для виховання і навчання сліпоглухих дітей [1, с. 72–74]. 

Заняття І. П. Соколянського в Психоневрологічному інституті 
тривали упродовж 1908–1913-х рр., але вже з серпня 1910 р. він почав 
викладати в училищі глухонімих в Олександрівську (м. Запоріжжя). 
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У 1915 р. І. П. Соколянський, незважаючи на повну глухоту на праве 
вухо (про що згадується в його автобіографії), був призваний на військову 
службу. Він брав участь у військовій охороні декількох експедицій до 
Туреччини, Персії і Афганістану. Там йому стало в нагоді знання мови 
жестів: серед місцевих жителів він знаходив глухих людей, які служили 
йому найкращими перекладачами. 

Після Жовтневої революції І. П. Соколянський з величезною 
енергією бореться за нову радянську школу. У ті роки на Україні не було 
ні одного педагогічного журналу чи газети, де б голосно не лунав його 
голос. З кінця 1919 р. І. П. Соколянський працював в центральному апараті 
освіти України, а з травня цього ж року – завідувачем Уманського 
управління народною освітою і керував також школою глухонімих. З 
вересня 1920 р. по лютий 1921 р. був завідувачем Київським управлінням 
вищих навчальних закладів. У жовтні 1921 р. він перейшов в Наркомос 
УСРР, перебував у місті Харкові, тоді столиці республіки, на посаді 
головного інспектора установ для дефективних дітей Центрального 
комітету (а пізніше Главку) соціального виховання. Після реорганізації цієї 
секції в червні 1923 р. І. П. Соколянський став завідувачем новим 
«відділом дефективного дитинства» [13, с. 3–147]. 

У Харкові, як і раніше в Києві, де в 1920–1921 рр. І. П. Соколянський 
поєднував посади викладача педології в Інституті народної освіти та 
співробітника Науково-педагогічного інституту , поряд з адміністративною 
він займався науково-дослідною та педагогічною діяльністю. З 1923 р. на 
кафедрі соціального виховання Харківського ІНО він читав курс 
дефектології, а у вересні 1924 р. став деканом факультету соціального 
виховання [13, с. 3–147]. 

І. П. Соколянського по праву можна вважати засновником системи 
освіти дефективних дітей на Україні. З його ініціативи були створені 
лікарсько-педагогічні кабінети, які об’єднали всю науково-практичну 
роботу з дефектології [10, с. 107–113]. 

У 1930 р. в Харкові ним був організований Науково-дослідний 
інститут дефектології, де І. П. Соколянський стає першим директором. У 
30-ті рр. І. П. Соколянський, як і багато представників української 
інтелігенції, був репресований [13, с. 17]. 

У середині жовтня 1933 р. його прізвище названо в опублікованій 
постанові ЦККП (б) «Про роботу Українського науково-дослідного 
інституту педагогіки та Всеукраїнського товариства «Педагог-марксист»«, 
де керівництво УНДІП і його дослідники звинувачувалися в націоналізмі, в 
«засміченні» інституту «Контрреволюційними буржуазно-націоналістич-
ними петлюрівськими елементами» [1, с. 72–73]. У грудні 1933 р. 
І. П. Соколянський був заарештований харківськими чекістами та 
засуджений до 10 років тюремного ув’язнення. Завдяки заступництву 
М. Горького, який тоді листувався з ним і з Ольгою Скороходовою 
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(радянський педагог, вчений-дефектолог, автор ряду наукових та 
літературних праць, які створені нею при повній відсутності зору і слуху), 
в березні 1934 р. він був з-під арешту звільнений, але в жовтні 1937 р. 
знову заарештований. Про це та про подальшу долю І. П. Соколянського 
вперше повідомляє кандидат психологічних наук Т.А. Басілова в 
біографічному нарисі до 100-ліття з дня його народження [1, с. 71–75]. 

Незважаючи на виключення з партії і всі звинувачення, І. П. Соко-
лянському після звільнення із в’язниці вдалося вступити на роботу в 
Український інститут експериментальної медицини, де він завідував 
відділом експериментальної психофізіології і школою-клінікою для 
сліпоглухонімих дітей. Одночасно він був професором Харківського 
медичного інституту по кафедрі дефективного дитинства на факультеті 
охорони материнства і дитинства. 

Вдруге І. П. Соколянський був заарештований 12 жовтня 1937 р. «за 
звинуваченням у приналежності до антирадянської націоналістично-теро-
ристичної організації» [1, с. 12]. Іван Панасович, звільнившись у травні 
1939 р., (як пише Т. Д. Басілова, у зв’язку з переглядом слідчих справ після 
зняття Н. І. Єжова з поста наркома НКВС СРСР в грудні 1938 р.), та був 
змушений покинути Харків і переїхати до Москви [1, с. 72–73]. 

Під час війни І. П. Соколянський разом зі своїми учнями був 
евакуйований до Пензенської області, а потім переїхав до Новосибірська. З 
1944 р. він є науковим співробітником вищезазначеного Науково-
практичного інституту в Москві, який в той час як інститут дефектології 
був включений у нову систему Академії педагогічних наук РРФСР. Темою 
його дослідження залишалася, як і в 30-ті рр. в м. Харків, педагогіка 
сліпоглухонімих. Професору І. П. Соколянському за педагогічну роботу зі 
сліпоглухонімимим в 1947 р. президією Академії педагогічних наук 
РРФСР було присуджено премію ім. К. Д. Ушинського. У 1949 р. за 
сукупності наукових праць без захисту дисертації йому було присуджено 
ступінь кандидата педагогічних наук. В 1957 р. відбулася важлива для 
І. П. Соколянського подія: прийшла довгоочікувана реабілітація, з нього 
було знято всі звинувачення і відновлено членство у партії та через три 
роки його не стало. 

У 1923 р. в м. Харків при школі сліпих з ініціативи І. П. Соко-
лянського була відкрита школа-клініка для індивідуального навчання 
сліпоглухонімих. Саме тут він приступив до науково-дослідної роботи в 
найбільш складній галузі дефектології-тифлосурдопедагогіці. 

У 1923 р. там виховувалося 5 дітей. У 1925 р. в клініку була 
переведена для навчання (зі школи сліпих м. Одеси ) сліпоглуха Ольга 
Скороходова, майбутня письменниця та старший науковий співробітник 
Інституту дефектології, в долі якої І. П. Соколянський зіграв вирішальну 
роль. Школа-клініка сліпоглухих в м. Харкові існувала до 1938 р. На думку 
дослідників Т. А. Басілової і В. М. Чулкової, її існування можна умовно 
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розділити на два періоди: між арештами І. П. Соколянського – з 1923 по 
1933 рр.; та з 1934 по 1938 р. [7, с. 3–25]. 

У 1938 р. клініка сліпоглухонімих дітей була закрита за постановою 
Наркомосу України, відповідно до якого ці діти фактично були об’єднані в 
одну категорію з нездібними, глибоко розумововідсталими дітьми. 
Приміщення клініки було відібрано, дітей планувалося перевести в 
інвалідні будинки. Чотирьох дітей з клініки І. П. Соколянскому вдалося 
перевести у 1940 р. в ленінградську групу сліпоглухонімих, троє з них 
згодом загинули під час блокади. Із сліпоглухих, що навчалися в Харкові, в 
живих залишилися тільки Ольга Скороходова, яка пережила в харківській 
школі сліпих період окупації, і Марія Сокіл, до війни виїхала з Харкова до 
родичів у село. Харківська школа-клініка була практично знищена, 
рукописи І. П. Соколянского пропали, майже всі матеріали і прилади, що 
знаходилися в клініці, були втрачені [2, с. 49]. 

Сьогодні чітко зрозуміло, що в 20-х рр. ХХ ст. ми мали, без 
перебільшення, найперспективнішу педагогіку в світі. Але 30-ті рр. 
знаменували собою закінчення однієї педагогічної епохи і наступ іншої. 

У 1947 році виходить з друку під редакцією І. П. Соколянського 
книга О. І. Скороходової «Як я сприймаю навколишній світ». Оцінюючи 
книгу, видатний вітчизняний психолог А. Н. Леонтьєв писав, що «голов-
ний інтерес духовного олюднення сліпоглухонімих полягає в тому, що 
ставиться величезної важливості питання про природу свідомості» [5, с. 251]. 

У громадському житті діяльність Івана Соколянського виявлялась у 
прогресивній позиції щодо української національної школи, яка мала бути 
цариною знань, вільною від політики. У науковій діяльності він був одним 
з перших українських вчених, чию увагу привернули люди з 
комплексними дефектами, а у педагогічній практиці – рятівником і 
ланкою, яка пов’язувала дитину з навколишнім світом. 

Таким чином проведений аналіз дозволяє стверджувати, що Іван 
Соколянський в 20–30-ті рр. ХХ ст. зробив вагомий внесок у розвиток 
вітчизняної соціальної педагогіки як науки, пов’язав теорію практикою та 
створив власну соціально-педагогічну систему виховання й навчання 
сліпоглухих дітей. 

Перспективним в означення напрямів є дослідження спадщини 
І. П. Сколянського що до організаційних засад навчання й виховання дітей 
з комплексними вадами, аналіз форм і методів роботи з особами означеної 
категорії. 
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УДК 37(430)(092) 
Ольга Штик  

 
УМОВИ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ П. ПЕТЕРСЕНА  
ЯК НІМЕЦЬКОГО ПЕДАГОГА-РЕФОРМАТОРА 

 
В історії педагогічної науки є імена, які як віхи визначають перехід 

наукових знань в якісно новий стан. Великі трудівники науки акумулюють 
досягнення своїх попередників і могутнім поривом творчої думки 
наближаються до істини, тим самим відкриваючи новий метод наукового 
пізнання, полегшуючи шлях своїм послідовникам. За словами О. В. Сухом-
линської, історико-педагогічний аналіз розвитку вітчизняної педагогічної 
науки неможливий без вивчення життєвого шляху «носіїв» основних ідей – 
науковців, теоретиків і практиків [1, с. 10-15]. Важливим є не лише 
ретельний аналіз наукових робіт видатних педагогів, але і відстеження 
еволюції їхніх наукових та педагогічних поглядів, вивчення кола 
актуальної професійної й особистісної взаємодії та деяких особливостей 
приватного життя. 

До числа справжніх видатних представників реформаторської 
педагогіки Німеччини кінця ХІХ – початку ХХ століття належить і Петер 
Петерсен. Його наукова діяльність невіддільна від процесу створення нової 
педагогіки, а його педагогічний досвід ми справедливо можемо називати 
реформаторським. 

На основі літературних джерел відомого німецького дослідника 
Б. Клюґе [5] було встановлено, що П. Петерсен народився 26 червня 
1884 р. в селі Ґросенвіє, недалеко від міста Фленсбурґ (Німеччина), в 
дрібноселянській багатодітній родині. Дитячі та юнацькі роки видатного 
педагога були важкими, він був найстаршим із сімох дітей, що означало 
для нього, як для спадкоємця всього родинного господарства – велику 
відповідальність перед родиною, спроможність продовжувати вміло 
керувати сімейною спадщиною і зміцнювати її. 

Життя та досвід спілкування з людьми у сільській громаді, щоденна 
тяжка праця у сільському господарстві, природа не тільки формували 
світогляд Петера Петерсена, а й значною мірою впливали на становлення 
його характеру. Він вважав, що праця розвиває у людині почуття гідності, 
підвищує його самооцінку та впливає на взаємовідносини у соціумі, а 
головними рисами у формуванні характеру він вбачав наполегливість і 
цілеспрямованість у поєднанні з суворістю і старанністю. 

Особливий вплив на виховання П. Петерсена мала його сім’я. 
Майбутній педагог звернув увагу на те, що сім’я не тільки формує духовну 
і моральну культуру людини, а й є основою у формуванні вільної, гуманної 
і розвиненої особистості. Звичайна сім’я, в якій зростав П. Петерсен, з її 
труднощами та конфліктами, сформували у нього гідні почуття любові, 
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довіри, дружби, співчуття і милосердя, спільноти та бажання навчатися. 
Пізніше сім’я стала взірцем і важливим фактором у створенні «шкільної 
спільноти» в навчально-виховній школі «Йена-план». 

