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Завадський М.В.

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ НАУКИ
Сьогодні математика стала основою мікроелектроніки, обчислювальної техніки та інформатики, які є рушіями і каталізаторами прогресу.
У зв’язку з таким зростанням ролі математики в житті
суспільства є потреба на всіх етапах математичної освіти,
зокрема шкільної, дбати не тільки про виклад фактичного
матеріалу, а й про ґрунтовне розкриття світоглядних питань
математики через її методологію.
Що ж таке методологія математики? Це є вчення про
специфічні для даної науки методи дослідження матеріальної
дійсності. При цьому на перше місце висуваються логічні аспекти
методології: методи побудови математичних абстракцій,
виявлення логічних зв’язків, вироблення сукупності вимог до
логічної структури математики в цілому або її окремих частин, які
виражаються в понятті математичної строгості тощо.
При такому підході методологічні проблеми неминуче
зближуються або навіть ототожнюються із завданнями математичної логіки.
Ширше розуміння методології математики полягає в тому,
що розглядається вся сукупність методів математичного дослідження в їх історичному розвитку. Логічні аспекти методології
при цьому не виключаються, вони самі набирають історичного
характеру, розглядаються в процесі розвитку. Об’єктом методологічних досліджень при такому підході стає не тільки сукупність
математичних методів, а й зв’язок математики з іншими науками
і різними сторонами діяльності людського суспільства. Виникає
розуміння нерозривності історії та методології математики.
Історико-математичні праці висвітлюють різноманітні зв’язки
математики з потребами й діяльністю людей, із розвитком інших
наук, вплив економічної й соціальної структури суспільства на
зміст і характер розвитку математики, роль особистості вчених
та їх колективів і т.д. Нарешті, історико-математичні дослідження
розкривають історичну обумовленість логічної структури сучасної математики, діалектику її розвитку, допомагають правильно
зрозуміти співвідношення частин математики і, певною мірою, її
перспективи.
Ще ширше означення методології взагалі, у тому числі й ме

© Завадський М.В.
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тодології математики, полягає в тому, що методологію розуміють
як філософське вчення про методи пізнання й перетворення
дійсності, як застосування принципів світогляду до процесу
пізнання, духовної творчості та до практики взагалі.
При такому тлумаченні предмета розглядувані методологічні проблеми набирають загальнофілософського смислу.
Виникнення математики, форми існування і розвитку її
методів визначаються, зрештою, тим, які сторони матеріальної
дійсності при цьому вивчаються. Тому в усі часи люди, які
працюють над теоретичними проблемами математики чи її
застосуванням, регулярно звертаються до обговорення питань
про предмет своєї науки, про сутність її методів, справедливо
вбачають у цьому необхідну передумову дальших успіхів.
Історію математики поділяють на чотири періоди:
1) зародження математики; 2) елементарна математика;
3) створення математики змінних величин; 4) сучасна математика.
Перший період можна ще назвати підготовчим. Він тривав
приблизно до VI-V ст. до н.е., тобто до того часу, коли
математика стає самостійною наукою з власним предметом та
методами. Початок періоду губиться в глибині історії первісного
суспільства.
Форми й шляхи розвитку математичних знань у різних
народів досить різноманітні, але спільним для них є те, що всі
основні поняття математики – поняття числа, фігури, площі,
нескінченного ряду та інші – виникли із практики й пройшли
довгий шлях становлення та вдосконалення.
Наприклад, поняття числа виникло внаслідок практичної
необхідності перелічувати предмети. Спочатку лічили здебільшого за допомогою пальців. Це й спричинилося до появи таких
систем числення, як п’ятіркова, десяткова, двадцяткова.
Найбільшого поширення набула десяткова система – за
кількістю пальців на обох руках людини. З’являються початки
письмової нумерації, перші прийоми виконання арифметичних
операцій. Ряд відомих і використовуваних натуральних чисел
був скінченим і продовжувався лише поступово.
У цей період нагромаджувався фактичний матеріал.
Математики як окремої науки ще не було.
Другий період охоплює час від VІ-V ст. до н.е. до середини
ХV ст. Суспільний розвиток, розвиток господарства, торгівлі,
зумовили нагромадження великого конкретного матеріалу у вигляді окремих прийомів арифметичних обчислень, способів
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обчислень площ, об’ємів тощо. Значні відомості з математики
були зібрані у Вавилоні, Єгипті та Китаї. Проте створення
елементарної математики пов’язують зі Стародавньою Грецією,
де математика вперше стала самостійною галуззю знань. У цей
період Евклід створив «Начала», які два тисячоліття були
зразком дедуктивної побудови математичної теорії.
Розвиток арифметики привів до створення теорії чисел.
Водночас формуються поняття цілого та раціонального числа,
виникає поняття дійсного числа, теорія якого була розроблена
лише в наступному періоді. Наприкінці періоду створюється алгебра як буквене числення. Розвиток геодезії й астрономії зумовив створення плоскої та сферичної тригонометрії. Період елементарної математики закінчується тоді, коли починається перехід від математики сталих до математики змінних величин, тобто
коли об’єктом вивчення в математиці стають процеси та рухи.
Третій період (середина ХVІІ – початок ХХ ст.) починається
з вивчення змінних величин. Створюються аналітична геометрія,
диференціальне та інтегральне числення. На перший план
висувається поняття функції, яке відіграє таку саму основну
роль, як раніше число або величина. Формується багато нових
розділів математичної науки – теорія диференціальних рівнянь,
варіаційне числення, теорія ймовірностей, проективна та
диференціальна геометрія. Виникають і розвиваються прикладні
розділи математики. Створюється аналітична механіка, що
значно просунула вперед розвиток астрономії. Почалася
математизація фізики. У геометрію входять рух і перетворення.
У цей період відбувається перегляд логічних основ
математичного аналізу. У ХVІІІ ст. одним з центрів наукових
математичних досліджень стає Петербурзька Академія наук,
поступово створюється вітчизняна математична школа, яка
досягла блискучих успіхів у ХІХ ст.
Четвертий період починається із середини ХІХ ст. Нагромадження величезного фактичного матеріалу зумовило необхідність його глибокого логічного аналізу. Уже в першій половині
ХІХ ст. було встановлено нерозв’язуваність у радикалах алгебраїчних рівнянь 5-го й вищих степенів, розроблено теорію
функцій комплексної змінної, обґрунтовано аналіз нескінченно
малих, створено неевклідову геометрію. Такими були фундаментальні відкриття, що лягли в основу сучасної математики.
Характерним для нового періоду є ускладнення форм
зв’язку математики з природознавством. Дедалі більше виникає
математичних теорій, поява яких пов’язана не тільки з безпо