Сільська початкова школа у селі Ґросенвіє, де П. Петерсен отримав 
перші знання, відігравала значну роль у формуванні педагогічних поглядів 
видатного педагога-реформатора. Перші вчителі розгледіли в П. Петерсені 
талановитого, розумного, допитливого до знань учня. Спостерігаючи за 
розумовими здібностями підлітка, вони доклали зусиль для формування 
особистого світогляду П. Петерсена та допомагали самостійному 
вивченню навчального матеріалу. 

Отримані в сільській школі знання, що базувалися на поєднанні 
школи з навколишнім середовищем та культурою, сприяли доступу 
П. Петерсена в отриманні вищої освіти. У 1896 р. він складає вступний 
іспит до королівської гімназії у м. Фленсбург. 

Про роки навчання у гімназії П. Петерсен надає небагато інформації 
та згадує, як про нещасливий період у своєму житті, який залишив 
неприємні спогади. На основі аналізу літератури німецьких педагогів 
Г. Дьопп-Форвальда та М. Вайхерт фон Хассель було встановлено, що під 
час навчання у гімназії, де більшість школярів були з багатих буржуазних 
сімей, П. Петерсену, як сину дрібносільського селянина, довелося зазнати 
несправедливість, соціальне приниження та труднощі з класової 
дискримінацією. Вимоги «нової» школи, жорстка дисципліна, непоро-
зуміння та гнітюча атмосфера у гімназії сприяли формуванню у 
П. Петерсена особливого ставлення до соціальної несправедливості [3; 7]. 
Пізніше, в своїй науковій праці «Основи педагогіки» П. Петерсен 
наголошував, що учні мають великий потенціал та можливості, які повинні 
реалізовуватися і розвиватися в сприятливих для цього умовах, і будь-яке 
грубе втручання в процес розвитку і формування учнів як особистостей – 
нав’язливе, авторитарне керівництво їхнім життям зробить з них 
безпринципних і деморалізованих членів суспільства [6, с. 150]. Тому, 
очевидно, тут можна вбачати мотив, який вплинув на подальшу 
педагогічну діяльність П. Петерсена, та за яким він пізніше почав 
займатися питаннями реформи шкільної освіти. 

Після 8 років навчання у гімназії П. Петерсен вступає до 
університету міста Лейпциг, де впродовж студентських років з 1904 по 
1909 рр., вивчає філософію, історію, теологію та англійську мову. Саме в 
цей період, коли майбутній педагог розпочав своє навчання у вищій школі 
Лейпцига, прискорюється процес економічного розвитку країни. З 
історичних джерел відомо, що Німеччина в цей період перетворюється з 
аграрної держави в індустріальну, де рушійною силою був робітничий 
клас. Стара соціальна структура, звичні життєві форми ламались, ціннісні 
орієнтири похитнулись, сільські мешканці, переїжджаючи на проживання 
в місто, за короткий час змінювали своє світосприйняття, умови й спосіб 
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життя. На фоні цих швидких соціальних перетворень, які охопили всі 
верстви населення, відбувалися певні зміни і у шкільній сфері: почали 
зміцнюватися різні напрями педагогіки, розроблялися теоретичні 
програми, розвивалися нові, на той час науки, такі як психологія, 
соціологія, історія [2, с. 210]. Саме Лейпциг, до Першої світової війни, 
вважався центром розвитку психології і педагогіки, оскільки тут у 1879 р. 
було засновано інститут експериментальної психології під керівництвом 
професора філософії Вільгельма Вундта. 

Під час навчання в університеті П. Петерсен захоплюється ідеями 
В. Вундта, які головним чином зосереджувалися на пізнанні внутрішньої 
активності учнів, їхніх почуттів і розумінні їхнього внутрішнього світу, а 
також набуває дослідницького досвіду в лабораторії експериментальної 
психології видатного професора. Знайомство з науковцем, соціальним 
істориком та фахівцем з історії культури Карлом Лампрехтом та його 
методами навчання, сприяло формуванню у П. Петерсена власних 
педагогічних поглядів стосовно процесу виховання і навчання. Вчені 
також надали П. Петерсену можливість ознайомитися з різними 
реформаторськими течіями в Німеччині та детальніше вивчити нові 
європейські напрями і теорії виховання та навчання. 

У лютому 1909 р. П. Петерсен захистив свою дисертацію на тему 
«Ідея розвитку філософії Вундта як вклад у методику історії культури» і 
отримав за неї учений ступінь. Вибір теми дисертації був закономірним і 
відтворював результат впливу філософських та психологічних поглядів і 
принципів його обох вчителів В. Вундта і К. Лампрехта на сучасну на той 
час історію. 

Дослідження та роботи цих видатних вчених зробили вагомий внесок 
в розвиток теорії вільного виховання та навчання школярів і студентів. 
Пізніше їхні ідеї і, зокрема, методи навчання майбутній педагог 
П. Петерсен відобразив у своїй розробці концепції «Йена-план», а сама 
дисертаційна робота стала фундаментальною основою для написання його 
наукової праці «Загальна педагогіка», яка була надрукована в 1924 р. 

Отже, можна зазначити, що В. Вундт та К. Лампрехт не тільки 
впливали на філософсько-педагогічний світогляд П. Петерсена і на 
формування його професійних поглядів, а й відігравали значну роль у 
становленні його як майбутнього вченого і педагога. 

Отримавши дозвіл щодо викладання у вищий школі, П. Петерсен 
працює в Королівській Карола-Гімназії в Ляйпцігу, але визначальною 
подією у його становленні як педагога-реформатора відігравало 
призначення на роботу в вищу школу Йоганнеумс, у Гамбурзі, де він 
викладав протягом 11 років. 

На той час Гамбург був центром реформаторського руху, який 
повністю охопив сферу освіти і педагогіки. Саме на гамбурзький період 
припадає формування П. Петерсена як реформатора, чия діяльність 
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отримала свій розвиток у відомих проектах шкільної реформи. 
Враховуючи стан педагогіки на той час, П. Петерсен виявляє глибокий 
інтерес до педагогічних питань і пропонує створення єдиної, вільної, 
народної школи, де у центрі уваги вчений ставив процес навчання і 
виховання самостійності та індивідуальності дитини як незалежної 
особистості. П. Петерсен наполягає на визнанні прав вихованців, на 
особисту позицію, активний спосіб життя, що сприяє не тільки 
формуванню в них високих моральних ідеалів, а й формування вільної 
особистості, яка має розвинене почуття власної гідності, самостійності та 
творчої індивідуальності. Майбутній реформатор відкрито критикує 
гербартианську педагогіку, яка розвивала односторонній інтелект в учнів і 
пригнічувала їх особистість, та засуджував її за уявлення про дитину як 
об’єкта слухняності й інтелектуалізації. 

Після закінчення Першої світової війни П. Петерсен залишає вищу 
школу Йоганнеумс і вже навесні 1920 року обирається керівником 
реальної школи імені Альфреда Ліхтварка. Під його керівництвом, майже 
за рік, цей заклад стає першою експериментальною школою вищої системи 
шкільної освіти. Неповнота знань вчителів та безнадійний стан 
педагогічної теорії були важливим фактором, що підштовхнули 
П. Петерсена до формування більш сучасних методів навчання і виховання 
у педагогіці. Тож за цей час П. Петерсену вдалося повністю змінити 
навчально-виховний процес в цьому закладі і втілити свої педагогічні 
уявлення, антропологічні концепції та реформаторські принципи у 
створення «нової» школи. Школа почала працювати за новою програмою, 
в якій П. Петерсен ставив акцент на «цілісності навчання» за обов’язковим 
програмним матеріалом, вивчення сучасних на той час іноземних мов, 
були утворені гетерогенні групи, а навчання хлопчиків і дівчаток стало 
спільним. Зміни в організації життєдіяльності школи полягали в активній 
співпраці з батьками, появи шкільної газети для батьків, різноманітні свята 
та святкування. Німецький педагог Р. Каппе, який довгий час працював з 
П. Петерсеном писав, що школа Альфреда Ліхтварка є своєрідним плодом, 
який виник завдяки революції і педагогічним течіям у Гамбурзі [4, с. 145]. 

З 1923 р. почався новий етап в науковій, педагогічній і 
реформаторській діяльності видатного педагога. П. Петерсена запрошують 
до м. Йена, де пропонують очолити кафедру філософії в Йенському 
університеті. Саме в цей період вчений інтенсивно працює над втіленням у 
практику своїх теоретичних питань з педагогічної проблематики. Перед 
ним було поставлене завдання створити єдину народну школу при 
університеті та відкрити педагогічних факультет підготовки всіх вчителів, 
включаючи вчителів народних шкіл і гімназій. Але під час втілення в 
практику своїх ідей П. Петерсен зіткнувся з незадоволенням прибічників і 
послідовників класичної школи Вільгельма Рейна. 

Незважаючи на відкрите протистояння до діяльності П. Петерсена з 
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боку прибічників дидактики В. Рейна та на втрату підтримки з боку 
міністерства освіти в зв’язку з політичною ситуацією і зміною влади, у 
1924 р. П. Петерсен відкриває так званий «педагогічний заклад при 
Йенському університеті». 

З цього моменту П. Петерсен увійшов у новий продуктивний період 
своєї реформаторської діяльності, він почав успішно втілювати свої 
педагогічні ідеї і реформаторський досвід у остаточну реорганізацію 
школи. 

Тож, реформаторські проекти П. Петерсена, які виникли згодом, 
мали не тільки значний вплив на подальший розвиток педагогічної науки, 
а й знайшли розвиток у педагогічній реформі Німеччини. 
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Тунік Євгенія  аспірантка Луганського національного університету 
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АНОТАЦІЇ 
 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
Леонід Базильчук 
Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до позакласної 
роботи в школі при вивченні спецкурсу «Мистецтво кераміки в позакласній роботі 
школярів» 
У статті розглядається учитель як особистість педагогічного процесу, який є 
головною рушійною силою в освітній системі. Суспільство зацікавлене в підготовці 
учнів, орієнтованих на гуманістичні цінності. Тому велике значення набуває 
мистецтво, яке розглядається як інструмент для розвитку мислення. Найбільш 
доступним для сприйняття дітей і наслідування є народне мистецтво. 
Ключові слова: художня кераміка, позакласна робота, педагогічний досвід, учитель 
образотворчого мистецтва. 
 
Руслан Кубанов  
Методологічні засади використання системного підходу в дослідженні якості 
професійної підготовки студентів вищого навчального закладу 
У статті розглянуто та проаналізовано основні погляди науковців до тлумачення 
системного підходу в педагогічній науці. Також визначено особливості використання 
системного підходу в процесі дослідження якості професійної підготовки студентів 
вищого навчального закладу. Установлено, що аналіз систем дає можливість 
з’ясувати, з яких саме компонентів утворюється система. Підкреслюється, що 
головна мета функціонування університету – це якість професійної підготовки 
студентів-випускників на «виході» з навчального закладу.  
Ключові слова: системний підхід, студенти, вищий навчальний заклад, якість вищої 
освіти, якість професійної підготовки студентів. 
 
Ірина Савельєва  
Вимоги до ІКТ-компетенції вчителів, які беруть участь у дистанційному навчанні 
В статті розглянуті ролі, які можуть приймати вчителі в дистанційному навчанні. 
Описані головні функції та ІКТ-компетенції в залежності від обраної ролі вчителя. 
Підготовка всіх вчителів поки ще не достатня для використання дистанційних 
засобів в своїй професійній діяльності. Проаналізувавши дану статтю, вони мають 
можливість з’ясувати потрібні їм ІКТ-компетенції для обраної ролі в дистанційному 
навчанні. 
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, ІКТ-
компетентції вчителів. 
 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Роман Безлюдний  
Граматичний мінімум для початкового етапу навчання англійської мови 
(особливості відбору) 
Стаття присвячена проблемі відбору граматичного мінімуму для початкового етапу 
навчання англійської мови. Автором визначаються умови інтенсифікації навчального 
процесу та зміст вивчення іноземних мов у початковій школі. В статті 
обґрунтовуються вимоги до граматичного мінімуму, методи і прийоми його введення 
і закріплення. Автор систематизує і узагальнює результати досліджень 
частотності вживання дієслівних форм англійської мови в сучасному діалогічному 
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спілкуванні й художній прозі. З огляду на розглянуті в статті вимоги до 
граматичного мінімуму і принципи відбору мовного матеріалу, автором 
представлений граматичний мінімум початкового етапу навчання англійської мови. 
Ключові слова: зміст, навчання, граматичний мінімум, інтенсифікація, уміння, 
навички, мовлення, відбір, активний, пасивний, критерії, принципи, методи, прийоми, 
етап. 
 
Вікторія Валюк  
Стан проблеми використання історичного матеріалу як засобу формування 
мотивації вивчення хімії в середній школі 
У статті визначено теоретико-методологічні основи методики використання 
історичного матеріалу як засобу формування мотивації при вивченні хімії в середній 
школі: підходи (інтегративний, системний, історико-логічний), провідні ідеї 
(мотивації, гуманізації, модернізації освіти) та принципи (інтеграції, історизму, який 
виховує і розвиваючого навчання). Зазначено, що в методиці навчання основними 
способами включення історичного матеріалу в навчальний процес є: хронологічний, 
біографічний та проблемний. Показано, що історичний підхід до навчання сприяє 
реалізації ряду функцій. Найбільш важливе значення мають функції: інтегративна, 
гуманістична, виховна, розвиваюча, стимулююча, самоосвітня, активізації 
пізнавальної діяльності.  
Ключові слова: історичний матеріал, історико-хімічний матеріал, процес навчання 
хімії, історія розвитку хімії. 
 
Борис Грудинін  
Організація дослідницької діяльності учнів у процесі навчання фізики як 
педагогічна проблема 
У статті проаналізовано питання ефективності використання в навчально-
виховному процесі з фізики загальноосвітньої школи дослідницьких проектів. 
Сформульовано принципи організації дослідницької діяльності учнів у процесі 
навчання фізики. Подано інформацію щодо ефективності використання протягом 
2005–2014 рр. дослідницьких проектів з фізики для учнів 7–11 класів; описуються 
труднощі, з якими стикаються учні в процесі роботи над дослідницькими проектами. 
Ключові слова: діяльність, дослідницька діяльність, дослідницький проект.  
 
Ірина Демченко 
Навчання, виховання і творчий розвиток учнів інклюзивної початкової школи в 
інтерактивній грі 
У статті розглядаються питання творчого розвитку молодших школярів, 
висвітлюється роль ігрової діяльності, дається характеристика та класифікація 
ігрової діяльності й на цій основі виокремлено її педагогічний аспект, обґрунтовано 
та показано на прикладах навчально-виховну й розвивальну сутність інтерактивної 
гри, сформульовано основні вимоги до проведення інтерактивних ігор на заняттях з 
образотворчого мистецтва в інклюзивній початковій школі. 
Ключові слова: творчий розвиток, інклюзивне виховання, молодші школярі, 
інтерактивна гра, урок образотворчого мистецтва.  
 
Дмитро Десятов  
Організація рефлексивної діяльності учнів на уроках історії в старших класах 
В статті визначаються види рефлексії, які зумовлюють методичні прийоми, 
спрямовані на організацію рефлексивної діяльності учнів на уроках історії в старших 
класах; обґрунтовується уведення рефлексії як повноцінного компонента уроку та 
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процедури експлікації в проведенні навчальної дискусії; встановлюється зв’язок між 
аспектами критичного мислення та рефлексивними питаннями; наводяться приклади 
типових навчальних ситуацій, що передбачають осмислення й усвідомлення учнями 
підстав процесу мислення.  
Ключові слова: рефлексія, критичне мислення, методика навчання історії.  
 
Світлана Зубова, Людмила Лисогорова 
Підготовка дитини дошкільного віку до вивчення математики в школі 
У статті визначено, що існують об’єктивні і суб’єктивні труднощі в підготовці 
дитини дошкільного віку до вивчення математики в школі. Описується програма 
інтелектуального розвитку дошкільників на математичному змісті «Інтелект». 
Запропонована програма є інтегративною, об’єднувальною предметні галузі 
математики та мови. Універсальні навчальні вміння є її системоутворювальним 
стрижнем. Спеціальна спрямованість програми на формування у дітей універсальних 
умінь не протиставляється необхідності навчання дітей конкретно-предметним 
знанням: усі названі вміння формуються в єдності. 
Ключові слова: підготовка дошкільнят, формування загальноінтелектуальних умінь, 
універсальні пізнавальні вміння, навчання математики. 
 
Валентина Коваль  
Ефективні форми й методи організації професійної підготовки майбутніх 
учителів-словесників 
У статті проаналізовано ефективні форми й методи організації професійної 
підготовки майбутніх учителів-словесників. До ефективних форм навчання віднесено 
наступні: лекція, практичне заняття, семінар, лабораторна робота, майстер-клас, 
індивідуальні навчальні заняття, факультатив, форми позанавчальної роботи. 
Автором доведено ефективність таких методів організації професійної підготовки 
майбутніх учителів-словесників: імітаційних, методу проблемного викладу навчаль-
ного матеріалу, створення методичних проектів-презентацій, ігрових вправ тощо. 
Ключові слова: форма, метод, технологія, лекція, практичне заняття, лабораторна 
робота, семінар, майстер-клас, факультатив. 
 
Вікторія Конопля, Світлана Гончарова  
Застосування чисел Фібоначчі до задач геометрії 
У статті розкрито мотивацію необхідності вивчення чисел Фібоначчі на 
факультативних заняттях математики або на гуртках для підвищення зацікав-
леності учнів математикою. Висвітлено основні відомості й цікаві властивості чисел 
Фібоначчі та золотої пропорції. Продемонстровано використання чисел Фібоначчі в 
геометрії (золотий переріз, золотий прямокутник, золотий трикутник, золотий 
кубоїд). Наведено приклад застосування формули Біне до розв’язування задач з 
геометрії. 
Ключові слова: числа Фібоначчі, золота пропорція, формула Біне, задача, геометрія, 
факультативні заняття, гуртки. 
 
Сергій Куценко  
Інтерактивна дошка на уроках історії  
В статті проаналізовано перспективи впровадження новітніх інформаційних 
технологій в галузі освіти. Обґрунтовуються методичні особливості застосування 
інтерактивної дошки на уроках історії, а також даються рекомендації щодо різних 
типів завдань із її застосуванням. Вказується на переваги використання 
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інтерактивної дошки в порівнянні зі звичайною класною дошкою. Аналізується 
ефективність використання мультимедійних технології у навчальному процесі. 
Ключові слова: інтерактивна дошка, інформаційні технології, інформатизація 
освітнього процесу, мультимедійний комплекс, уроки історії. 
 
Світлана Луців  
Евристична бесіда на уроках української мови в початкових класах як метод 
проблемно-розвивального навчання 
У статті проаналізовано теоретико-методологічні засадами проблемного навчання; 
розкрито особливості використання евристичної бесіди на уроках української мови в 
початкових класах як методу проблемного навчання; описано специфіку подачі мате-
ріалу з української мови методом евристичної бесіди. Доводиться важливість 
запитань до евристичної бесіди у процесі вивчення української мови в початкових 
класах. Подано зразки евристичних бесід для вивчення мовних тем у четвертому класі. 
Ключові слова: освіта, метод, навчання, евристична бесіда, знання, проблемна 
ситуація, мотивація. 
 
Ірина Нестайко  
Роль і значення активних методів навчання в навчальному процесі сучасної школи 
У статті розкрито роль і значення активних методів навчання в навчальному процесі 
сучасної школи, виокремлено певні групи методів, які допоможуть розвинути основні 
компетенції учня, охарактеризовано метод «проекту» в навчальній діяльності, 
визначено, як застосування активних методів впливає на самого вчителя, доведено 
ефективність застосування активних методів у навчальному процесі. 
Ключові слова: вчитель, учень, навчальна діяльність, дидактичний процес, активні 
методи навчання, проблемне навчання.  
 
Лілія Рябовол 
Лекція та семінарське заняття як форми навчання правознавства в старшій 
школі 
Визначено поняття лекції та семінарського заняття. Акцентовано увагу на видах 
лекції за такими критеріями, як: характер викладу матеріалу і навчально-
пізнавальної діяльності учнів (інформаційно-пізнавальні та проблемні); дидактична 
мета і місце у навчальному процесі (вступна, поточна, оглядова, настановча, 
заключна). Висвітлено особливості підготовки, організації та проведення, структура 
лекції й семінару, вимоги, дотримання яких викладачем забезпечує їх ефективність та 
успішність. Встановлено роль і значення систематичного проведення семінарських 
занять у процесі навчання правознавства. 
Ключові слова: навчання правознавства, форма навчання, лекція, семінарське 
заняття, самостійна робота. 
 
Валентина Тернопільська 
Формування комунікативної культури старшокласників засобами телекомуні-
каційних проектів 
У статті здійснено аналіз поняття «комунікативна культура старшокласника». 
Розкрито особливості формування комунікативної культури у старшокласників 
засобами телекомунікаційних проектів. З’ясовано механізм цього процесу. Розглянуто 
особливості застосування телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних 
закладах.  
Ключові слова: старшокласник, комунікативна культура, телекомунікаційний 
проект, школа, позашкільний навчальний заклад. 
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Олена Трифонова 
До проблеми усвідомлення дітьми дошкільного віку звукової системи рідної мови  
У статті узагальнено погляди вчених щодо усвідомлення дітьми дошкільного віку 
звукової системи рідної мови: названо п’ять етапів розвитку усвідомлення дитиною 
звукової системи рідної мови (перші три з яких дитина проходить у ранньому 
дитинстві, два останніх – у дошкільному віці), показники свідомого ставлення дітей 
до фонетичної системи мови; з’ясовано, що саме звукове мовлення є засобом 
комунікації людей, тому вивчення звукової системи рідної мови допомагає усвідомити 
низку фонетичних явищ. Визначено, що оволодіння звуками рідної мови є чинником 
звукової культури мовлення. 
Ключові слова: звукова культура мовлення, діти дошкільного віку, усвідомлення мови. 
 
Олександр Ящик  
Cистеми комп’ютерної математики в ієрархії засобів розв’язування матема-
тичних задач 
У статті обґрунтовано актуальність використання систем комп’ютерної 
математики в процесі формування компетентностей школярів у галузі 
алгоритмізації та програмування при поглибленому вивченні інформатики в старших 
класах основної школи; проведено порівняльний аналіз існуючих комп’ютерних 
математичних пакетів зарубіжних і вітчизняних розробників; обґрунтовано освітній 
потенціал системи комп’ютерної математики Maple. 
Ключові слова: алгоритмізація та основи програмування, поглиблене вивчення, 
системи комп’ютерної математики, програмні засоби. 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ  
ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ 

Іщенко Людмила 
Педагогічний супровід розвитку здатності до особистісної саморегуляції в 
старших дошкільників 
У статті розкривається фундаментальна особистісна функція дитини дошкільного 
віку – здатність до саморегуляції, яка є однією із властивостей індивідуальності 
особистості, яка передбачає рефлексію змісту власної та спільної діяльності, її 
соціальної та особистісної значущості, можливостей особистісної самореалізації 
через цю діяльність. Визначено умови успішної особистісної самореалізації старшого 
дошкільника, зокрема: створення розвивального середовища орієнтує старших 
дошкільнят активної суб’єктної позиції; збагачення виховного процесу ціннісно-
емоційним змістом через організацію різних видів творчої діяльності та спілкування; 
єдність зусиль педагогів і батьків, спрямованих на розвиток у старших дошкільників 
здатності до рефлексії, корекції результатів своєї діяльності та поведінки. 
Ключові слова: індивідуальність особистості, розвиток особистості, особистісна 
саморегуляція старшого дошкільника. 
 
Василь Резнік  
Історичні форми виховання дітей-сиріт у контексті сучасної опіки в Україні 
У статті висвітлено історичну доцільність функціонування дитячих будинків та 
прийомних сімей як альтернативних форм виховання та соціальної опіки дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківської опіки, оскільки сім’я є одним із найважливіших 
інститутів соціалізації дитини, персональним навколишнім середовищем її гармоній-
ного розвитку. Охарактеризовано особливості функціонування дитячих будинків 
сімейного типу та умови формування особистості дитини-сироти в сімейному оточенні.  
Ключові слова: діти-сироти, сім’я, усиновлення, дитячі будинки, деінституціалізація, 
сімейне виховання, депривовані діти, соціалізація, прийомна сім’я.  
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Світлана Семчук 
Дитинство в сучасному інформаційному суспільстві 
Стаття присвячена проблемі становлення особистості дитини-дошкільника в 
контексті впливу комп’ютерних технологій. Дається ретроспективний аналіз 
поглядів науковців з означеної проблеми. Розкритоаспекти особистісних якостей 
молодого покоління, які формуються під впливом комп’ютерних технологій. 
Виокремлено ознаки Інтернет-залежності дітей дошкільного віку. 
Ключові слова: комп’ютерні технології, дитина дошкільного віку, дошкільний 
навчальний заклад. 
 