7




ІСТОРІЯ ОСВІТИ



середніми запитами природознавства й техніки, а і з внутрішніми
потребами самої математики: теорія функцій комплексної
змінної, неевклідова геометрія, теорія груп та ін.
Наприкінці ХІХ ст., коли було створено теорію множин, багато уваги приділяється питанням обґрунтування математики. Далі
розвивається класичний математичний аналіз: розробляється
вчення про функціональні простори, створюється функціональний аналіз, теорія диференціальних та інтегральних рівнянь.
У ХХ ст. всі розділи математики розвиваються значно інтенсивніше, ніж у попередні періоди як за кількістю праць, так і за
довершеністю методів та значущістю результатів. Сьогодні
потреби розвитку самої математики, математизація різних
галузей науки та виробництва зумовили появу цілого ряду нових
математичних дисциплін: теорії алгоритмів, теорії інформації,
дослідження операцій та ін. Складність структури математичної
науки, розгалуженість її нових розділів змушують замислитися
над такими проблемами: Що ж являє собою сучасна
математика? Що вона вивчає? Чи існує єдина математика як
система органічно пов’язаних між собою знань чи вона
перетворюється на скупчення наукових дисциплін, ізольованих
одна від одної за своїми методами, цілями і навіть мовою
вираження результатів?
Центральною проблемою філософії математики є проблема
зв’язку абстрактних понять, якими оперує математика, з реальною дійсністю. В основі процесу пізнання лежить суспільна
практика; практика – рушійна сила, джерело і мета пізнання,
критерій істинності знань. І хоч би яким складним був розвиток
науки, вона завжди пов’язана із практикою. Говорячи про
практику як про критерій істинності наших знань, треба
пам’ятати, що кожна наука відображає тільки певні сторони
дійсності, причому робить це наближено. Водночас практика,
маючи справу з конкретними предметами та явищами, не може
дати абсолютного доведення загальних законів. Не можна
вимагати, щоб кожна математична теорема мала практичне
застосування. Та чи інша математична теорія в цілому має
зв’язок з практикою, і цим самим знаходять застосування всі
теореми, що входять до цієї теорії.
Поняття й методи математики створюються під впливом
практики. Залежно від потреб практики вдосконалюється
математичний апарат, а в разі потреби створюється новий.
Поява машин, розвиток мореплавства, військової справи
спричинили створення диференціального та інтегрального
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числення. У результаті розвитку торгівлі, страхової справи
виникла теорія ймовірностей. Сучасний розвиток виробництва
вимагає могутніших математичних методів. Нині застосовуються
вищі розділи математичного аналізу, наприклад функціональний
аналіз, теорія операторів та ін. Потреби теорії зв’язку привели до
створення теорії інформації. З потреб економіки виникли такі
математичні науки, як лінійне й нелінійне програмування, теорія
операцій тощо, з потреб електротехніки – операційне числення.
Виникнувши з практики, нова теорія далі розвивається за
допомогою абстракцій, теоретичних узагальнень, і на вищому
рівні здобуті теоретичні результати знову використовуються на
практиці. Таким є діалектичний взаємозв’язок математики з дійсністю, який, з одного боку, не дає змоги математиці скотитися до
вузького практицизму, а з другого – не дає можливості
відірватися від життя.
Про значення практики для науки, про їх взаємозв’язок,
взаємовплив вдало сказав видатний математик П.Л.Чебишев
у роботі «Креслення географічних карт»: «Зближення теорії
з практикою дає найпозитивніші результати, і не тільки практика
від цього виграє; самі науки розвиваються під впливом її: вона
відкриває їм нові об’єкти дослідження або нові сторони в об’єктах, давно відомих. Незважаючи на той високий ступінь розвитку,
до якого праці великих геометрів трьох останніх століть довели
математичні науки, практика ясно виявляє неповноту їх у багатьох відношеннях; вона висуває питання, істотно нові для науки,
і, отже, спонукає шукати абсолютно нові методи. Якщо теорія
дуже виграє від нових застосувань давнього методу або нового
його розвитку, то ще більше вона збагачується відкриттям нових
методів, і в цьому разі наука знаходить собі несхибного
керівника в практиці».
Проте не можна вважати, що розвиток науки визначає тільки
практика, виробництво. Слід відзначити в цьому питанні творчу
активність людського розуму, відносну самостійність науки.
Засвоївши досвід минулих поколінь, узагальнивши дослідні дані,
використовуючи внутрішні закони розвитку науки, людина може
передбачити окремі фізичні явища.
Теорію конічних перерізів Аполлоній розробив у ІІ ст. до н.е.,
а практично почали її застосовувати майже через два тисячоліття, лише після відкриття Й.Кеплера, який встановив, що планети рухаються по еліпсах. У 1846 р. У.Левер’є (1811-1877) обчислив елементи орбіти нової планети та визначив її місце на
небі. Планету виявив у вказаному місці І.Галле (1812-1910); вона
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дістала назву Нептун. Після цього відкриття розпочались шукання ще віддаленішої від Сонця планети. Елементи орбіти нової
планети були обчислені, і за ними в 1930 р. було знайдено нове
світило – дев’ята, найбільш далека від Сонця планета Плутон.
Відкриття Лобачевського привело до створення в 60-х роках
ХІХ століття неевклідових геометрій, які почали практично
застосовувати тільки у ХХ ст.
У 1902 р. вийшла у світ праця С.О.Чаплигіна (1869-1942)
«Про газові течії», у якій автор вивчає потоки газів, що рухаються зі швидкостями, близькими до швидкості звуку. Практичне
застосування ця праця знайшла лише в 30-х роках під час
створення реактивної техніки. Так само задовго до появи
апаратів, що літають з надзвуковою швидкістю, теоретично були
досліджені явища, які при цьому відбуваються: ударна хвиля, яка
виникає при переході звукового бар’єра, «зійшла з кінчика пера
теоретика». Англійський математик Дж.Буль (1825-1865), який
у середині ХІХ століття створив нову алгебру, не бачив ніякої
можливості її застосування, а тепер на ній ґрунтується будова
електронно-обчислювальних машин.
Французький математик і фізик Ж.Фур’є (1768-1865) у 18071822 рр. розробив теорію поширення тепла у твердих тілах.
Основна праця вченого «Аналітична теорія тепла» (1822), як
і опубліковані статті, не знайшли практичного застосування. Тим
часом у 1857-1866 рр. було зроблено першу спробу з’єднати
Європу та Америку телеграфним кабелем, прокладеним по дну
океану. Але, як з’ясувалося, кабель не працював. Сигнали
азбуки Морзе, передані на одному кінці, приймалися на другому
як хаотичні затухаючі коливання, що тривали кілька хвилин.
Здавалося, що величезні матеріальні витрати і людську працю
поховали без користі на дні океану. На допомогу прийшли вчені.
Англійський фізик У.Томсон (1824-1907), проаналізувавши дане
явище і скориставшись теорією Фур’є, розв’язав так зване
телеграфне диференціальне рівняння, яке описувало закономірності передачі телеграфних сигналів трансатлантичним
кабелем. Цікаво, що розв’язання згаданого вище рівняння було
поштовхом до відкриття фундаментальної залежності – закону
Ома. Так, через 50 років після відкриття абстрактні математичні
формули стали надбанням прикладної математики.
Можливо, найбільший тріумф випав на долю системи рівнянь електродинаміки Дж.Максвелла (1831-1879). Чим більше
Максвелл та його послідовники працювали над цими формулами, тим більше внутрішнього змісту находили в них. Вони опису
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вали не тільки всі відомі тоді електричні і магнітні взаємодії,
а й завбачали існування електромагнітних хвиль, які мають поширюватися зі швидкістю світла. У 1868 р. їх відкрив експериментально німецький фізик Г.Герц (1857-1894), а видатний російський фізик П.М.Лебедєв (1866-1912) експериментально виявив
тиск світла на тверді тіла та гази, що підтверджувало
електромагнітну природу світла. Цікаво, що сучасники
Максвелла, навіть видатні вчені, наприклад, нідерландський
фізик-теоретик Х.Лоренц (1853-1928), вважали, що його рівняння
не мають ніякого фізичного смислу і є суто математичними
абстракціями.
Отже, математика розвивається за своїми внутрішніми
законами, і деякою мірою вона незалежна від практики. Проте ця
незалежність не абсолютна. Як і всяка наука, математика тільки
відносно самостійна.
Процес пізнання дійсності нескінченний. Наука, у тому числі
й математика, дає можливість дедалі глибше вивчати цю
дійсність.
Як використовуються в математиці основні закони
діалектики, а саме: закон єдності й боротьби протилежностей,
закон взаємного переходу кількості в якість і закон заперечення
заперечення?
Уже в нижчій математиці повно суперечностей. Так, наприклад, суперечністю є те, що корінь із А має бути степенем А,
і все-таки А = А. Суперечністю є також і те, що від’ємна величина
має бути квадратом якоїсь величини, бо кожна від’ємна
величина, помножена сама на себе, дає додатний квадрат. Тому
квадратний корінь із мінус одиниці є не просто суперечність, але
навіть абсурдна суперечність, справжнє безглуздя. І все таки
корінь з мінус одиниці є в багатьох випадках необхідним
результатом правильних математичних операцій; більше того,
що було б з математикою, як з нижчою, так і з вищою, якби їй
заборонено було оперувати з коренем із мінус одиниці?
Взаємодію і боротьбу протилежностей проілюструємо ще на
поняттях дискретного та неперервного. Геометрія почалась, як
відомо, із вимірювання. Коли для вимірювання не вистачило
цілих чисел, виникли дроби, причому виникли вони в результаті
поділу неперервних величин.
Окремі предмети неподільні в тому розумінні, що розділений
предмет майже завжди перестає бути тим, чим він є. Навпаки,
неперервні й однорідні величини або речі легко діляться і додаються, не втрачаючи своєї суті. Наприклад, довжини, площі,
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об’єми мають цю властивість. Неперервне по своїй суті є те, що
насправді не розділене, але необмежено подільне в можливості.
Маємо, таким чином, дві протилежності: з одного боку,
неподільні, окремі, тобто дискретні предмети, з другого – цілком
подільні, але не розділені на частини, неперервні речі. Звичайно,
ці протилежності завжди поєднані, бо нема ні абсолютно
неподільних, ні абсолютно неперервних предметів, причому іноді
вирішальною виявляється неперервність, а іноді дискретність.
Математичним образом окремого предмета є одиниця, а математичним образом сукупності дискретних предметів є сума
одиниць. Це, так би мовити, образ чистої дискретності, очищеної
від усього іншого, дискретність у чистому її вигляді. Основним
математичним образом неперервності є неперервність геометричної фігури, зокрема прямої лінії. Отже, маємо дві протилежності – дискретність і неперервність, а також їх абстрактні математичні образи – ціле число і геометричну протяжність. Вимірювання є поєднанням цих протилежностей: неперервне вимірюється окремими одиницями. Але неподільними одиницями обмежитись не можна, доводиться брати частки вихідної одиниці. Так
виникають дробові числа. Поняття числа розвивається саме
в результаті поєднання вказаних протилежностей.
Протилежність дискретного й неперервного яскраво виявилася в математиці ХУІІ ст., коли закладались основи диференціального та інтегрального числення. Тут ішлося про нескінченно
малі. Вони розглядались як дійсні, неподільні частки неперервної
величини (як атоми Демокрита), але число їх вважалося
нескінченно великим. Обчислення площ та об’ємів –
інтегрування – розглядалось як підсумовування нескінченного
числа таких нескінченно малих часток. Площа, наприклад,
розглядалась як сума ліній, з яких вона складається. Отже,
неперервне знову зводилося до дискретного, але вже на вищому