Оксана Стріхар  
Педагогіко-психологічні проблеми музичного розвитку дітей 
У статті розглядається таке явище як обдарованість, яке є основною складовою в 
музичному розвитку дитини. З’ясовано, що таке обдарованість, які компоненти 
входять у її структуру, в яких взаємовпливах вони перебувають, як співвідносяться 
між собою загальна й спеціальна обдарованість, що є головним, а що другорядним у її 
структурі. Також визначено, яку роль відіграють у прояві й розвитку обдарованості 
закладений природою потенціал і оточуюче дитину середовище, які психологічні 
особливості характерні для дітей. Крім того, виявлено якості особистості, від яких 
залежить розвиток обдарованості, і, впливаючи на які, можна домогтися високого 
рівня прояву й розвитку потенційних можливостей дитини.  
Ключові слова: обдарованість, музичний розвиток, здібності, дитина, творчість. 
 

ВИХОВНА РОБОТА 
Галина Бондаренко  
Виховання дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу 
У статті розглянуто проблему соціалізації дітей-сиріт і дітей, що залишилися без 
батьківської опіки. З’ясовано зміст понять «дитина, яка залишилася без батьківської 
опіки», «прийомна сім’я». Висвітлено проблеми виховання дітей-сиріт у прийомних 
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, з якими стикаються прийомні батьки. 
Розглянуто стосунки між всіма членами прийомної сім’ї. Визначено напрями роботи 
прийомних батьків щодо адаптації прийомних дітей. Означено важливість 
підтримки прийомної сім’ї фахівцями. 
Ключові слова: діти-сироти; діти, що залишилися без батьківської опіки; прийомна 
сім’я; дитячий будинок сімейного типу; піклування; виховання; проблеми. 
 
Марія Гоголь-Саврій 
Підсумки підготовки студентів-майбутніх класних керівників до впровадження 
ґендерного підходу в загальноосвітні школи України 
В статті відзначено недостатню обґрунтованість концептуальних завдань ґендерної 
підготовки студентів. Розроблено модель підготовки майбутніх класних керівників до 
впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи України. Проведено 
діагностику готовності студентів до ґендерного виховання школярів. Виділено 
критерії оцінки ефективності цієї моделі та запропоновано шляхи вдосконалення 
підготовки студентів у вищезгаданому напрямі. 
Ключові слова: ґендерний підхід, ґендерне виховання, класний керівник, ґендерна 
соціалізація. 
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Олена Москаленко 
Трудове виховання дитини в педагогічному доробку філантропістів 
В статті автор аналізує виховання дитини в процесі її трудової діяльності. Автором 
також проаналізовані шляхи впровадження нових прогресивних методів та форм 
трудового виховання. Визначено, що праця є одним із провідних чинників гармонійного 
виховання дітей. Зміцнення фізичних сил, уміння працювати є засобами підготовки до 
практичної діяльності в житті. 
Ключові слова: виховання, трудове виховання, дитина, розвиток. 
 
Ольга Рябошапка  
Діагностика готовності вихователів до виховання в дошкільників поваги до 
старості та людей похилого віку 
У статті розкривається і обґрунтовується актуальність підготовки вихователів 
дошкільних навчальних закладів до виховання у дітей старшого дошкільного віку 
поважного ставлення до старості та людей похилого віку. Подається аналіз 
сучасного стану виховання у дошкільників поважного ставлення до старості та 
людей похилого віку, діагностика готовності педагогів до такого виду діяльності на 
практиці в умовах дошкільного навчального закладу. 
Ключові слова: шанобливе ставлення, старість, людина похилого віку, поважне 
ставлення, виховання дітей дошкільного віку, підготовка студентів. 
 
Тетяна Саковська  
Сутність діалогу культур у процесі міжкультурного виховання 
У статті подано ряд визначень діалогу культур, висвітлено поняття діалогу культур 
та його сутність у процесі міжкультурного виховання. Визначаються конкретні 
умови існування та розвитку діалогу культур у процесі міжкультурного виховання та 
аналізується зв’язок між поняттями «міжкультурна взаємодія – міжкультурна 
комунікація – діалог культур – міжкультурне виховання». Акцентується увага на 
діалозі культур як засобі встановлення взаєморозуміння та толерантності у процесі 
міжкультурного виховання. 
Ключові слова: діалог культур, міжкультурний діалог, толерантність, міжкуль-
турне виховання. 
 
Світлана Совгіра  
Принципи наступності та неперервності в екологічному вихованні 
У статті розглянуто основні принципи екологічного виховання − наступності та 
неперервності. Подана характеристика сутності кожного з них. Розкрито 
ефективність екологічного виховання, починаючи з сім’ї, яка є природнім 
середовищем для дитини, джерелом знань про рідний край, навколишню природу, 
природоохоронні звичаї і традиції. Доведено, що неперервність в екологічному 
вихованні може бути забезпечена оптимальною організацією наступності між 
дитячим садком і школою, школою й іншими навчальними закладами. 
Ключові слова: наступність, неперервність, екологічне виховання, сім’я, дитячий 
садок, школа. 
 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
Галина Білавич 
Форми позашкільного виховання господарської культури дітей та юнацтва в 
Західній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у Західній Україні українські громадські 
товариства та організації («Сільський господар», «Просвіта» та ін.) вагомо сприяли 
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підвищенню господарської культури дітей та юнацтва, а також дорослого 
населення. Були вироблені оригінальні концепція і система масового національного 
господарсько-економічного просвітництва українського населення. Важливе місце в 
системі позашкільного господарського виховання посідали масові заходи: свята, 
урочистості, виставки, екскурсії, наради, міжнародні форуми тощо.  
Ключові слова: українські громадські товариства, господарська культура, свята, 
виставки, екскурсії. 
 
Нестор Гупан 
Диференціація змісту шкільних підручників суспільствознавчих предметів  
(60–70-ті рр. ХХ ст.) 
У статті висвітлено основні підходи до диференціації змісту шкільних підручників 
суспільствознавчих предметів у 60–70-х рр. ХХ ст. Наголошується, що в навчальних 
книгах домінувала зовнішня диференціація, котра переважно проявлялась в 
упорядкуванні ідеологічних складових змісту. Внутрішня диференціація спостеріга-
ється лише фрагментарно у структуруванні змістових складових частин шкільних 
підручників та різновидах посібників створених для потреб функціонування 
факультативів, які не дублювали базові навчальні предмети, а доповнювали та 
поглиблювали їх. 
Ключові слова: шкільні підручники, диференціація, зміст, базові навчальні предмети. 
 
Тетяна Коляда  
Позашкільна робота в елітній школі Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. 
У статті розглянуто позашкільну роботу в елітній школі типу «паблік скулз» у 
Великобританії на період ХІХ – поч. ХХ ст. З огляду на узагальнення наукових позицій 
встановлено різницю між позакласною та позашкільною роботою у «паблік скулз», 
охарактеризовано індивідуальні, групові та масові форми позакласної роботи, 
розкрито специфіку їх діяльності. На основі дослідження визначено зміст та мету 
позашкільної діяльності «паблік скулз» зазначеного періоду, встановлено основні 
принципи позашкільної діяльності.  
Ключові слова: елітна школа, «паблік скулз», позашкільна робота, індивідуальні 
форми роботи, групові форми роботи, масові форми роботи, зміст, мета, принципи.  
 
Артем Стрижаков 
Н. Заглада як етнограф дитинства 
Стаття присвячена науковій спадщині ученого, етнографа-педагога Ніні (Леонілі) 
Борисівні Загладі. Зазначено, що саме Н. Заглада описала явища дитячого побуту, 
тобто «дитячу субкультуру» і зробила це вперше в українській етнографії, а її праця 
«Побут селянської дитини» є одним з перших і досі єдиним в Україні дослідженням з 
етнографії дитинства. 
Ключові слова: етнопедагогічна спадщина, вітчизняна педагогіка дитячий побут, 
етнографія дитинства. 
 
Наталія Тіхонова 
Історіографія дослідження взаємозв’язку школи, сім’ї та громадськості у 
вихованні учнів (1945−1991 рр.) 
У статті розкривається історіографія дослідження взаємозв’язку школи, сім’ї та 
громадськості з 1945 по 1991 рр. У дослідженні проаналізовано особливості 
виховного процесу в контексті суспільно-політичного, соціально-економічного та 
культурно-освітнього розвитку; схарактеризовано етапи становлення і розвитку 
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взаємозв’язку школи, сім’ї та громадськості у вихованні учнів. Педагогічний 
взаємозв’язок школи, сім’ї та громадськості постає явищем, що виникло через 
практичну потребу пристосування молодих поколінь до умов суспільного життя. 
Ключові слова: взаємозв’язок, виховання, етапи дослідження, співпраця школи, сім’ї 
та громадськості. 
 
Євгенія Тунік  
Загальні тенденції розвитку теорії методів управління в педагогічній теорії та 
практиці в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. 
У статті піднімається актуальна на сучасному етапі проблема методів управління в 
загальноосвітній школі. Автором ґрунтовно проаналізовано поняття, класифікації, 
факти, принципи, закономірності, на основі яких визначені тенденції розвитку теорії 
методів управління загальноосвітнього навчального закладу в другій половині ХХ – 
початку ХХІ ст. На основі тенденцій розвитку теорії методів управління з’ясовано 
вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, а також періоди розвитку вітчизняної 
теорії методів управління в досліджуваний період. 
Ключові слова: загальноосвітня школа, метод, управління, тенденція, теорія, 
розвиток. 
 
Юрій Чопик 
Прагматизм як напрям зарубіжної реформаторської педагогіки кінця XIX – першої 
третини ХХ ст.: рецепція вітчизняних дослідників 
У статті проведено критично-конструктивний аналіз наукових робіт вітчизняних 
радянських і сучасних дослідників педагогіки прагматизму як одного з напрямів 
світового реформаторського руху кінця XIX – першої третини ХХ ст. На основі 
систематизації та комплексного вивчення загальних робіт з історії педагогіки, 
дисертаційних та монографічних робіт, статейних публікацій показані досягнення, 
вузькі місця і перспективи подальшого вивчення порушеної проблеми.  
Ключові слова: українська педагогічна наука, реформаторська педагогіка, педагогіка 
прагматизму, Дж. Дьюї. 
 
Оксана Шаповал  
Формування соціальної спрямованості педагогічної діяльності І. Соколянського 
Стаття присвячена діяльності Івана Соколянського як громадського діяча, науковця 
та педагога-практика, професора, дефектолога, одного із фундаторів вітчизняної 
сурдопедагогіки і тифлопедагогіки, висвітленню його внеску в розвиток соціального 
виховання сліпоглухонімих дітей. Зазначається, що Іван Соколянський в своїй 
педагогічній діяльності велику увагу приділяв дослідженню ролі громадськості у 
створенні умов для розвитку і підтримки дітей з комплексними вадами.  
Акцентується увага на тому, що Іван Панасович був одним із перших українських 
вчених, чию увагу привернули люди з комплексними вадами, а у педагогічній практиці – 
рятівником і ланкою, яка пов’язувала дитину з навколишнім світом. 
Ключові слова: педагогічна діяльність, Іван Соколянський, тифлосурдопедагогіка, 
комплексні вади, експериментальна педагогіка, сурдопедагогіка.  
 
Ольга Штик  
Умови і чинники формування П. Петерсена як німецького педагога-реформатора 
У статті розглядаються основні умови і чинники формування П. Петерсена  
як німецького педагога-реформатора. Автором висвітлено основні моменти, на яких 
ґрунтувалося формування і становлення П. Петерсена як педагога-реформатора.  
Ключові слова: П. Петерсен, педагог-реформатор. 
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АННОТАЦИИ 
 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
Леонид Базильчук 
Подготовка будущих учителей изобразительного искусства к внеклассной работе 
в школе при изучении спецкурса «Искусство керамики во внеклассной работе 
школьников» 
В статье рассматривается учитель как личность педагогического процесса, 
который является главной движущей силой в образовательной системе. Общество 
заинтересовано в подготовке учащихся, ориентированных на гуманистические 
ценности. Поэтому большое значение приобретает искусство, которое рассмат-
ривается как инструмент для развития мышления. Наиболее доступным для 
восприятия детей и подражания является народное искусство.  
Ключевые слова: художественная керамика, внеклассная работа, педагогический 
опыт, учитель изобразительного искусства. 
 
Руслан Кубанов 
Методологические принципы использования системного подхода в исследовании 
качества профессиональной подготовки студентов высшего учебного заведения 
В статье проанализированы суть, методологические основы и значение системного 
подхода для современных научных исследований. Также определены особенности 
использования системного подхода в процессе исследования качества профессио-
нальной подготовки студентов высшего учебного заведения. Установлено, что 
анализ разных систем дает возможность выяснить из каких именно компонентов 
образовывается система. Подчеркивается, что главная цель функционирования 
университета – это качество профессиональной подготовки студентов-выпускников 
на «выходе» из учебного заведения.  
Ключевые слова: системный подход, студенты, высшее учебное заведение, качество 
высшего образования, качество профессиональной подготовки студентов. 
 
Ирина Савельева  
Требования к ИКТ-компетенциям учителей, принимающих участие в дистан-
ционном обучении 
В статье рассмотрены роли, которые могут принимать учителя в дистанционном 
обучении. Описаны главные функции и ИКТ-компетенции в зависимости от 
выбранной роли учителей. Подготовка всех учителей пока что не достаточна для 
использования дистанционных средств в своей профессиональной деятельности. 
Проанализировав данную статью, они имеют возможность определить необходимые 
им ИКТ-компетенции для выбранной роли в дистанционном обучении. 
Ключевые слова: информационно-комуникационные технологии, дистанционное 
обучение, ИКТ-компетенции учителей. 
 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВЫЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Роман Безлюдный  
Грамматический минимум для начального этапа обучения английскому языку 
(особенности отбора) 
Статья посвящена проблеме отбора грамматического минимума для начального 
этапа обучения английскому языку. Автором определяются условия интенсификации 
учебного процесса и содержание обучения иностранным языкам в начальной школе. В 
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статье обосновываются требования к грамматическому минимуму, методы и 
приемы его введения и закрепления. Автор систематизирует и обобщает 
результаты исследований частотности употребления видовременных форм 
английского глагола в современном диалогическом общении и художественной прозе. 
Исходя из рассмотренных в статье требований к грамматическому минимуму и 
принципам отбора языкового материала, автором представлен грамматический 
минимум начального этапа обучения английскому языку. 
Ключевые слова: содержание, обучение, грамматический минимум, интенсификация, 
умения, навыки, речь, отбор, активный, пассивный, критерии, принципы, методы, 
приемы, этап. 
 
Виктория Валюк  
Состояние проблемы использования исторического материала как средство 
формирования мотивации изучения химии в средней школе 
В статье определены теоретико-методологические основы методики использования 
исторического материала как средства формирования мотивации при изучении 
химии в средней школе: подходы (интегративный, системный, историко-логический), 
ведущие идеи (мотивации, гуманизации, модернизации образования) и принципы 
(интеграции, историзма, воспитывающий и развивающего обучения). Отмечено, что 
в методике обучения основными способами включения исторического материала в 
учебный процесс являются: хронологический, биографический и проблемный. 
Показано, что исторический подход к обучению способствует реализации ряда 
функций. Наиболее важное значение имеют функции: интегративная, гуманисти-
ческая, воспитательная, развивающая, стимулирующая, самообразовательная, 
активизации познавательной деятельности.  
Ключевые слова: исторический материал, историко-химический материал, процесс 
обучения химии, история развития химии. 
 
Борис Грудинин  
Организация исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения 
физике как педагогическая проблема 
В статье сделан анализ проблемы эффективного использования в учебно-
воспитательном процессе по физике общеобразовательной школы исследовательских 
проектов. Сформулированы принципы организации исследовательской деятельности 
учащихся в процессе обучения физике. Подается информация по использованию 
исследовательских проектов по физике для учащихся 7–11 классов на протяжении 
2005–2014 гг.; описываются трудности в процессе работы учащихся над 
исследовательскими проектами.  
Ключевые слова: деятельность, исследовательская деятельность, исследова-
тельский проект. 
 
Ирина Демченко  
Обучение, воспитание и творческий развитие учащихся инклюзивного начальной 
школы в интерактивной игре 
В статье рассматриваются вопросы творческого развития младших школьников, 
освещается роль игровой деятельности, дается характеристика и классификация 
игровой деятельности и на этой основе выделен ее педагогический аспект, 
обоснованно и показано на примерах учебно-воспитательную и развивающую 
сущность интерактивной игры, сформулированы основные требования к проведению 
интерактивных игр на занятиях по изобразительному искусству в инклюзивной 
начальной школе. 
Ключевые слова: творческое развитие, инклюзивное воспитание, младшие школь-
ники, интерактивная игра, урок изобразительного искусства. 
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Дмитрий Десятов  
Организация рефлексивной деятельности учащихся на уроках истории в старших 
классах 
В статье определяются виды рефлексии, которые обуславливают методические 
приемы, направленные на организацию рефлексивной деятельности учащихся на 
уроках истории в старших классах; обосновывается введение рефлексии в качестве 
полноценного компонента урока, процедуры экспликации в проведении учебной 
дискуссии; устанавливается связь между аспектами критического мышления и 
рефлексивными вопросами; приводятся примеры типичных учебных ситуаций, 
которые предусматривают осмысление и осознание учащимися оснований процесса 
мышления.  
Ключевые слова: рефлексия, критическое мышление, методика обучения истории.  
 
Светлана Зубова, Людмила Лысогорова 
Подготовка ребенка предшкольного возраста к изучению математики в школе 
В статье определено, что существуют объективные и субъективные трудности в 
подготовке ребенка предшкольного возраста к изучению математики в школе. 
Описывается программа интеллектуального развития дошкольников на математи-
ческом содержании «Интеллект». Предлагаемая программа является интегратив-
ной, объединяющей предметные области математики и языка. Универсальные 
учебные умения являются ее системообразующим стержнем. Специальная 
направленность программы на формирование у детей универсальных умений не 
противопоставляется необходимости обучения детей конкретно-предметным 
знаниям: все названные умения формируются в единстве. 
Ключевые слова: подготовка дошкольников, формирование общеинтеллектуальных 
умений, универсальные познавательные умения, обучение математике. 
 
Валентина Коваль  
Эффективные формы и методы организации профессиональной подготовки 
будущих учителей-словесников 
В статье проанализированы эффективные формы и методы организации 
профессиональной подготовки будущих учителей-словесников. К эффективным 
формам обучения отнесены следующие: лекция, практическое занятие, семинар, 
лабораторная работа, мастер-класс, индивидуальные учебные занятия, факульта-
тив, формы внеучебной работы. Автором доказана эффективность таких методов 
организации профессиональной подготовки будущих учителей-словесников: имитаци-
онных, метода проблемного изложения учебного материала, создание методических 
проектов-презентаций, игровых упражнений и т.д. 
Ключевые слова: форма, метод, технология, лекция, практическое занятие, 
лабораторная работа, семинар, мастер-класс, факультатив. 
 
Виктория Конопля, Светлана Гончарова 
Применения чисел Фибоначчи до задач геометрии 
В статье раскрыто мотивацию необходимости изучения чисел Фибоначчи на 
факультативных занятиях с математики или на кружках для повышения 
заинтересованности учащихся математикой. Освещены основные сведения и 
интересные свойства чисел Фибоначчи и золотой пропорции. Продемонстрировано 
использование чисел Фибоначчи в геометрии (золотое сечение, золотой прямоуголь-
ник, золотой треугольник, золотой кубоид). Приведен пример применения формулы 
Бине для решения задач по геометрии. 
Ключевые слова: числа Фибоначчи, золотая пропорция, формула Бине, задача, 
геометрия, факультативные занятия , кружки. 
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Сергей Куценко  
Интерактивная доска на уроках истории  
В статье проанализированы перспективы внедрения новейших информационных 
технологий в сфере образования. Обосновываются методические особенности 
применения интерактивной доски на уроках истории, а также даются рекомендации 
по различным типах задач с её применением. Указывается на преимущества 
использования интерактивной доски по сравнению с обычной классной доской. 
Анализируется эффективность использования мультимедийных технологии в 
учебном процессе. 
Ключевые слова: интерактивная доска, информационные технологии, информати-
зация образовательного процесса, мультимедийный комплекс, уроки истории. 
 
Светлана Луцив 
Эвристическая беседа на уроках украинского языка в начальных класса как метод 
проблемно-развивающего обучения 
В статье проанализировано теоретико-методологические принципы проблемной 
учебы; раскрыты особенности использования эвристической беседы на уроках 
украинского языка в начальных классах как метода проблемной учебы; описана 
специфика подачи материала на уроках украинского языка методом эвристической 
беседы. Доказывается важность вопросов к эвристической беседе в процессе 
изучения украинского языка в начальных классах. Поданы образцы эвристических 
бесед для изучения языковых тем в четвертом классе. 
Ключевые слова: образование, метод, учеба, эвристическая беседа, знание, 
проблемная ситуация, мотивация. 
 
Ирина Нестайко  
Роль и значение активных методов обучения в учебном процессе современной 
школы 
В статье раскрыта роль и значение активных методов обучения в учебном процессе 
современной школы, выделены некоторые группы методов, которые помогут 
развить главные компетенции ученика, охарактеризовано метод «проекта» в учебной 
деятельности, определено, как применение активных методов влияет на самого 
учителя, доказана эффективность применения активных методов в учебном 
процессе.  
Ключевые слова: учитель, ученик, учебная деятельность, дидактический процесс, 
активные методы обучения, проблемное обучение.  
 
Лилия Рябовол 
Лекция и семинарское занятие как формы обучения правоведения в старшей 
школе 
Определено понятие лекции и семинарского занятия. Акцентировано внимание на 
видах лекции по таким критериям, как: характер изложения материала и учебно-
познавательной деятельности учащихся (информационно-познавательные и проблем-
ные); дидактическая цель и место в учебном процессе (вводная, текущая, обзорная, 
установочная, заключительная). Освещены особенности подготовки, организации и 
проведения, структура лекции и семинара, требования, соблюдение которых 
преподавателем обеспечивает их эффективность и успешность. Установлены роль и 
значение систематического проведения семинарских занятий в процессе обучения 
правоведения. 
Ключевые слова: обучение правоведению, форма обучения, лекция, семинарское 
занятие, самостоятельная работа. 
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Валентина Тернопольская 
Формирование коммуникативной культуры старшеклассников средствами 
телекоммуникационных проектов  
В статье осуществлен анализ понятия «коммуникативная культура старше-
классника». Раскрыты особенности формирования коммуникативной культуры у 
старшеклассников средствами телекоммуникационных проектов. Выяснен механизм 
этого процесса. Рассмотрены особенности применения телекоммуникационных 
проектов во внешкольных учебных заведениях 
Ключевые слова: старшеклассник, коммуникативная культура, телекоммуни-
кационный проект, школа, внешкольное учебное заведение. 
 
Елена Трифонова 
К проблеме осознания детьми дошкольного возраста звуковой системы родного 
языка 
В статье освещены взгляды ученых на проблему осознания детьми дошкольного 
возраста звуковой системы родного языка: названо пять этапов развития осознания 
детьми дошкольного возраста звуковой системы родного языка, показатели 
сознательного отношения детей к фонетической системе языка; определено, что 
именно звуковая речь является средством коммуникации людей, а также 
составляющей звуковой культуры речи, поэтому изучение звуковой системы родного 
языка способствует осознанию фонетических явлений. 
Ключевые слова: звуковая культура речи, дети дошкольного возраста, осознание 
звуковой системы языка. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

Людмила Ищенко  
Педагогическое сопровождение развития способности к личностной само-
регуляции у старших дошкольников 
В статье раскрывается фундаментальная личностная функция ребенка дошкольного 
возраста – способность к саморегуляции, которая является одним из свойств 
индивидуальности личности, которая предусматривает рефлексию содержания 
собственной и совместной деятельности, ее социальной и личностной значимости, 
возможностей личностной самореализации через эту деятельность. Определены 
условия успешной личностной самореализации старшего дошкольника, в частности: 
создание развивающей среды ориентирует старших дошкольников активной 
субъектной позиции; обогащения воспитательного процесса ценностно-эмоциональ-
ным содержанием через организацию различных видов творческой деятельности и 
общения; единство усилий педагогов и родителей, направленных на развитие у 
старших дошкольников способности к рефлексии, коррекции результатов своей 
деятельности и поведения. 
Ключевые слова: индивидуальность личности, развитие личности, личностная 
саморегуляция старшего дошкольника. 
 