рівні. Існував й інший підхід, згідно з яким нескінченно малі
тлумачилися як обмежено спадні змінні величини. Цей підхід
став панівним, коли в першій половині ХІХ ст. була створена
строга теорія границь. Тепер відрізок вже не складався з точок
або неподільних часток – його розглядали як протяжність, як
неперервне середовище, де можна лише фіксувати окремі точки,
окремі значення змінної величини.
Проте розвиток аналізу вимагав дальшого уточнення теорії
змінних величин і насамперед загального означення дійсного
числа як будь-якого можливого значення змінної величини.
У зв’язку з цим у 70-х роках минулого століття виникла теорія
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дійсного числа, згідно з якою відрізок розглядався як множина
точок і, відповідно, проміжок, де набувала значень змінна, – як
множина дійсних чисел. Неперервність знову стала складатися
з окремих дискретних точок. Ця концепція привела до великих
успіхів математики і стала панівною. Проте і в ній виявилися свої
глибокі труднощі, які спричинилися до спроби повернутися, вже
на новому ступені, до уявлень про чисту неперервність. Отже,
розвиток поняття про число триває.
Єдність і боротьба протилежностей виявляється і в методах
міркувань, якими користується математика. Так, індукція протилежна дедукції, але ці методи міркувань нерозривно пов’язані
один з одним і доповнюють один одного. Індуктивні міркування
використовують, передбачаючи деяку закономірність, а доводять
встановлену закономірність дедуктивними міркуваннями. Особливо рельєфно ця єдність протилежностей виступає в методі
математичної індукції, де перший крок передбачає використання
індукції, а останній – дедукції, оскільки полягає в посиланні на
аксіому (принцип математичної індукції).
Можна навести багато прикладів дії закону переходу
кількості в якість з різних галузей математики. Здебільшого цей
закон виявляється в переході одних математичних об’єктів в інші
– периметр правильного вписаного многокутника при
нескінченному збільшенні кількості сторін переходить у довжину
кола, січна – в дотичну, ірраціональне число 2 є границею
послідовності його раціональних наближень.
Уже додавання одиниці (кількості) якісно змінює число. При
цьому парні числа переходять в непарні і навпаки. У результаті
додавання одиниці просте число, наприклад 59, перетворюється
на складне 60. Додавання одиниці до знаменника дробу перетворює відповідний скінчений десятковий дріб на нескінченний.
Залежно від величини дискримінанта квадратного рівняння (кількості) змінюється характер його коренів (якість). При невід’ємному дискримінанті корені дійсні, при від’ємному – комплексні.
Відомо, що алгебраїчні рівняння до четвертого степеня
розв’язуються в радикалах. Збільшивши показник степеня на
один, дістанемо рівняння п’ятого степеня, яке в загальному
вигляді не розв’язується в радикалах – істотна якісна зміна.
Еліпс, гіпербола, парабола – три якісно відмінні криві. Проте
всі вони називаються конічними перерізами, бо утворюються
перетином конічної поверхні площинами. Якщо площина
перпендикулярна до осі конічної поверхні, у перерізі дістанемо
коло. При зміні кута між площиною перетину і віссю конуса коло
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переходить в еліпс, потім еліпс переходить в параболу, а парабола – у гіперболу. Таким чином, кількісна зміна кута спричинює
якісну зміну кривої другого порядку.
Основні поняття математичного аналізу – похідна та інтеграл – утворюються шляхом діалектичного переходу кількості
в якість. Відношення приросту функції до приросту аргументу
визначає тангенс кута, утвореного січною з додатним напрямом
осі Х. При Х  0 цей кут кількісно змінюється, і в границі дане
відношення визначає кут, утворений дотичною до кривої з додатним напрямом осі Х. Зміна кількісного значення кута приводить
до нової якості – січна стає дотичною. Аналогічно, кількісна зміна
інтегральної суми в границі приводить до нової якості –
інтеграла.
Розвиток кожної науки, у тому числі й математики, неможливий без заперечення заперечення. Так, відкривши існування несумірних відрізків, піфагорійці заперечували можливість виражати числом їх довжину. Введення ірраціональних чисел виявилось
запереченням заперечення піфагорійців і призвело до розширення відомої раніше числової множини, у якій виявилась, крім
того, завжди можливою операція добування кореня з невід’ємних
чисел. Розвиток позиційної системи числення заперечував первісну усну систему обчислень, а також обчислення на пальцях
або камінцях. Винахід логарифмів підніс техніку обчислень на
вищий рівень і одночасно був запереченням старого методу
обчислень. На сучасному етапі запереченням попередньої
обчислювальної техніки стали електронні обчислювальні
машини, причому кожне заперечення підносило обчислювальну
техніку й водночас всю математику на вищий рівень.
Математику, як і всю науку в цілому, треба розглядати
такою, як вона є, у розвитку, що йде від простого узагальнення
досвіду до найвищих абстракцій, у багатстві та складності її
зв’язків із дійсністю.
Сухіна Л.А.
ЧАСОВІ МОТИВИ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ
Мудре застосування народної дидактики на уроках чи в позакласній роботі збагачує, урізноманітнює й оптимізує працю
вчителя. Зустріч дитини з народною казкою, піснею, загадкою,
грою викликає інтерес до школи й навчання, робить
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малодоступне простим, близьким, зрозумілим.
Так сталося, що усна народна творчість частіше
використовується на уроках читання, української мови,
природознавства, музики, і не надається достатньої уваги на
уроках математики. Адже відомо цілий цикл загадок, прислів’їв,
задач, у яких використані математичні поняття, зокрема часові.
З давніх-давен великою популярністю в дітей користувалася
казка.
К.Д.Ушинський називав казки блискучими спробами
народної педагогіки. Видатний теоретик дитячої літератури
І.Я.Франко вбачав у казці значні можливості для виховання
моральних якостей: «Оті простенькі сільські байки, як дрібні
корінчики, вкорінюють в наші душі любов до рідного слова, його
краси, простоти і чарівної милозвучності. Тисячі речей у житті
забудете, а тих хвиль, коли вам люба мама чи бабуся оповідала
байок не забудете до смерті» [3,10].
Знайомство дітей молодшого шкільного віку з казками
допомагає розвивати мислення, уяву, мовлення. На думку
В.О.Сухомлинського, казка – це свіжий вітер, що роздмухує
вогник дитячої думки чи мови.
На уроках вивчення одиниць часу вчитель може
використовувати казки, де зустрічаються саме ці поняття.
Пори року:
«Дарунки з трьох зернин» [7] – «Настала весна. Треба щось
посіяти, а в мішку ні зернинки.
... Минуло літо, і настала осінь... Та минула зима, пташки
вернулися додому, до своїх гніздечок».
«Закопане золото» [8] – «Прийшла зима, сини переїли все
те, що батько настарав... Добули якось до весни, а навесні давай
золото шукати».
Дні тижня:
«Іван – мужичий син» [8] – «Ідуть день, ідуть два, ідуть три –
помощі нема. Найшли аж через тиждень».
«Калиточка» [7] – «Ото як прийде неділя, або празник, то
хто-небудь бере валізу та йде, чи в ярмарок, чи в гості, а на
другу неділю – другий, та так і поділились».
Доба та її частини:
«Телесик» [2] – «Колихала – колихала, але поки полягали
вони по вечері спати. Встають уранці – аж з тієї деревинки та
став сучок маленький».
«Котигорошко» [2] – «Поприходили сини ввечері додому та
й кажуть матері...
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... Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через
дванадцять діб. Спав день, спав ніч, прокидається –
прив’язаний».
«Козак Мамалига» [8] – «Погостював козак Мамалига у свого побратима днів з три... Та як не зробиш за ніч – твоя голова
з пліч!... Поніс кінь Певер, тільки курява звелася. Несе добу, несе
другу, заніс аж до Чорного моря».
«Три брати» [2] – «Піду я на ніч у поле, може, впіймаю те,
що толочить. Прокинувся вранці, глянув на поле, аж знову
шкода».
«Три брати і кицька» [7] – минула ніч, ранком знову
з’явилася кицька. Увечері вийшов у двір, перекинув з руки на
руку перстень, зараз і позбігалися слуги.
– Щоб мені до ранку був міст із срібла й золота від палацу
до церкви.
«Залізний вовк» [7] – «…цариця й загадала їй, щоб вона
вночі полізла на дерево і за одну ніч повідкушувала птиці пір’я
коло крил... Орел літав, літав та й прилетів опівночі до того
чоловіка. Пролітав мало не цілий день, увечері знову прилітає та
й каже...».
Година
«Як заєць ошукав медведя» [8] – «тільки випросив собі
годину часу, щоб з жінкою попрощатися...Та минала хвилина за
хвилиною, година за годиною, а справа не йшла».
«Шовкова держава» [2] – «Коли я був такий, як ти, мені до
того мосту треба було їхати якихось дві години...Через пів
години вже були в путі. Летів, летів добру годину».
Рік
«Чабанець» [7] –«Чабанець вийшов до тих солдатів, то
неначе він уже років двадцять у війську служив... – Та ти піди ще
три роки погуляй, а тоді приходь».
«Шовкова держава»[2] – «Блудив більше як рік і дійшов до
срібного мосту. – Ей, сину, коли я був твоїх років мені треба
їхати до золотого мосту. Двадцять років тому мені приснилося,
що прийшов боротися зі мною».
«Ох» [7] – «Уже йому, може, годів з двадцять... Тільки
з такою умовою: як відбуде рік, то прийдеш за ним, то як пізнаєш
його – бери, а не пізнаєш – ще рік служитиме в мене!»
Можна використовувати завдання, прислів’я й приказки зі
старовинними одиницями часу. Великий інтерес викликають
в учнів загадки, що стимулюють розумову діяльність. Загадки, які
містять певні величини, можна поділити на два види. Одні мають
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необхідні терміни в самому змісті, інші – у відгадці. Перші
доречніше використовувати на уроках математики.
Загадки про міри часу
1. Летів птах на дванадцяти ногах та одне яйце зніс. (Місяці
й рік).
2. У книжці шість листів простих, сьомий золотий. (Дні
тижня).
3. Сім братів віком рівні, іменами різні. (Дні тижня).
4. Одне рядно сім баб тягне. (Тиждень).
5. Сім братів човном пливуть, кожного ім’ям зовуть. (Дні
тижня).
6. 52 орли, а тільки одне яйце знесли. (Тижні й рік).
7. Виходило дванадцять молодців, випускало 52 соколи та
365 лебедів. (Місяці, тижні, дні року).
8. Стоїть дуб, а на нім дванадцять гіль, а на кожній гілці по
чотири гнізда, а в кожному гнізді по семеро пташенят.(Рік, місяці,
тижні, дні).
9. Який рік тягнеться один день?(Новий рік).
10. Чорне сукно лізе у вікно. (Ніч).
11.Чорна корова усіх людей поборола. (Ніч).
12. Махнула птиця крилом, – закрила півсвіту чорним
рядном.(Ніч).
13. Що то за гість, що темноту їсть? (День).
14. Чорна корова усіх людей поборола, а білий віл усіх
людей підвів.(Ніч і день).
15. На початку року товстий, цілий рік худне, а на кінці року
цілком схудне.(Календар).
16. День прибуває, а він убуває. (Календар).
17. Іде роками і все одним слідом. (Годинник).
18. Іде років двісті,
Стоїть на місці,
Лічить людський вік,
А не чоловік. (Годинник).
19. Не їсть, не п’є, день і ніч кує. (Годинник).
20. Що то за штука, що день і ніч стука? (Годинник).
21. Хто весь час говорить так: – Втік? Так! Втік? Так!
(Годинник).
22. На руці і на стіні,
І на башті в вишині.
Ходить з боєм і без бою,
Всім потрібний – і нам з тобою. (Годинник).
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23. Ніг не маю, а ходжу,
Рота не маю, а скажу:
Коли тобі спати,
А коли вставати. (Годинник).
Активізують навчально-виховний процес цілком посильні
для розуміння і запам’ятовування народні прислів’я та приказки.
«Прислів’я, наче промінь прожектора, вихоплює з життя
найсуттєвіше, воно найтісніше пов’язане з щоденним побутом.
У прислів’ях, приказках дихає історія українського народу, її
воля, радощі, години смутку й творчі злети» [4,11].