Василий Резник  
Исторические формы воспитания детей-сирот в контексте современной опеки в 
Украине 
В статье освещено историческую целесообразность функционирования детских 
домов и приемных семей как альтернативных форм воспитания и социальной опеки 
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, поскольку семья является одним 
из важнейших институтов социализации ребенка, персональной окружающей средой 
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его гармоничного развития. Охарактеризованы особенности функционирования 
детских домов семейного типа и условия формирования личности ребенка-сироты в 
семейном окружении. 
Ключевые слова: дети-сироты, семья, усыновление, детские дома, деинститу-
циализация, семейное воспитание, депривованые дети, социализация, приемная семья. 
 
Светлана Семчук 
Детство в современном информационном обществе 
Статья посвящена проблеме становления личности ребенка-дошкольника в 
контексте влияния компьютерных технологий. Дается ретроспективный анализ 
взглядов ученых по отмеченной проблеме. Раскрыты аспекты личностных качеств 
молодого поколения, которые формируются под воздействием компьютерных техно-
логий. Выделены признаки Интернет-зависимости детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, ребенок дошкольного возраста, 
дошкольное образовательное учреждение. 
 
Оксана Стрихар  
Педагогико-психологические проблемы музыкального развития ребенка 
В статье рассматривается такое явление как одаренность, которое является 
основной составляющей в музыкальном развитии ребенка. Выяснено, что такое 
одаренность, какие компоненты входят в ее структуру, в каких взаимовлияниях они 
находятся, как соотносятся между собой общая и специальная одаренность, что 
является главным, а что второстепенным в ее структуре. Также определено, какую 
роль играют в проявлении и развитии одаренности заложенный природой потенциал 
и окружающая ребенка среда, какие психологические особенности характерны для 
детей. Кроме того, обнаружено качества личности, от которых зависит развитие 
одаренности, и, воздействуя на которые, можно добиться высокого уровня 
проявления и развития потенциальных возможностей ребенка.  
Ключевые слова: одаренность, музыкальное развитие, способности, ребенок, 
творчество. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Галина Бондаренко 
Воспитание детей у приемных семьях и детских домах семейного типа 
В статье рассмотрена проблема социализации детей-сирот и детей, которые 
остались без родительской опеки. Выяснено содержание понятий «ребенок, который 
остался без родительской опеки», «приемная семья». Отражены проблемы 
воспитания детей-сирот в приемных семьях и детских домах семейного типа, с 
которыми сталкиваются приемные родители. Рассмотрены отношения между 
всеми членами приемной семьи. Определены направления работы приемных 
родителей относительно адаптации приемных детей. Отмечено важность 
поддержки приемной семьи специалистами. 
Ключевые слова: дети-сироты; дети, которые остались без родительской опеки; 
приемная семья; детский дом семейного типа; забота; воспитание; проблемы. 
 
Мария Гоголь-Саврий  
Итоги подготовки студентов-будущих классных руководителей к внедрению 
гендерных подходов в общеобразовательные школы Украины 
В статье отмечена недостаточная обоснованность концептуальных задач 
гендерной подготовки студентов. Разработана модель подготовки будущих классных 
руководителей к внедрению гендерного подхода в общеобразовательные школы 
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Украины. Проведена диагностика готовности студентов к гендерному воспитанию 
школьников. Выделены критерии оценки эффективности этой модели и предложены 
пути совершенствования подготовки студентов в вышеупомянутом направлении. 
Ключевые слова: гендерный подход, гендерное воспитание, классный руководитель, 
гендерная социализация. 
 
Елена Москаленко 
Трудовое воспитание ребёнка в педагогической наработке филантропистов 
В статье автор анализирует воспитание ребенка в процессе его трудовой 
деятельности. Автором также проанализированы пути введения новых прогрес-
сивных методов и форм трудового обучения. Установлено, что труд есть одним из 
ведущих факторов гармонического воспитания детей. Укрепление физических сил, 
умение работать есть средством подготовки к практической деятельности в 
жизни. 
Ключевые слова: воспитание, трудовое воспитание, ребёнок, развитие. 
 
Ольга Рябошапка 
Диагностика готовности воспитателей к воспитанию у дошкольников уважения 
к старости и людям пожилого возраста. 
В статье раскрывается и обосновывается актуальность подготовки воспитателей 
дошкольных учебных заведений к воспитанию у детей старшего дошкольного 
возраста уважительного отношения к старости и людям пожилого возраста. 
Предоставляется анализ современного состояния воспитания у дошкольников 
уважительного отношения к старости и людям пожилого возраста; диагностика 
готовности педагогов к такому виду деятельности на практике в условиях 
дошкольного учебного учреждения. 
Ключевые слова: уважительное отношение, старость, человек пожилого возраста, 
воспитание детей дошкольного возраста, подготовка студентов. 
 
Татьяна Саковская 
Сущность диалога культур в процессе межкультурной коммуникации 
В статье представлен ряд определений диалога культур, освещено понятие диалога 
культур и его сущность в процессе межкультурного воспитания. Определяются 
конкретные условия существования и развития диалога культур в процессе 
межкультурного воспитания и анализируется связь между понятиями «межкуль-
турное взаимодействие – межкультурная коммуникация – диалог культур – 
межкультурное воспитание». Акцентируется внимание на диалоге культур как 
средстве установления взаимопонимания и толерантности в процессе межкуль-
турного воспитания.  
Ключевые слова: диалог культур, межкультурный диалог, толерантность, межкуль-
турное воспитание. 
 
Светлана Совгира  
Принципы преемственности и непрерывности в экологическом воспитании 
В статье рассмотрены основные принципы экологического воспитания – 
преемственности и непрерывности. Представлена характеристика сущности 
каждого из них. Раскрыта эффективность экологического воспитания, начиная с 
семьи, которая является естественной средой для ребенка, источником знаний о 
родном крае, окружающую природу, природоохранные обычаи и традиции. Доказано, 
что непрерывность в экологическом воспитании может быть обеспечена 
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оптимальной организацией преемственности между детским садом и школой, 
школой и другими учебными заведениями. 
Ключевые слова: преемственность, непрерывность, экологическое воспитание, 
семья, детский сад, школа. 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Галина Билавич 
Формы внешкольного воспитания хозяйственной культуры детей и юношества в 
Западной Украине в конце XIX – начале ХХ века 
В конце XIX – в начале ХХ в. в Западной Украине украинские общественные 
организации («Сельский господар», «Просвита» и др.) весомо способствовали 
повышению хозяйственной культуры детей и юношества, а также взрослого 
населения. Были выработаны оригинальные концепция и система массового 
национального хозяйственно-экономического просвещения украинского населения. 
Важное место в системе внешкольного хозяйственного воспитания занимали 
массовые мероприятия: праздники, торжества, выставки, экскурсии, совещания, 
международные форумы и т.д.  
Ключевые слова: украинские общественные организации, хозяйственная культура, 
праздники, выставки, экскурсии. 
 
Нестор Гупан 
Дифференциация содержания школьных учебников обществоведческих предметов 
содержания школьных учебников обществоведческих предметов (60–70-е гг. ХХ в.) 
В статье освещены основные подходы к дифференциации содержания школьных 
учебников обществоведческих предметов в 60–70-х годах ХХ века. Акцентируется, 
что в учебных книгах доминировала внешняя дифференциация, которая преимущест-
венно проявлялась в упорядочении идеологических составляющих содержания. 
Внутренняя дифференциация отслеживается лишь фрагментарно в структури-
ровании смысловых составляющих частей школьных учебников и различных пособий, 
созданных для потребностей функционирования факультативов, которые не 
дублировали базовые учебные предметы, а дополняли и углубляли их.  
Ключевые слова: школьные учебники, дифференциация, содержание, базовые учебные 
предметы. 
 
Татьяна Коляда  
Внешкольная форма работы в элитных школах Великобритании. Дискурс ХIХ – 
нач. ХХ в. 
В статье рассмотрено внешкольную работу в элитной школе типа «паблик скулз» 
Великобритании на период XIX – нач. ХХ в. Учитывая обобщения научных позиций, 
установлено разницу между внеклассной и внешкольной работой в «паблик скулз», 
охарактеризованы индивидуальные, групповые и массовые формы внешкольной 
работы, раскрыта специфика их деятельности. На основе исследования определено 
содержание и цели внешкольной деятельности «паблик скулз» указанного периода, 
установлены основные принципы деятельности. 
Ключевые слова: элитная школа, «паблик скулз», внешкольная работа, индивиду-
альные формы работы, групповые формы работы, массовые формы работы, 
содержание, цель, принципы. 
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Артем Стрижаков 
Н. Заглада як етнограф дитинства 
Статья посвящена научному наследию ученого, этнографа-педагога Нине (Леониле) 
Борисовне Загладе. Отмечено, что именно Н. Заглада описала явления детского 
быта, то есть «детскую субкультуру» и сделала это впервые в украинской 
этнографии, а ее труд «Быт крестьянского ребенка» есть одним из первых и ныне 
единственным в Украине исследованием с этнографии детства.  
Ключевые слова: этнопедагогическое наследие, отечественная педагогика, быт 
ребенка, этнография детства. 
 
Наталия Тихонова 
Историография исследования взаимосвязи школы, семьи и общественности в 
воспитании учащихся (1945–1991) 
В статье рассматривается историография исследования взаимосвязи школы, семьи и 
общественности с 1945 по 1991 гг. Раскрыто содержание взаимосвязи школы, семьи 
и общественности в воспитании учащихся в контексте общественно-политической, 
производственно-экономической и культурно-просветительской связей; характери-
зовано этапы становления и развития взаимосвязи школы, семьи и общественности в 
воспитании учащихся. Педагогическая взаимосвязь школы, семьи и общественности в 
воспитании учащихся представлена как явление, которое характеризуется тем, что 
оно возникло из практической необходимости адаптации молодого поколения к 
условиям общественной жизни. 
Ключевые слова: взаимосвязь, воспитание, этапы исследования, взаимосвязь школы, 
семьи и общественности. 
 
Евгения Туник  
Общие тенденции развития теории методов управления в педагогической теории 
и практике во второй половине ХХ – начале ХХІ в.  
В статье поднимается актуальная на современном этапе проблема методов 
управления в общеобразовательной школе. Автором проанализированы понятия, 
классификации, факты, принципы, закономерности, на основе которых определены 
тенденции развития теории методов управления общеобразовательного учебного 
заведения во второй половине ХХ – начале ХХІ в. На основе тенденций развития 
теории методов управления выяснено влияние внутренних и внешних факторов, а 
также периоды развития отечественной теории методов управления в исследуемый 
период. 
Ключевые слова: общеобразовательная школа, метод, управление, тенденция, 
теория, развитие. 
 
Юрий Чопик 
Прагматизм как направление зарубежной реформаторской педагогики конца 
ХІХ – первой трети ХХ в.: рецепция отечественных исследователей 
В статье проведен критическо-конструктивный анализ научных работ отечествен-
ных советских и современных исследователей педагогики прагматизма как одного из 
направлений мирового реформаторского движения конца XIX – первой трети ХХ в. 
На основе систематизации и комплексного изучения общих работ по истории 
педагогики, диссертационных и монографических работ, статейных публикаций 
показаны достижения, узкие места и перспективы дальнейшего изучения данной 
проблемы.  
Ключевые слова: украинская педагогическая наука, реформаторская педагогика, 
педагогика прагматизма, Дж. Дьюи.  
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Оксана Шаповал 
Формирование социальной направленности педагогической деятельности 
И. Соколянського 
Статья посвящена деятельности Ивана Соколянского как общественного деятеля, 
ученого и педагога-практика, профессора, дефектолога, одного из основателей 
отечественной сурдопедагогики и тифлопедагогики, освещению его вклада в 
развитие социального воспитания слепоглухонемых детей. Отмечается, что Иван 
Соколянский в своей педагогической деятельности большое внимание уделял 
исследованию роли общественности в создании условий для развития и поддержки 
детей с комплексными нарушениями. Акцентируется внимание на том, что Иван 
Афанасьевич был одним из первых украинских ученых, чье внимание привлекли люди с 
комплексными нарушениями, а в педагогической практике – спасителем и звеном, 
которая связывала ребенка с окружающим миром. 
Ключевые слова: педагогическая деятельность, Иван Соколянский, тифлосурдопе-
дагогика, комплексные пороки, экспериментальная педагогика, сурдопедагогика. 
 
Ольга Штык  
Условия и факторы формирования П. Петерсена как немецкого педагога-
реформатора 
В статье рассматриваются основные условия и факторы формирования 
П. Петерсена как немецкого педагога-реформатора. Автором отражены основные 
моменты, на которых основывалось формирование и становление П. Петерсена как 
педагога-реформатора.  
Ключевые слова: П. Петерсен, педагог-реформатор. 
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ANNOTATION 
 

THE TEACHER’S TRAINING TO THE WORK AT 
THE VILLAGE SCHOOL 

L. Bazilchuk 
Would-be teachers’ of fine arts preparation in extracurricular activities at school while 
studying the special course «The art of pottery in the extracurricular work of pupils» 
The teacher is considered as a person of teaching process, who is the main driving force in 
the educational system. The society is interested in training students which are focused on 
humanistic values. Therefore, great importance is the art, which is considered as a tool for 
development of thinking. The most comprehensible for children and imitation is the folk art. 
Key words: artistic ceramics, extracurricular activities, pedagogical experience, the teacher 
of fine art. 
 
R. Kubanov 
Methodological principles of using systematic approach to the study of the quality of 
vocational training of students in higher educational institutions 
This article discusses the main approaches to the interpretation of a systematic approach in 
the science of teaching. It is identified that the particular use of systematic approach in the 
study of the quality of training of students of higher education. The analysis of different 
systems makes it possible to find out exactly which components formed the system. Institution 
of higher education, as educational organization meets the basic properties of the system. 
The main objective of university functioning – is the quality of training graduate students to 
«exit» from the higher school is emphasized.  
Key words: systematic approach, students, higher education institution, the quality of higher 
education, the quality of training students. 
 
I. Savelieva 
Ict competence standards for teachers who participate in the distance learning 
The teachers’ roles in the distant learning is described in the article. The main functions and 
ICT competence depending on selected role of the teacher are described. The teachers’ 
preparation is still not enough for use the distant remedies for the professional activity. On 
analysed this article they have an opportunity to distinguish necessary ICT competence for 
the selected role in the distant learning.  
Key words: information and communication technology, distance learning, ICT teachers’ 
competence 
 

DIDACTICS, METHODOLOGY, NEW INFORMATIONAL  
TECHNOLOGICS OF EDUCATION 

R. Bezluidnuj 
Grammar minimum for the elementary stage of English study (the peculiarities of it’s 
selection) 
The article is devoted to the problem of the grammatical minimum selection for the 
elementary stage of English study. The author defines the conditions of teaching process 
intensification and the content of foreign language teaching. The demands to the 
grammatical minimum, methods and ways of it’s intreduction and attaching are 
substantiated in the article. The author studied the results of investigations of the English 
verb periodicity in the modern dialogue and prose. The grammatical minimum for the initial 
stage of the English language studying is presented in the article. 
Key words: content, teaching, grammatical minimum, intensification, skills, habits, speech, 
selection, active, passive, criterions, principles, methods, modes, stage. 
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V. Valiuk 
State of the problem of the method of historical material application as a mean of 
motivation formation while chemistry studying at high school 
The theoretical and methodological foundations of the method of historical material 
application as a mean of motivation formation while Chemistry studying at high school: 
approaches (integrative, systematic, historical and logical), the leading ideas (of motivation, 
humanism, education modernization) and principles (of integration and historicism, which 
educate and develop learning process) are determined in the article. It is noted that in the 
methods of teaching the basic ways of historical material incorporation in the learning 
process are: chronological, biographical and problematic. It is shown that the historical 
approach of learning assists the implementation of a number of functions. The most 
important are: integrative, humanistic, educational, stimulating, self-educational, and 
cognitive activity. 
Key words: historical material, historical and chemical material, Chemistry teaching 
process , history of Chemistry development. 
 
B. Hrudynin  
Organizing the students research activities in the process of teaching Physics as a 
pedagogical problem 
The problem of effectiveness of using the research projects in the educational process in 
Physics is analyzed in the article. The principles of organizing the students’ research activity 
in teaching Physics are formulated. The information on using the research projects in 
Physics for students in the grades 7–11 during 2005–2014 is presented; the difficulties in the 
process of students’ work on research projects are described. 
Key words: activity, research activity, research project. 
 
I. Demchenko 
The study, education and creative development of the students of inclusive school in 
interactive game 
The question of creative development of primary schoolchildren are considered, the 
characteristics and classifications of playing activity is given, on this basis it’s pedagogical 
aspect is distinguished, it’s educational and developing feature of interactive game is proved 
and shown in examples, the basical demands of conduction of interactive games on lessons 
of Art in inclusive primary school. 
Key words: creative development, inclusive education, primary schoolchildren, interactive 
game, lesson of Art. 
 
D. Desyatkov 
Organization of reflexive activity of students during the history class at high school 
This article describes types of reflection that affect instructional techniques aimed at 
organizing reflective activity of students during the lesson of history at high school; 
substantiates a role of reflection as a complete component of the lesson and a procedure of 
the explication of holding the teaching discussion; establishing a connection between 
aspects of critical thinking and reflexive issues; giving examples of typical learning 
situations that require understanding and awareness of the students based on their own 
process of thinking. 
Key words: reflection, critical thinking, methods of teaching history. 
 
S. Zubovа, L. Lysogorova 
The preschool child preparation to the foreign languages study 
In the article it is determined that there are objective and subjective difficulties in the 
preparation of pre-school age child in learning math in school. The program’s intellectual 
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development of preschool children on mathematical meaning «Intellect» is described. The 
proposed program is an integrative, unifying subject areas of mathematics and language. 
Universal learning skills are its core backbone. A special focus of the program on the 
formation of children’s abilities is not opposed to the universal need for teaching children 
concrete subject knowledge: all of these skills are formed in unity. 
Key words: preparing preschoolers formation skills, universal cognitive skills, learning math. 
 
V. Koval  
Effective forms and methods of organization of professional preparation of would-be 
teachers of philology 
The article analyzes effective forms and methods of organization of professional preparation 
of future teachers-philologists. The effective forms of training are the following: lectures, 
practical classes, seminars, laboratory work, seminar, individual training sessions, elective 
course, extracurricular work. The author proved the effectiveness of such methods of 
organization of professional preparation of would-be teachers-philologists: imitational 
methods, the method of problematik presentation of educational material, creation 
methodical projects and presentations, drills etc. 
Key words: the form, method, technology, lecture, practical training, laboratory work, 
seminar, masterclass, elective course. 
 
V. Konoplja, S. Goncharova  
Application of Fibonacci numbers to problems of geometry 
The publication reveals the necessity of motivation to studying of Fibonacci numbers by 
elective courses in mathematics or by faculties to increase students’ interest in mathematics. 
The basic information and interesting properties of Fibonacci numbers and the golden ratio 
are exposed. The author demonstrates the using of Fibonacci numbers in geometry (the 
golden section, golden rectangle, golden triangle, golden cuboid). There is an example of 
using the Binet formula for solving of geometry tasks in the article. 
Key words: Fibonacci numbers, golden ratio, formula Binet, task, geometry, extracurricular 
activities, clubs. 
 
S. Kutsenko 
Interactive blackboard in the history lessons 
The prospects of new information technologies in education are analyzed. Methodological 
features of interactive whiteboard use in history lessons are gronded, provideing 
recommendations on various types of problems from it is use. The benefits of using 
interactive whiteboards in comparison with conventional blackboard are highlightened. The 
effectiveness of using multimedia technologies in educational process is analyzed. 
Key words: interactive whiteboard, information technology, computerization of the 
educational process, media complex, the lessons of history. 
 
S. Lutsiv 
Heuristic conversation at the lessons of Ukrainian in primary school as a method of 
problem-based developing teaching 
This paper analyzes the theoretical and methodological principles of problem-based 
learning; shows the features of using heuristic conversationat Ukrainian language lessons in 
primary school as a method of problem-based learning; describes the specifics of 
presentation of Ukrainian language using heuristic conversation. 
Key words: education, method, studying, heuristic conversation, knowledge, problem-based 
situations, motivation. 
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I. Nestayko  
The role and importance of active learning in the educational process of the modern 
school 
The role and importance of active learning in the learning process of the modern school is 
explored in the article, singling out certain groups of methods that help develop core 
competencies student, describing the method of «project» in the educational activity, 
defining as the use of active methods affects the teacher, proven efficacy active methods in 
the classroom. 
Key words: teacher, student, learning activities, teaching processes, active learning, 
problem teaching. 
 
L. Riabovol 
Lecture and workshops as a form of teaching law in high school 
The notion of lectures and seminars are identified in the article. The attention is focused on 
the types of lectures on such criteria as: the nature of the material and the teaching and 
learning of students (informational and cognitive problems); didactic purpose and place in 
the educational process (introduction, current, survey, prescriptive, final). The peculiarities 
of the preparation, organization and implementation, structure lecture and seminar 
requirements, compliance with which the teacher provides their efficiency and performance. 
The role and importance of the systematic implementation of classes in the learning process 
of law. 
Key words: education law; form of training; lecture; seminars; independent work. 
 
V. Ternopilska 
Forming of communicative culture of senior pupils by means of telecommunicational 
projects 
An analysis of the notion «communicative culture of senior pupil» is realized. Features of 
forming of communicative culture of senior pupils by means of telecommunicational projects 
are disclosed. The mechanism of that process is ascertained. Features of application of 
telecommunicational projects in nonschool educational institutions are considered. 
Key words: senior pupil, communicative culture, telecommunicational project, school, out-
of-school educational establishment. 
 
O. Tryfonova 
To the problem of awareness of preschool age children the sound system of native 
language 
The scientists’ points of view as for awareness of preschool age children the sound system of 
native language which is a qualitative growth of mental development have been generalized. 
Five stages of development of awareness of the child the sound system of native language 
(the child goes through the first three stages in the early childhood, and the other two – in 
preschool age), the evaluative indicators of children’s conscientious attitude for the 
phonetics have been indicated. It was found out that the sound speech is communicative 
means of people. That is why the studying of system of native language helps to understand a 
number of phonetic phenomena. It was determined that mastering of the sound system of 
native language is a factor of sound culture of speech. 
Key words: sound culture of speech, middle preschool age children, awareness of speech.  
 
O. Yashchyk 
Systems of computer mathematics in the hierarchy of mathematical problems solution means 
The importance of using computer mathematics systems in the process of pupils` 
competencies formation in the area of algorithmization and programming correlating with 
the concurrent advanced learning of informatics in secondary high school is grounded in the 
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article. Comparative study of existing computer mathematics packages by foreign and home 
country developers is conducted; educational potential of computer mathematics system 
Maple is defined. 
Key words: algorithmization and foundations of programming, advanced learning, systems 
of computer mathematics, software.  
 

THE PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE TEACHERS AND PUPIL’S 
CREATIVE PERSONALITY FORMATION 

L. Ishchenko 
Pedagogical assistance for developing the ability to personal self-control in the older 
preschoolers 
The article deals with the fundamental function of the child’s personal school age – the 
ability to self-regulation, which is one of the properties of the individual person, which 
includes a reflection of their own content and collaborative activities, and their social and 
personal significance, possibilities of personal fulfillment through this activity. Purpose of 
the study is the process of educational development support capacity for personal self-
regulation in older preschool children in terms of child care. The aim of the study is to 
identify a set of conditions for the effectiveness of educational support capacity for personal 
self-regulation in older preschool children in terms of child care. Conditions of successful 
personal self-realization older preschoolers, including: creation of the evolving environment 
focuses on the active older preschoolers subjective position; enriching the educational 
process value – emotional content through the organization of various types of creativity and 
communication; unity of effort of teachers and parents, designed to develop in older 
preschoolers capacity for reflection correction of the results of their activities and behavior. 
Key words: personality of the individual, personal development, personal self-regulation of 
older preschooler. 
 