Народна мудрість своєю ідеальною художньою та пізнавальною цінністю займає досить значне місце в скарбниці
народнопоетичної творчості. Прислів’я й приказки виникли в сиву
давнину, коли ще не було письма, вони передавалися з уст
в уста. Через мудрі й дотепні вислови український народ
розучував різноманітні явища життя і природи, влучно оцінював
людські характери та події. Правда і кривда, добро і зло,
мужність і боягузтво, щедрість і скнарість, творчість і незгоди,
соціальна нерівність і любов до рідного краю – про все це
сказано в прислів’ях та приказках коротко, образно, бо в них
вікова мудрість, багатостраждальна історія, а головне: «Правду
в приказках шукай».
Ще К.Д.Ушинський приділяв велику увагу роботі над
прислів’ями і писав, що прислів’я тим хороше, що в ньому майже
завжди, незважаючи на те, що «воно коротше пташиного носа»,
є те, що дитині допоможе збагнути: становить маленьку
розумову задачку, цілком посильну дітям. [10,63]
Діти рідко користуються у своїй мові прислів’ями та
приказками, але коли почують влучний вислів, то задумаються
над ним. Треба лише вміло спрямувати хід думок. Навіть
механічне запам’ятовування народних афоризмів може бути
корисним. Короткі, найчастіше заримовані, фрази дають дітям
певну інформацію, розвивають спостережливість, виховують
пізнавальний інтерес, привчають до мислення. Яскрава
образність прислів’їв і приказок не раз спонукає до власної
творчості.
Багато прислів’їв і приказок можуть бути використані під час
вивчення теми «Час та його вимірювання» на уроках
математики, «Чому буває день і ніч» на уроках природознавства,
під час вивчення пір року на уроках читання та української мови.
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Прислів’я та приказки про міри часу
Пори року
1. Взимку сонце так сміється, що вікна плачуть.
2. Літо зиму годує.
3. Два раза на рік літа не буває.
4. Не марнуй часу даремно: пройде весна – не вернеш.
5. Зима багата снігами, а осінь – снопами.
6. Осінь іде і за собою дощ веде.
7. Сонце – на літо, зима на мороз.
8. Січень наступає, мороз людей обнімає.
9. Січень рік починає, а грудень кінчає.
10. Січень весні дідусь, а зимі цар.
11. В лютому зима з весною вперше зустрічаються.
12. Лютий воду відпускає, а березень підбирає.
13. Лютий зиму видуває.
14. Сухий березень, теплий квітень, мокрий май – буде
хліба врожай.
15. У березні день з ніччю стрічається.
16. Квітень з водою – травень з травою.
17. Травень холодний – рік хліборобний.
18. Як у травні дощ на дворі, то в осені хліб у коморі.
19. Червень тому зелениться, хто працювати не ліниться.
20. В липні хоч роздягнися, а в грудні тепло вдягнися.
21. Чого липень і серпень не доварять, того й вересень не
досмажить.
22. Хто в липні жари боїться, той взимку не має чим
погріться.
23. Яка погода в липні, така буде і в січні.
24. Серпень виймає серпа з-за стріхи, а вересень його
ховає.
25. Верещить вересень, що вже осінь.
26. Як вересніє, то й дощик сіє.
27. Жовтень ходить по гаю, та й гонить птиці з гаю.
28. Плаче жовтень холодними сльозами.
29. Жовтень як не з дощем, то зі снігом.
ЗО. Листопад – вересню онук, жовтню – син, зимі – рідний
брат.
31. Листопад зимі ворота відчиняє.
32. Листопад стелить землю листям, а грудень снігом.
33. У листопаді зима з осінню бореться.
34. Грудень рік кінчає, зиму починає.
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З5. Прийшов грудень – приніс студень.
Зб. Грудень снігом замете – буде літо золоте.
37. Весна красна квітками, а осінь плодами.
38. Що літом ногами загребеш, то зимою руками не збереш.
39. Хто літом гайнує, взимку голодує.
40. Осінь збирає, а весна з’їдає.
Дні тижня
1. Сім п’ятниць на тиждень.
2. Ідеш на день, а хліба бери на тиждень.
3. Днем раніше посієш, – на тиждень раніше збереш.
4. Що за сім днів заробив, те за день з’їв.
5. Воно як трапиться: коли середа, а коли й п’ятниця.
6. На вівторок бід зібралось сорок.
7. Не сунься середа на перед четверга, бо ще й п’ятниця
буде.
8. Середа аж до п’ятниці.
9. Скривився, як середа на п’ятницю.
10. Краще тепер ніж у четвер.
11. Хто в четвер скаче, той у п’ятницю плаче.
12. Довша п’ятниця, як неділя.
13. Не дивись, що п’ятниця, а бери, як трапиться.
14. Субота – не робота, і в неділю нема діла.
15. Субота – кінчається робота.
16. Йому щодня неділя.
І7. Неділя – день вимушеного безділля.
18. Як неділя, то й сорочка біла.
19. Роботи до самої суботи.
20. І будень, і неділя – лінивому все безділля.
Доба та її частини
1. Не хвали день зранку, а хвали увечері.
2. Куди ніч, туди й сон.
3. Ніч-мати все покриває.
4. Чим темніша ніч, тим ясніші зорі.
5. Якби не було ночі, то не знали б, що таке день.
6. Нема ранку без вечора.
7. Ранок вечора мудріший.
8. Що ранком не зробиш, то вечором не здогониш.
9. Як не було з ранку, то не буде до останку.
10. Робота гарна та день малий.
11. Співатиме півень, чи ні, а день буде.
12. День хвалиться вечором.
13. І у самого довгого дня є кінець.
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Рік
1. Болить бік дев’ятий рік, та не знаю в якім місці.
2. На годину спізнився – за рік не доженеш.
3. Годи панові рік, а день не вгодиш – пропав навік.
4. Без роботи день роком став.
5. Сам себе раз у рік любить.
6. Сім год мак не родив і голоду не було.
7. День у жнива рік годує.
8. Як з жнивами прозівав – рік даремно працював.
9. Весняний день рік годує.
10. І день буває роком.
11. Сім літ морячив і моря не бачив.
12. Треба йому ще сім літ свиней пасти.
Вік
1. Чоловік розуму вчиться цілий вік.
2. Вік прожити – не поле перейти.
3. Вік живи – вік учись.
4. Раз добром нагріте серце – вік не прохолоне.
Часові уявлення
1. Що можна зробити завтра зроби сьогодні.
2. Що нині утече, то завтра не зловиш.
Година та її частини
1. Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше.
2. Ціни в жнива хвилину більше ніж взимку годину.
3. За годину море не пройдеш.
4. Відстанеш годиною, не здоженеш родиною.
Прилади
1. Годинник їсти не просить, а свою роботу робить.
2. Годинник все йде і все на місті стоїть.
3. Годинник для краси, а час по сонцю.
Великою популярністю серед людей користувалися раніше
й усмішки, образні порівняння, побажання. Спочатку їх писали
тільки для дорослих, а згодом з’явилися усмішки, складені спеціально для дітей. Усмішка завжди містить мудре застереження
від усього недоброго, ганебного, виражене через жарт та гумор.
Наприклад, усмішка.
Варила жінка обід. А потім і каже чоловікові:
- Петре, я на хвилинку забіжу до сусідки, а ти через кожні
півгодини помішуй суп.
Образні порівняння та побажання
Втішалася, як середа в тиждень.
Говорить так, як три дні хліба не їв.
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Учні виявили в народній математиці задачі, які прийшли
з глибокої давнини і мандрували по світу від одного народу до
іншого. Ці витвори народної мудрості не втратили свого
освітнього потенціалу і в наш час. Вони – не музейні експонати
історії, а все ще активні трудівники. Задачі, які прийшли до нас із
стародавніх часів, перероблялися мудрим дотепним народом,
забарвлювалися національним колоритом.
Діти дуже люблять задачі-жарти. Вони їх довго пам’ятають
і потім самі використовують, звертаючись до друзів і батьків.
Звичайно, учні можуть не відразу здогадатися, але пояснення
вчителя зрозуміють відразу і віднесуться до нього з інтересом.
Пропонуємо задачі і задачі-жарти, які вчитель може використовувати і на уроці під час проведення конкурсів, КВК, вікторин.
Цікаві задачі
1. Якщо о І2 годині дня йде дощ чи можна чекати через
36 годин сонячної погоди?
2. Двоє хлопців грали в шахи 2 години. Скільки часу грав
кожний?
3. Одне яйце вариться 5 хвилин. За скільки хвилин можна
зварити 3 яйця?
4. Три чоловіка чекали поїзда 3 години. Скільки часу чекав
кожний?
5. Який годинник показує правильно час тільки двічі на
добу?
6. Лікар дав дівчинці три таблетки і попрохав приймати їх
через кожні півгодини. На скільки часу вистачить таблеток?
7. Рибалка за 2 хвилини спіймав 4 риби. За скільки хвилин
він спіймав 8 таких же рибин?
8. Щоб зварити 1 кг. м’яса, потрібно одну годину. За скільки
хвилин звариться півкілограма такого ж м’яса?
9. Котра тепер година, якщо від початку доби хвилинна
стрілка зробила 8 повних обертів і ще чверть оберту?
10. Є пісочний годинник на 3 і 7 хвилин. Потрібно варити
яйце рівно 4 хвилини. Як це зробити за допомогою цих
годинників?
11. Чоловік ліг спати о 7 годині вечора і завів будильник на
8 годин з тим, щоб встати вранці. Скільки годин він спав, доки
його не розбудив будильник?
12. 5 рибалок з’їли п’ять щук за 5 днів. За скільки днів
10 рибалок з’їдять 10 щук?
Відповідь: за 5 днів.
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13. У сім’ї троє дітей: Андрійко, Маринка і Павлинка. Одній
дитині 5 років, іншим 8 і 13 років. Скільки років кожному з них,
якщо одна дівчина ходить до дитячого садка, а Маринка старша
за Андрійка?
Відповідь: Павлинці 5 років, Андрійкові 8, Маринці 13.
14. Катруся, Сергійко, Павлинка і Надійка народилися
2 березня, 17 травня, 2 червня, 20 березня. Софійка і Галинка
народилися в одному місяці, А у Павлинки і Катрусі день
народження одного числа. Хто коли народився?
Відповідь: Павлинка – 2 березня, Софійка – 20 березня,
Катруся – 2 червня, Надійка – 17 травня.
15. Бабусі треба засмажити 6 котлет, а на сковорідці
вмішується тільки 4 котлетки. Кожну котлету треба смажити 5 хв.
на одній стороні і 5 хв. на іншій. Скільки часу потрібно бабусі,
щоб засмажити всі котлети?
16. Котру годину показує годинник, коли обидві стрілки
спрямовані в протилежні боки і показують ціле число годин?
Отже, органічно вплетені в канву традиційної школи народні
прислів’я, приказки, загадки, задачі на кмітливість, сприяють
вихованню пізнавальних інтересів учнів під час вивчення
величин, формують бажання пізнавати нове.
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Гончарова О.М.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
В УМОВАХ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У цей час система вітчизняної освіти перебуває в стані
модернізації, що обумовлено глибокими структурними змінами
в сучасному світі, що вимагають розвитку нових підходів до
побудови загальноосвітньої та професійної підготовки.
Основна мета професійної освіти – підготовка кваліфікованого працівника відповідного рівня й профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, що
вільно володіє своєю професією й орієнтується в суміжних
областях діяльності, здатного до ефективної роботи за
спеціальністю на рівні світових стандартів, готового до
постійного професійного росту, соціальної та професійної
мобільності; задоволення потреб особистості в одержанні
відповідної освіти. У зв’язку із цим в навчанні особлива увага
приділяється реалізації компетентнісного підходу, орієнтованого
на
формування
певних
компетенцій.
Під
ключовими
компетенціями, що визначають сучасну якість змісту освіти,
розуміють систему універсальних знань, умінь, навичок, а також
досвід самостійної діяльності й особистої відповідальності
студентів.
Компетенції в галузі інформаційної діяльності відносять до
однієї зі складових ключових компетенцій. У змісті інформаційної
діяльності економістів зазвичай виділяють: пошук, збір і передачу інформації в місця її зберігання й обробки; введення
інформації в пам’ять комп’ютера, компонування інформації
в пам’яті комп’ютера; зберігання інформації; перетворення,
інтерпретацію інформації як сукупності бізнесів-об’єктів;
аналітичну роботу й прогнозування; моделювання; підтримку
прийняття рішень; надання інформації.
Формування компетенцій в області інформаційної діяльності
в студентів економічного профілю здійснюється в процесі
вивчення курсу інформатики й спеціальних курсів, пов’язаних із
застосуванням засобів і методів ІТ. У роботах А.Л. Денисової,