V. Reznik 
The historical forms of orphans’ development in the context of modern guardianship in 
Ukraine 
The article deals with the historical appropriateness operation of orphanages and foster 
care as an alternative form of education and social care of orphans and children deprived of 
parental care because the family is one of the most important institutions of socialization of 
the child, personal environment of harmonious development. The features of the functioning 
of foster care homes and conditions of the individual orphan in a family environment are 
characterized. 
Key words: orphans, family, adoption, orphanages, de-institutionalization, family education, 
depryvovani children, socialization, foster family. 
 
S. Semchuk 
Childhood is in modern informative society 
The article deals with the problem of personality preschooler child in the context of the 
impact of computer technology. The retrospective analysis of the views of scientists definite 
problem is given. The aspects of the personality of the young generation which influence 
computer technology are analyzed. The author determined features of the Internet-
depending preschool children.  
Key words: computer technology, child preschool preschool educational institution. 
 
O. Strikhar  
Pedagogical and psychological problems of child musical development  
The phenomenon of giftedness is discussed, which is the main component in the musical 
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development of the child. It was found that talent and components that are included in its 
structure, in which the mutual influence they are, the relation between the general and 
special talent, is a major and a minor in that its structure. The role played in the discovery 
and development of giftedness and potential inherent nature of the child environment, 
psychological characteristics common in children is defined. Furthermore, the personality 
traits that affect the development of talent are identified, and by acting on that, we can 
achieve a high level of appearance and development of the potential of the child.  
Key words: gifts, musical development, abilities, child creativity. 
 

EDUCATIONAL WORK 
H. Bondarenko 
Education of children is in receiving family and child’s houses of domestic type 
The problem of socialization of children-orphans and children which remained without 
paternal guardianship is considered in the article. It is found out maintenance of concepts 
«child which remained without paternal guardianship», «receiving family». The problems of 
education of children-orphans are reflected in receiving families and child’s houses of 
domestic type, which receiving parents run into. Relations are considered between all 
receiving family members. Certainly work of receiving parents’ assignments in relation to 
adaptation of receiving children. Importance of support of receiving family is marked by 
specialists. 
Key words: children-orphans; children which remained without paternal guardianship; 
receiving family; child’s house of domestic type; anxiety; education; problems. 
 
M. Gogol-Savriy  
Conclusions of students training as future class teachers for implement gender 
mainstreaming in Ukrainian secondary schools 
The lack of validity of the conceptual challenges of students gender training is noted in the 
article. The model of future class teachers training to implement gender mainstresming in 
secondary schools of Ukraine is developed. A diagnosis of students’ readiness to gender 
education of schoolchildren is presented. Allocated criterions of estimations efficiency of this 
model and suggested the ways to to improve of students training in the above direction. 
Key words: gender mainstreaming, gender upbringing, class teacher, gender socialization . 
 
O. Moskalenko 
Labour education of child in pedagogical work of philanthropists 
The education of child in the process of its labour activity is analyzed in the article. The 
ways of introduction of new progressive methods and forms of labour education are 
analyzed. Certainly, that labour is one of leading factors of harmonious education of 
children. Strengthening of physical forces, ability to work, is facilities of preparation to 
practical activity in life. 
Key words: treatment, labour treatment, child, development. 
 
O. Ryaboshapka  
Diagnosis of readiness of students to educate preschool children respect for the elderly 
The article reveals the preparation urgency of substantiates, the preparation relevance of 
pre-schools teachers for instruction in senior preschool children respect for old age and the 
elderly. The analysis of the current state of education in pre-school children respect for old 
age and the elderly, diagnosis readiness of teachers to such activity in practice in terms of 
kindergarten 
Key words: respect, old age, elderly people, respectful attitude, parenting preschool children 
preparation of students. 
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T. Sakovska  
The essence of a dialogue of cultures in the process of intercultural education 
The article contains a number of definitions of a culture dialogue, the concept of a culture 
dialogue and its essence in the process of intercultural education is highlighted. The 
concrete terms of existence and development of a culture dialogue are determined in the 
process of intercultural education and the connection between the concepts «intercultural 
co-operation – intercultural communication – dialogue between cultures – intercultural 
education» is analysed. Attention is focused on the dialogue of cultures as a means of mutual 
understanding and tolerance in the process of intercultural education.  
Key words: dialogue between cultures, intercultural dialogue, tolerance, intercultural 
education. 
 
S. Sovgira 
The principles of succession and continuity in ecological education 
The article deals with the basic principles of environmental education – succession and 
continuity. The essence of each revealed the effectiveness of environmental education, 
beginning with the family, which is the natural environment for the child, a source of 
knowledge about native land, the natural environment, environmental practices and 
traditions. It has been proved that continuity in environmental education can be ensured 
optimal organization continuity between kindergarten and schools, and other educational 
institutions. 
Key words: continuity, continuity, environmental education, family is, kindergarten, school. 
 

HISTORICAL PAGES 
G. Bilavych 
Forms of business-school education of children and youth economic culture in Western 
Ukraine in the late XIX – early XX century 
In the late XIX – early XX century in Western Ukraine Ukrainian public communities and 
organizations («Prosvita», «Silskyi Hospodar», etc.) gravely contributed to increased 
economic culture of children and youth as well as adults. Original concept and system of 
mass national business and economic education Ukrainian population have been produced. 
Important place in the after-school economic education seated events: festivals, 
celebrations, exhibitions, tours, conferences, international forums and more. 
Key words: Ukrainian public communities, economic culture, festivals, exhibitions and 
tours. 
 
N. Hupan 
The differentiation of the social science books’ content (60–70-ies of the XX century) 
The main approaches to the differentiation of the social science books’ content in 60–70-ies 
of the XX century have been revealed in the article. It was noted that in the books external 
fifferentiation was the dominant, which was shown in ideological way to make the content. 
Internal differentiation is noted fragmentary in structurization the content of school 
textbooks and manuals, which have been created as to the needs of the departments, which 
have not duplicate the basic school subjects, but add new ideas and make them extend.  
Key words: school textbook, differentiation, content, basic scholl subjects. 
 
T. Koliada  
Extracurricular form of work in elite UK schools. The discourse XIX – early XX century 
The article deals with extracurricular activities in an elite school such as «public schools» in 
the UK for the period of the nineteenth – early twentieth century. The generalization 
scientifically established distinction between extra-curricula work in the «public schools» 
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described individual, group and mass forms of extra-curricular activities, reveals the 
specifics of their activities. It is based on the research the meaning and purpose of 
extracurricular activities «public schools» specifie. 
Key words: elite schools, «public schools» extracurricular work, individual forms of work , 
group work forms , mass forms of work, meaning , purpose, principles. 
 
A. Stryghakov 
N. Zahlada as social anthropologist of the childhood 
The article is devoted to the scientific heritage of the famous teacher of ethnography Nina 
Zaglada. The article presents the first who describet «children’s subculture» and her work 
«Village children’s everyday life» is the unigue research work in the field childhood’s 
ethnography. 
Key words: heritage of ethnopedagogics, national pedagogics, children’s everyday life, 
childhood’s ethnography. 
 
N. Tihonova 
Historiography of the research of the connection between school, family and the public in 
the development of the studebts (1945–1991) 
In the article the historiography research of relationship between school, family and the 
public from 1945 to 1991. The dissertation focuses on the peculiarities of the process of 
upbringing of pupils (1945–1991) in the wider context of socio-political, socio-economic, 
and cultural-educational development. The stages of formation and development of 
interconnection of the school, the family and the society in national pedagogy are described. 
Pedagogical interconnection between of the school, the family and the society is defined as a 
phenomenon which emerged due to the need of younger generation to adjust to social life 
conditions. 
Key words: interrelation, the school, the family, the society. 
 
Ye. Tunik 
The general tendencies of development of the theory of methods of management in the 
pedagogical theory and practice 
On the modern stage issue of the day of management methods rises at comprehensive school. 
The author analyses concepts, classifications, facts, principles, conformities to law, on the 
basis of that progress of theory of management methods trends are certain to general 
educational establishments in the second half of ХХ beginning of ХХІ of item. On the basis of 
progress of theory of management methods trends, influence of internal and external factors, 
and also periods of development of home theory of management methods, is found out in the 
researched period of time. 
Key words: comprehensive school, method, management, tendency, theory, development. 
 
Yu. Chopyk 
Pragmatism as the direction of reform foreign pedagogy at the end of XIX – the first third 
of the twentieth century: Reception local researchers 
Critically-constructive analysis of scientific works of Ukrainian Soviet and modern scholars 
pedagogy pragmatism as one of the areas of global reform movement of the late XIX – the 
first third of the twentieth century was made. Based on systematization and comprehensive 
study of general works on the history of pedagogy, dissertations and monographs, article 
publications show achievements, bottlenecks and prospects for further study of the problem. 
Key words: Ukrainian Pedagogical Sciences, Reformed pedagogy, pedagogy pragmatism, 
John Dewey. 
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O. Shapoval 
Formation of social orientation activities pedagogical I. Sokolyanskoho 
The article is devoted to the work of Ivan Sokolyansky – social activist, scientist, practicing 
teachers, professors, pathologists, one of the founders of the national Surdo-Pedagogy and 
tyflopedahohiky. It reveals Ivan Sokolyansky views on the role of community in creating 
conditions for the development and support for children with complex disabilities. Worker 
contribution deals with the development of social education deaf-blind children, a focus on 
the opening of special schools, organization and management which was based on a 
particular teacher methodological framework. In this paper it has been proved that the use 
of I. P. Sokolyanskoho teaching in educational institutions in line with the principles of 
humanization, individual approach, complexity, strategic integrity in working with children 
with complex disabilities. The study summarized that Ivan Sokolyansky was one of the first 
Ukrainian scientists, whose attention was attracted by people with complex disabilities, and 
its pedagogical practice aimed at integrating people with disabilities into the social 
environment. 
Key words: educational activities, Ivan Sokolyansky, tyflosurdopedahohika, complex defects, 
experimental pedagogy, ASL. 
 
O. Shtyk 
The conditions and factors of Persen’s formation as German teacher and reformer 
The basic conditions and factors of forming of P. Petersen as the German pedagogue and 
reformer are examined in the article. An author reflects the basic moments that was the base 
of forming and becoming of P. Petersen as teacher and reformer.  
Key words: P. Petersen, pedagogue and reformer.  
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Шановні колеги! 
 

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини планується 
черговий номер збірника наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи», що 
входить до нового Переліку фахових видань України (Бюлетень ВАК України № 1, 2010 р., 
реєстраційне свідоцтво KB № 6291 від 04.07.2002 p.), в якому можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанова президії 
ВАК України від 16 грудня 2009 р., № 1–05/6). 

 

У збірнику передбачаються такі рубрики: 
• Підготовка вчителя до роботи в сільській школі; 
• Дидактика, методика, нові інформаційні технології навчання; 
• Психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня; 
• Виховна робота; 
• Сторінки історії; 
• Освіта сучасної України. 
 

Структура статті: 
Статті до збірника повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК 

України від 15.01.2003 року №7-05/1:  
– Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями.  
– Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття.  

– Формування мети статті (постановка завдання).  
– Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів.  
– Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  
– Список використаних джерел (складений відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК 

№3, 2008 р.). 
Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому 

вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок [4, с. 56]). 
 

Порядок розміщення матеріалу: 
В першому рядку зліва – шифр УДК.  
Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення трьома 

мовами (українською, російською та англійською): ім’я та прізвища, назви статті, анотації (7–8 
рядків) та ключових слів.  

 

При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги: 
Загальний обсяг: 8–10 сторінок друкованого тексту формату А-4. 
Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний 

відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, редактор Word, тип файлу RTF. 
У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), 

апостроф (’). 
Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом або 

згруповані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi. 
 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори. 
Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або 
іншого фахівця з науковим ступенем. 

Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей. Статті 
не рецензуються і не повертаються.  

 

До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: 
прізвище, ім’я та по батькові автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва 
місця роботи, домашня адреса (обов’язково вказати область та індекс), контактні телефони, e-mail. 

 

Статті, подані з порушеннями зазначених вимог, редакційна колегія не розглядає. 
 

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу: red_viddil@mail.ru.  
 

Вартість 1 сторінки друкованого тексту – 25 грн. 
Оплата публікації здійснюється тільки після прийняття статті до друку за 

адресою: а/с 808, м. Умань-8, 20308, Руденко Вікторії Миколаївні. 
 

Детальну інформацію можна отримати за телефоном (04744) 5–20–92. 

mailto:red_viddil@mail.ru