Н.В. Макарової, О.І. Мишеніна, Л.В. Смоліної й ін. доведено, що
стійкі вміння й навички інформаційної діяльності у фахівця в галузі економіки й управління сприяють успішному рішенню профе
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сійних завдань: ефективному аналізу економічної інформації,
розробці й обґрунтуванню варіантів ефективних господарських
рішень, оцінюванню тенденції розвитку об’єктів у сфері
професійної діяльності.
В останні роки багато вчених і педагогів-практиків помічають, що існуюча система підготовки економістів не сприяє
прояву і вихованню необхідної творчої активності студентів,
виявленню їхньої індивідуальності, інтенсифікації освоєння
знань. Екстенсивна організація навчального процесу, орієнтована на студента із середніми здібностями, не сприяє розвитку
в студента активного інтересу до професії, не спонукує шукати
відповіді на питання про можливості використання здобутих
знань у майбутній професійній діяльності. Разом із тим, немає
достатньої ясності й у питанні застосування в дидактичному
процесі вузу такого засобу навчання як персональний комп’ютер,
що виступає у двоякій ролі – і як засіб інтенсифікації навчання,
і як об’єкт пізнання для правильного використання його
в професійній сфері. Усе більше росте переконаність педагогів,
що існуюча система організації навчального процесу на
економічних факультетах вузів цю проблему вирішити не може,
тому що вона побудована на старих дидактичних підходах, де
основна роль приділяється викладачеві як основному носію
знань. Потрібен істотний перегляд технології навчання
й організації навчального процесу у вузі на основі інформатизації
освіти, нової технічної й технологічної бази, що враховує
досягнення науково-технічного прогресу в професійній сфері
у вигляді НІТ, яка дозволяють не тільки значно активізувати
пізнавальний інтерес студента до майбутньої галузі діяльності,
але й змінити роль і функцію викладача, зробивши їх більш
продуктивними й творчими. Такий підхід також обумовлений
об’єктивністю інтеграційних процесів, що відбуваються в практичній діяльності економіста в сучасних умовах, і домінуванні їх
над диференційованою діяльністю у вузькій професійній сфері,
яка залишилася від минулого. При цьому необхідно, щоб нові
технології
навчання
враховували
психолого-педагогічні
закономірності й принципи дидактичних процесів, здійснювали
інтенсивне навчання й одночасно розвивали творчі здібності,
активізували пізнавальну діяльність студента.
У таких умовах питання інформаційної підготовки студентівекономістів піднімається особливо гостро. Широке впровадження
інформаційної діяльності зі збору, обробки, використання, продукування, передачі, тиражування інформації як у навчальній, так
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і професійній діяльності за умови реалізації можливостей
сучасних інформаційних і комунікаційних технологій актуалізувало проблему інформаційної підготовки члена інформаційного
суспільства. Під інформаційною підготовкою будемо розуміти
процес формування нових знань, умінь і навичок на основі
реалізації засобів і методів інформатики, інформаційних і комунікаційних технологій за східчастим принципом від нижчого рівня
до вищого. При цьому поняття інформаційної підготовки члена
інформаційного суспільства припускає також безперервний
процес самоосвіти на всіх рівнях навчання, одержання освіти
певного рівня, крім того, формування інформаційної культури
учня і його інформаційної та комунікативної компетенцій.
Вища освіта повинна здійснюватися відповідно до принципів
фундаментальності, варіативності, альтернативності, гуманізації
й демократизації навчального процесу й гуманізації його змісту.
Однак діючі системи не відповідають у достатній мірі новій
освітній парадигмі й положенням Доктрини розвитку освіти
України у XXI столітті, особливо в частині використання
інформаційних технологій для інтенсифікації процесу навчання,
розвитку творчого мислення студентів, формування вмінь
працювати в умовах комп’ютерного середовища.
Усунення даної невідповідності становить проблему,
рішенню якої присвячене наше дослідження.
Розгляд комплексу питань, пов’язаних із використанням
сучасних інформаційних технологій у навчанні (ІТО) середньою
й вищою школою, здійснюється в роботах Н. В. Апатової,
О. Ф. Верланя, О. П. Єршова, М. І. Жалдака, В. М. Касаткіна,
В. І. Клочко, О. О. Кузнєцова, М. П. Лапчика, В. М. Монахова,
Ю.О. Первина, Ю. С. Рамського, І. В. Роберт, В. Г. Разумовського й інших дослідників.
На жаль, науково-педагогічні творчі колективи вузів країни
не займаються глибоким дослідженням проблеми навчання НІТ
економістів.
Для розробки перспективних концепцій освіти з інформатики
для фахівців економічного профілю необхідний системний аналіз
процесів інформатизації освіти й розвиток методичних систем
навчання в конкретних вищих навчальних закладах.
Таким чином, причинами постійного вдосконалення методики інформаційної підготовки є розвиток науки інформатики,
інформаційно-комунікаційних технологій і засобів зв’язку, перехід
до безперервної відкритої освіти, заснованому на особистісноорієнтованому
навчанні,
що
вимагає
перегляду
всіх
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методологічних і концептуальних основ традиційної педагогіки.
Методологічний аспект припускає розробку й наукове
обґрунтування сучасної концепції інформаційної підготовки
майбутніх фахівців економічного профілю за умови східчастої
освіти на основі системного, комплексного й діяльністного
підходу до процесу навчання.
У психолого-педагогічному аспекті основними питаннями
є професійна спрямованість викладання інформатики й комп’ютерної техніки, активізація учбово-пізнавальної діяльності
студентів під час вивчення курсу інформатики й комп’ютерної
техніки, інформаційних систем в економіці й інших спеціальних
курсів, визначення шляхів і засобів диференціації й індивідуалізації інформаційної підготовки з погляду сучасних вимог до
інформаційної підготовки в університеті на економічних
спеціальностях, використання елементів дистанційної форми
навчання студентів у процесі інформаційної підготовки.
Науково-методичний
аспект
передбачає
розробку,
теоретичне й експериментальне обґрунтування методичної
системи інформаційної підготовки, що реалізує розроблену
концепцію інформаційної підготовки майбутніх економістів за
умови реформування системи вищої освіти й сучасних вимог до
викладання інформатики у вищих навчальних закладах, включає
поняттєво-методологічний апарат професійної спрямованості
викладання інформатики, організаційні форми, методи, прийоми
й засоби активізації самостійної роботи студентів, диференціації
й індивідуалізації викладання інформатики й комп’ютерної
техніки з урахуванням східчастої системи освіти й елементів
дистанційної форми навчання студентів.
Виділені аспекти взаємозалежні. Урахування особливостей
прояву цих зв’язків дає можливість здійснення цілісного підходу
до вирішення проблеми дослідження.
Ціль нашого дослідження полягає в теоретичному
обґрунтуванні на основі всебічного аналізу стратегічних цілей
і перспектив інформатизації суспільства, проектуванні, розробці,
оцінюванні ефективності й впровадженні в практику роботи
університетів системи інформаційної підготовки студентів
економічних
спеціальностей
у
сучасному
науковому,
технологічному й соціальному контексті за умови східчастої
системи освіти й компетентнісного підходу.
Основними напрямками вдосконалення структури й змісту
інформаційної підготовки студентів-економістів є:
- орієнтація у створенні програм інформаційної підготовки
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економіста на науково обґрунтовану модель діяльності
економіста;
- модернізація програм інформаційної підготовки відповідно
до вимог більш адекватного відображення в їхньому змісті
сучасних тенденцій інформаційно-комунікаційних технологій;
- безперервність системи навчання фахівця й цілеспрямованість навчання на формування інформаційної культури,
інформаційної і комунікативної компетенцій, підвищення ролі
самоосвіти;
- відкритість системи для впровадження, з одного боку,
нових педагогічних технологій, з іншого боку – удосконалення
існуючих модулів навчання;
- використання навчально-методичного комплексу інформаційної підготовки студента-економіста;
- використання системи навчальних завдань, побудова якої
спирається на виділення навичок, умінь інформаційної діяльності
фахівця економічного профілю.
Проведені дослідження переходу на компетентнісний підхід
можна узагальнити в такий спосіб:
1. Дослідження у сфері проблеми формування вмінь і навичок учнів у вітчизняній педагогіці часто виходили на рівні компетенцій, тільки без вживання даного терміна. Причому виділяли
компетенції «предметні», «межпредметні» й «транспредметні».
2. Розробка ідеї ключових компетенцій є відповіддю на
вимоги сучасного суспільства, пов’язані з відомим протиріччям
між необхідністю забезпечити всебічне формування особистості
й істотним обмеженням за часом, віком й можливостями тих, хто
навчається,
тому
ключові
компетенції
вводяться
як
конкретизовані цілі освіти.
3. Компетенції можна спостерігати, але складно оцінити.
Компетенції не зводяться до знань і вмінь, останні скоріше
служать формою їхнього прояву на різних етапах формування.
Однак усяке протиставлення компетенції знанням і вмінням
помилкове – це дві сторони одного процесу формування
особистості. Компетентність поєднує в собі інтелектуальну
й навичкову складову освіти.
4. Поняття компетентності включає не тільки когнітивну
й операціонально-технологічну складові, але й мотиваційну,
етичну, соціальну й складову поведінки; воно включає
результати навчання (знання й уміння), систему ціннісних
орієнтації, звички й ін.
Нами було встановлено, що необхідний рівень інформа
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ційної культури й сформованості інформаційної й комунікативної
компетентності майбутніх економістів буде забезпечений, якщо:
- система інформаційної підготовки студентів-економістів
в університетах буде пов’язана з методичним проектуванням,
визначатися методологією системного підходу й орієнтована на
діяльнісну модель економіста;
- підготовка майбутніх економістів буде відображати багатофункціональність їхньої професійної діяльності й будуватися
з урахуванням переходу до східчастої системи утворення;
- зміст інформаційної підготовки майбутнього економіста
буде базуватися на теоретичних основах проектування
методичної системи інформаційної підготовки;
- навчання за методикою будуватиметься на принципах модульності навчання, забезпечення диференціації й варіативності
навчання;
- будуть застосовуватися спеціальні методи й форми навчання в системі інформаційної підготовки, зокрема інтерактивні
методи, практичні заняття на моделювання реальних ситуацій
у процесі діяльності й елементи дистанційної форми навчання;
- буде забезпечуватися активізація самостійної навчальнопізнавальної діяльності студентів спеціальними методами,
прийомами й засобами;
- будуть
ураховуватися
психолого-педагогічні
основи
системи інформаційної підготовки студента-економіста, зокрема
особливості розвитку особистості студента, його психологічні
особливості й потреби.
Ефективність інформаційної підготовки майбутніх економістів у вузах підтверджена результатами педагогічного експерименту. Дослідження й аналіз кінцевих результатів формування
інформаційної культури, інформаційної й комунікативної компетентності при підготовці студентів економічних спеціальностей
у вузах, спостереження за процесом становлення інформаційної
й комунікативної компетентності молодих економістів дозволяють зробити висновок про одержання істотних результатів
у формуванні інформаційної культури, інформаційної й комунікативної компетентності майбутніх економістів.
Подальший розвиток даної проблеми пов’язаний із розробкою критеріальної основи керівництва розвитком системи інформаційної підготовки економістів, із розвитком технологічного
оснащення інформаційної підготовки, з інструменталізацією
моніторингу інформаційної підготовки фахівців економічного
профілю і її функціонування.
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Михайловская Г.А.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Реализация принципа преемственности и перспективности
в обучении вообще и русскому языку в частности – одна из важнейших проблем, стоящих перед лингводидактикой и учителямипрактиками.
Для поиска путей реализации принципа важным является
раскрытие его сущности.
Заметим, что в методических изысканиях (А.В.Текучев,
Е.А.Баринова, Л.Ф.Боженкова, В.И.Лебедев, И.Г.Чередниченко,
В.И.Масальский, Н.А.Пашковская, Е.П.Голобородько, Г.А.Михайловская и др.) представлены разные точки зрения относительно
сущности этого явления.
Утверждения одних ученых сводятся к тому, что
необходимо разграничивать принцип преемственности и принцип перспективности. Другие исследователи выделяют один
принцип
преемственности
и
перспективности,
третьи
рассматривают его как проявление систематичности.
Оговоримся сразу, что мы разделяем точку зрения
И.Г.Чередниченко, В.И.Масальского, Н.А.Пашковской, Е.П.Голобородько, считающих преемственность и перспективность
неотъемлемыми элементами одного принципа.
В своих размышлениях исходим из того, что преемственность и перспективность русского языка состоит в последовательности, систематичности расположения материала, в опоре
на изученное и на достигнутый учащимися уровень языкового
и речевого развития. Именно преемственность создает прочную
основу для усвоения нового, «так как это новое усваивается не
изолированно, а включается в имеющуюся систему знаний, между новым и усвоенным ранее устанавливаются необходимые
логические связи» [1, с.11].
Перспективность в свою очередь позволяет, с одной стороны, «пропедевтическое ознакомление с основами предстоящих
разделов» [2, с.141], с другой, создает базу для более полного
понимания и осознанного усвоения последующих тем.
В чем же состоит преемственность и перспективность
в формировании коммуникативно-речевых умений на уроках
*
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русского языка?
Преемственность и перспективность требует всестороннего
учета в ходе обучения взаимосвязи изучаемого материала. Без
установления зависимости как между единицами одного уровня,
так и между единицами разных уровней языка не может быть ни
преемственности, ни перспективности.
Повышению речевой активности учащихся способствует
постоянная опора на знания, полученные на предыдущих этапах
обучения (Р.Х.Бурангулова, С.И.Васильева, П.С.Жедек, Е.А.Курбатова, Л.Г.Ларионова, Е.И.Лобчук, М.Р.Львов, М.М.Разумовская
и др.). Речь идет о том, что опора на приобретенные знания
обеспечивает продвижение в развитии коммуникативно-речевых
умений, а значит, их упрочение и «снятие» трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся в процессе формирования и совершенствования умений. Само собой разумеется, что подобная
опора на знания создает условия для успешной корректировочной работы.
Соблюдение принципа преемственности и перспективности
состоит в согласованности ступеней (начальной, основной
и старшей школы) речевого развития учащихся.
В начальной школе, как показал анализ действующих
школьных программ и учебников, в работе по формированию
коммуникативно-речевых умений большая доля приходится на
такие умения: умения анализировать и систематизировать
материал, целесообразно выстраивать его, отбирать и располагать его в соответствии с задачей высказывания. Учет
качественной стороны сформированности данных умений
позволяет выявить те из них, которые требуют всестороннего
углубления в среднем звене обучения на уроках русского языка.
Важным условием принципа является тщательная стыковка
между методами и приемами обучения, применяемыми в начальной и основной, основной и старшей школе.
Установлено, что методы обучения, связанные с формированием коммуникативно-речевых умений, необоснованно переносятся из начальной школы в основную. Все это создает педагогически неоправданное дублирование. Чаще всего подобного
рода дублирование возникает в плане использования в основной школе методов, направленных на овладение рецептивными
умениями. В то время как реализация преемственности и
перспективности в методах обучения предполагает изменение
их структуры, с целью обеспечения динамики развития умений.
Принцип преемственности и перспективности требует ясно
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го понимания того, что появляется новым в обогащении словарного запаса учащихся, развитии грамматического строя их речи.
Многообразие преемственно-перспективных связей в области обогащения словарного запаса учащихся можно систематизировать по таким направлениям: количественное увеличение
слов, качественное усовершенствование имеющегося запаса
слов, развитие умения пользоваться известными и вновь
усвоенными словами в собственной речи.
Задачи преемственности и перспективности в работе над
грамматическим строем речи связаны с овладением учащимися,
с одной стороны, нормами словоизменения, словообразования,
построения синтаксических конструкций, с другой, усвоения совокупности языковых средств, необходимых и достаточных для
выражения того или иного денотативного содержания с учетом
ситуации обучения и решаемой коммуникативной задачи.
Успех в формировании коммуникативно-речевых умений во
многом зависит от того, насколько в ходе общения учитывается
внутренняя связь при построении системы упражнений, направленной на поступательное развитие речевых способностей
учащихся.
Отметим, что под упражнением понимаем «виды учебной
деятельности учащихся, ставящие их перед необходимостью
многократного и вариативного применения полученных знаний
в различных связях и условиях» [2, с.217]. Учитываем, что
упражнение гарантирует управление сложной и многообразной
речевой деятельностью школьников по овладению языком как
средством общения.
Изучение классификаций упражнений, описанных в методиках преподавания русского языка как родного, русского как
иностранного, иностранных языков, теоретическое осмысление
особенностей развития речи в условиях украинско-русской
языковой среды позволяют утверждать, что преемственность и
перспективность может быть реализована в выделении трех
групп упражнений: комплексных, предречевых и речевых.
Указанные типы упражнений предполагают, что процесс
овладения различными видами речевой деятельности проходит
путь от ознакомления с языковым материалом через построение
конструкций к практике в самостоятельном употреблении
усвоенных языковых единиц в конкретной речевой ситуации.
Комплексные упражнения на основе отработки основных
моментов овладения теоретическими сведениями (опознание,
группировка, классификация, выявление всех изученных призна
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ков языковой единицы) обеспечивают формирование опознавательных, классификационных, аналитических действий, развитие языковой зоркости, запоминание грамматических правил,
упрочение в памяти учащихся языковых явлений путем их
разнообразного восприятия. При осмыслении нового материала
комплексные упражнения предполагают организацию наблюдения за употреблением в речи языковых средств; при закреплении приобретенных знаний, умений и навыков – организацию
коммуникативно-речевых действий на основе текста. Поскольку
комплексные упражнения базируются на использовании такой
дидактической единицы формирования коммуникативно-речевых умений как текст, доминируют при выполнении упражнений
следующие виды речевой деятельности: слушание – чтение;
чтение – слушание – говорение; слушание – говорение; чтение –
говорение.
Предречевые упражнения направлены на формирование
предречевых навыков (произносительных, лексических, грамматических, правописных) на основе активизации изучаемого языкового материала. К ним относятся упражнения, включающие
в себя имитацию, конструирование, трансформацию, синонимическую замену, отбор языковых средств с учетом требований
речевой ситуации, перевод. Эти упражнения ориентируют на
достижение правильности и скорости оперирования изученными
языковыми единицами. Значение этих упражнений состоит
в том, что они формируют речевой слух учащихся, механизмы
отбора языковых средств, эквивалентных замен, памяти,
антиципации.
Предречевые упражнения позволяют организовать работу
по предупреждению и сознательному преодолению интерферирующего влияния украинского языка при совершенствовании
предречевых навыков. Специфика упражнений заключается
в том, что тренировка языковых единиц носит речевой характер.
Преемственность и перспективность в формировании коммуникативно-речевых умений обусловливает речевое содержание некоторых типов уроков.
Так, урок изучения нового материала включает в себя раскрытие внутренней сущности, характерных признаков языковой
единицы. Опорой для усвоения новых знаний служит наблюдение, в ходе которого путем извлечения смысла высказывания,
реконструкции намерения автора текста учащимися устанавливается роль изучаемой единицы в речи, зримо воспринимаются
ее выразительные возможности.
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Значительно расширяется обучающая и корректирующая
функция уроков формирования умений и навыков. На этих
уроках под руководством учителя выполняются тренировочные
упражнения, направленные на выработку предречевых навыков
в стандартных и нестандартных условиях. Упражнения по
образцу, инструкции и аналогии обеспечивают поэтапность
формирования умений и навыков. Задания, нацеленные на
выбор языковых средств с учетом требований языковой
ситуации, способствуют обогащению активного словаря
учащихся, совершенствованию их грамматического строя речи.
Организация на данных уроках восприятия и воспроизведения
текстов, насыщенных изучаемой языковой единицей, создаѐт
условия для развития рецептивной и репродуктивной
деятельности учащихся.
Творческие упражнения, включающие в себя учебные
речевые ситуации, обеспечивают на уроке закрепления знаний,
умений и навыков предпосылки для самостоятельного решения
учащимися коммуникативно-речевых задач. Установка на решение основных типов речевых задач, а также на выполнение частных прагматических заданий ускоряет процесс формирования
коммуникативно-речевых умений. Содержательные опоры
(текст, тема, основная мысль, слова как смысловые вехи и др.)
улучшают условия для порождения собственных высказываний
в устной и письменной форме.
Речевые упражнения направлены на восприятие и воспроизведение готовых текстов разных типов и стилей речи, создание диалогических и монологических высказываний в устной
и письменной форме по готовому тексту (прослушанному или
прочитанному), учебной речевой ситуации. Данные упражнения
способствуют дальнейшему развитию механизмов слушания,
чтения, говорения и письма. Кроме того, они предусматривают
формирование и дальнейшее усовершенствование умений моделировать и создавать высказывания на основе ситуативнотематической группы слов. Главное отличие речевых упражнений от предыдущих в том, что они контекстны и ситуативны.
Выделенные виды упражнений обеспечивают подход
к формированию
коммуникативно-речевых
умений
как
непрерывному процессу на всех этапах обучения русскому
языку, благоприятные условия для реализации преемственности
и перспективности в развитии речи учащихся.
В заключение отметим, что успех формирования
коммуникативно-речевых умений во многом зависит от


34




НАУКА – ШКОЛІ



понимания специфики каждого этапа обучения (начальная,
основная, старшая школа) в общей системе работы по развитию
речи учащихся.
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Павлютенков Е.М.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
И ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ КУЛЬТУРЫ ТРУДА
В условиях перехода Украины к рыночной экономике,
высокой конкуренции рабочей силы, ускорения темпов научнотехнического прогресса возрастает интерес ученых и педагоговпрактиков к проблеме подготовки молодѐжи к будущей трудовой
деятельности, к самостоятельному, правильному и осознанному
выбору профессии, к формированию у нее культуры труда.
Сознательным выбор профессии может быть лишь в том
случае, если он глубоко мотивирован, если выпускники школ
осознают значимость труда по избираемой профессии, правильно оценивают свои психофизиологические возможности, свой
уровень культуры труда и содержание той конкретной трудовой
деятельности, которую им предстоит осуществлять в будущем.
Следовательно, разрешение проблемы правильного выбора
профессии теснейшим образом связано с формированием
у личности соответствующих мотивов и культуры труда.
Мотивы как психологические факторы человеческого
поведения, деятельности занимают ведущее место в структуре
личности, пронизывая еѐ основные структурные образования:
направленность, характер, эмоции, способности, психические
процессы, деятельность.
Социальные факторы, влияющие на личность, многообразны и находятся в сложной взаимосвязи. Исследования показывают, что в каждый момент времени на сознание и поведение
школьников оказывают влияние:
1) настоящее: объективная действительность и условия
деятельности,
культура общества,
групповое сознание
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и поведение;
2) прошлое: история индивида, его собственный опыт;
3) будущее: тенденции общественного развития, личностные цели, уровень притязаний и т.п. [5].
Решение задач в области трудового воспитания и профессиональной ориентации школьной молодѐжи требует учѐта всей
совокупности этих влияний на конкретную личность и организации управления ими в конкретных условиях семьи, школы,
класса.
При выборе своей будущей профессии каждый школьник
мотивируется своими интересами, увлечениями, желаниями,
экономическими возможностями и ориентируется на свой
уровень культуры труда. Именно этот уровень раскрывает
характер овладения учеником общеобразовательными и специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
выполнения
конкретных
практических
работ,
наличие
определенного опыта работы с разнообразными материалами,
оборудованием, приспособлениями, инструментами, творческий
подход к решению поставленных перед ним заданий, понимание
ответственности за результаты своего труда перед другими,
трудолюбие и т.д. Таким образом, от уровня культуры труда
личности зависит еѐ мотивация выбора профессии.
Необходимо добавить, что во многом степень подготовки
учеников выпускных классов к сознательному выбору их
будущей профессии зависит от уровня культуры труда, который
у них сформировался в процессе обучения в общеобразовательной школе. Правильный выбор школьниками своей будущей
профессии, а также высокий уровень их культуры труда
обеспечивают эффективную адаптацию молодого поколения
к новым условиям труда в нашей стране.
Колоссальное значение для профессиональной ориентации
школьников имеет трудовое обучение не только в силу того, что
в процессе обучения у молодѐжи формируется культура труда,
вырабатываются качества, необходимые для выполнения всех
видов деятельности (трудолюбие, систематичность, дисциплинированность и т.п.), но и потому, что этот предмет способствуют приближению субъективной картины мира, складывающейся
у каждого школьника в зависимости от его индивидуального
опыта, к объективной. Под влиянием уроков трудового обучения
выбирает профессию каждый 3-й ученик, в то время как под
влиянием предметов естественно-математического цикла –
каждый 8-й, под влиянием предметов гуманитарного цикла –
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каждый 14-й, общественных дисциплин – каждый 15-й.
Как видим, трудовое обучение обладает наибольшими
возможностями для профессиональной ориентации. На уроках
трудового обучения учащиеся приобретают специальные знания
и навыки, повышают уровень своей культуры труда, развивают
профессиональные интересы и способности, проверяют свою
пригодность к тому или иному виду трудовой деятельности.
Подчѐркивая значение трудового обучения, В.В.Чебышева
пишет, что никакие специальные воспитательные мероприятия
не могут компенсировать отрицательных влияний плохой
постановки трудового обучения [4]. В то же самое время, к сожалению, во многих школах Украины к трудовому обучению
относятся с пренебрежением и, как следствие, плохо организованное трудовое обучение отпугивает школьников от труда.
Исследователи не случайно отмечают, что лишь незначительная часть школьников с удовлетворением отзываются
о трудовом обучении. Другие ученики пишут, что на этих уроках
нет ничего интересного, очень мало приобретается практических навыков. Лишь 13% учащихся, как свидетельствуют
исследования В.В.Кревневича, среди любимых предметов
назвали трудовое обучение [2].
В современном опыте профориентационной работы с учащимися выделяют следующие основные направления:
 сравнительные сведения о технологии работ, выполняемых в школьном кабинете (мастерской) и технологических
производственных процессах на соответствующих предприятиях;
 определение профессий и специальностей, с которыми
необходимо знакомить школьников при проведении занятий по
той или иной теме учебной программы;
 выявление политехнических возможностей, знаний,
умений и навыков, приобретаемых учащимися в каждом
конкретном направлении трудового обучения;
 проведение в соответствии с требованиями учебной
программы экскурсий на предприятие для ознакомления
учащихся с техникой, технологией, экономикой и организацией
труда на производстве, с содержанием и условиями его по
основным массовым профессиям;
 ознакомление учащихся с мотивами выбора профессии
и еѐ требованиями к человеку;
 наблюдение
за
индивидуальными
особенностями
учащихся, их интересами и отношением к выполнению трудовых
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заданий и на этой основе осуществление профессиональной
консультации и ориентации на выбор соответствующей
профессии, формирование устойчивого профессионального
интереса;
 стремление использовать возможно полнее всю учебноматериальную базу трудового обучения (особенно учебные цехи
и комбинаты) для
организации технических кружков,
факультативных занятий и т.п. [1].
Опыт показывает, что мотивации выбора профессии
учениками и росту их культуры труда способствуют не только
уроки трудового обучения, но и внеклассная и внешкольная
робота с детьми.
К сожалению, как на уроках трудового обучения, так и на
кружковых или факультативных занятиях педагоги используют
далеко не все возможности подготовки учащихся к профессиональному самоопределению. В частности, не уделяется внимание целенаправленному формированию у учащихся качеств,
важных для той или иной профессиональной деятельности,
наращиванию культуры труда школьников [3]. Поэтому в ходе
исследования мы проанализировали, как часто учителя
общеобразовательных школ ставят целью своей деятельности
развитие соответствующих потребностей у своих воспитанников.
Результаты проделанной работы представлены в таблице 1.
Необходимо указать, что средний балл рассчитан по
формуле:

V

5a  4b  3c  2d  1e
N
.

Где: а, b, c, d, e – количество учителей, оценивших тот или
иной пункт соответствующим баллом, N – общее количество
опрошенных.
Из таблицы 1 видно, что в первую очередь на уроках
педагоги пытаются развить у учащихся потребности быть
полезным обществу, коллективу (4,3 балла), потребности
в приобретении трудовых знаний, умений, навыков (3,3 балла),
а реже всего они ставят целью развить потребность в научном
творчестве, потребность жить и работать по законам красоты,
расширять свой политехнический кругозор и др.
Во внеклассной и внешкольной работе учителями также
чаще всего ставятся задачи формирования у школьников
потребностей быть полезными обществу, коллективу (5 баллов),
потребности в общественно полезной деятельности (4 балла).
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Таблица 1
Оценка учителями деятельности, направленной на развитие
соответствующих потребностей у своих воспитанников
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

В
учебном
процессе
(средний
балл)

Ставят целью развитие

Потребности в приобретении трудовых
знаний, умений и навыков
Склонности и устойчивого
профессионального интереса
Интереса к определѐнному виду
трудовой деятельности
Политехнического кругозора
Творческой, рационализаторской
деятельности
Разносторонних научных знаний, потребности в познавательной деятельности
Навыков самообразования
Наиболее радикальных способов и
приѐмов познавательной деятельности
Научного творчества
Стремление занять определѐнную
социальную роль в обществе,
соответствующую возможностям и
способностям личности
Потребности быть полезным обществу,
коллективу
Потребности в общественно полезной
деятельности
Потребности жить по законам морали
общества
Потребности в нравственном идеале
Потребности в наслаждении прекрасным, в развитии эстетического вкуса
Потребности в стремлении вносить красоту в окружающую жизнь, быт, труд
Потребность жить и работать по
законам красоты
Потребности в приобретении
элементарных медицинских знаний

Далеко

не

все

учителя

ставят

3,3

Во внеклассной и внешкольной
работе
(средний
балл)
2,3

2,4

2,2

2,4

1,9

1,8
2,5

2,0
2,3

2,5

2,1

3,3
3,1

2,7
1,3

1,3
2,4

1,06
2,7

4,3

5,0

3,3

4,0

4,2

4,8

2,2
2,8

2,8
3,1

2,7

3,2

1,8

2,3

0,5

2,1

перед

собой
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формирования у школьников потребности вносить красоту
в жизнь, быт, труд (3,2 балла), создания нравственного идеала
(2,8 балла), развития у школьников стремления играть
определенную социальную роль в обществе, соответствующую
возможностям и способностям личности (2,7 балла).
Такое положение дел приводит к тому, что во внеклассной
работе лишь у 6,2% опрошенных школьников сформированы
социальные мотивы выбора профессии, у 8,1% – моральные,
у 14,5% – эстетические. Влияние внеклассной работы на
формирование первых двух мотивов выбора профессии
усиливается от класса к классу и ослабляется при
формировании эстетических мотивов.
Показатели формирования данных мотивов выбора
профессии под влиянием внешкольной работы несколько ниже.
Так, социальные мотивы под ее влиянием сформированы у 4,1%
школьников, моральные – у 5,5%, эстетические – у 2,2%.
От класса к классу влияние внешкольной работы становится сильнее при формировании социальных и моральных мотивов и слабее при формировании эстетических. Значительным
оно оказывается и для тех, кто работает в ученических
бригадах, кружках, участвует в общественной работе.
Сравнительный анализ показывает, что влияние внеклассной работы на формирование социальных, моральных и эстетических мотивов выбора профессии оказывается более сильным, чем внешкольной, что свидетельствует о более высоком
уровне организации внеклассной работы. Вместе с тем и внеклассная, и внешкольная работа, направленная на профориентацию молодежи, требует дальнейшего усовершенствования.
Анализ таблицы 1 показывает, что педагоги во внеклассной
и внешкольной работе весьма редко ставят цели: формирование у школьников потребности в приобретении трудовых
знаний, умений и навыков (2,3 балла), склонностей и устойчивых
профессиональных интересов (2,2 балла), интереса к определенному виду трудовой деятельности (1,9 балла), развитие
политехнического кругозора, творческой, рационализаторской
деятельности и т.п. Это оказывает влияние на уровень
сформированности профессионально значимых мотивов выбора
профессии и культуры труда.
От класса к классу ослабевает влияние внешкольной
работы на формирование познавательных мотивов и усиливается влияние на формирование творческих профессиональных
мотивов выбора профессии. Более сильно, чем внешкольная


40




НАУКА – ШКОЛІ



работа, влияет на формирование этих мотивов работа
внеклассная. Например, познавательные мотивы под влиянием
последней сформированы у 13,7% (против 4,1%). Однако
мотивы, связанные с содержанием труда успешнее формируются в процессе внешкольной работы.
Влияние внеклассной и внешкольной работы примерно
одинаково при формировании материальных мотивов выбора
профессии (10,8%).
В процессе внешкольной и внеклассной деятельности, рассматриваемые нами мотивы в большей мере формируются
у сельских школьников, чем у городских; различное влияние
оказывает эта деятельность на сельских и городских юношей
и девушек, на учащихся различных классов и т.д. И это лишний
раз подтверждает, что необходимо учитывать специфические
условия производственного и социального окружения, типа
школы, контингента учащихся, их индивидуальных, половых
и возрастных особенностей.
Таким образом, формирование у школьников потребностей
и мотивов выбора профессии требует дальнейшего усовершенствования, тем более что они выступают основой моральноценностного, эстетического, технико-технологического, организационно-действенного, мировоззренческого и других компонентов
культуры труда. А культура труда, в свою очередь, является
составляющей мотивации выбора профессии учениками.
Поэтому важно в процессе трудовой подготовки обучать
школьников
передовым
приемам
труда,
применять
прогрессивную технику и технологии, привлекать детей
к техническому поиску, развивать у них интерес к профессии,
формировать культуру труда школьников и др. В ходе
внеклассной и внешкольной работы дети должны изучать
достоинства и недостатки различных профессий, проникать в их
сущность, оценивать возможности применения своих сил
и способностей.
Большие возможности для формирования мотивационной
сферы школьников и культуры их труда заложены в работе
технических и предметных кружков. Для развития профессионально значимых мотивов выбора профессии в кружковой
работе необходимо учитывать практические интересы учащихся
и формировать, исходя из них, интерес к знаниям.
Воспитательная роль кружков определяется глубиной и размахом соответствующей работы. Учащиеся должны знать, что
в настоящее время вопросы развития науки и техники имеют
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столь огромное социально-политическое значение, что без их
решения невозможно развитие духовной культуры, общественного сознания и самой личности. Нужно показать школьникам
зависимость темпов научно-технического прогресса не только от
больших новых открытий, но и от масштабов осуществления тех
мелких усовершенствований, которые большей частью связаны
с практическим опытом, культурой труда, научной организацией
труда. Тем самым учащимся демонстрируется социальное и народнохозяйственное значение их собственной трудовой
подготовки.
При отборе информации о научно-технических достижениях, с которыми необходимо ознакомить учащихся, следует
исходить из широты их использования в народном хозяйстве,
значения в развитии той или иной науки, а также учитывать
воспитательный эффект ознакомления с этими достижениями.
На занятиях кружка следует учитывать те знания, которые
учащиеся приобрели в процессе изучения основ наук. Возможна
и ситуация, когда при изложении материала на уроке используются технические знания, приобретенные учащимися в кружковой работе, а полученные в учебном процессе знания
углубляются и закрепляются затем в последующей работе
кружка. Многократный переход учащихся от знаний к труду и от
труда к знаниям – весьма ценное средство повышения качества
усвоения ими основ наук. Творческий труд в кружках обогащает
знания учащихся новыми данными об изучаемом предмете,
явлении, делает знания более жизненными, обладающими
большей степенью «переноса», формирует профессиональные
интересы.
Чтобы технические кружки стали средством профессиональной ориентации учащихся, в программах их работы
необходимо предусматривать:
1. Ознакомление учащихся с достижениями науки и техники,
производства, раскрытие роли и значения данной отрасли
производства.
2. Воспитание и развитие профессиональных интересов
и склонностей с учетом личностных психофизических качеств
учащихся.
3. Развитие личных интересов и склонностей в процессе
выполнения творческих заданий. Стимулирование учащихся
к конструированию, рационализации и изобретательству.
4. Воспитание культуры труда, любви к труду, к людям
труда.
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Кружковая работа – действенный фактор приобщения
учащихся к профессии, важнейшее средство развития у них
сознательного и творческого отношения к труду. Практика
показывает, что эффект достигается прежде всего там, где
тематика каждого кружка разработана с учетом требований
учебного процесса и имеет практическую направленность.
Практическая направленность кружковой работы побуждает
учащихся знакомиться со специальной литературой, конструктивными особенностями современной техники, усваивать
теоретические
знания,
необходимые
для
понимания
технических закономерностей и развития процесса творчества.
Тем самым у ребят формируется культура труда, возникает
профессиональный
интерес,
вырабатываются
навыки
исследования, расширяется кругозор.
Весьма важно, чтобы в учебно-воспитательном процессе
работа по формированию у школьников мотивационной сферы
не ограничивалась отдельными эпизодическими «профориентационными элементами», а проводилась систематично и последовательно, оказывала влияние на формирование культуры
труда и положительного отношения к той или иной профессии.
Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что
культура труда выпускников общеобразовательной школы и
мотивация выбора ими своей будующей профессии находятся в
прямой зависимости друг от друга. Чем выше мотивация, тем
больше ученик стремится формировать у себя элементы
культуры труда, необходимые для успешного овладения данной
профессией, и наоборот.
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Панагушина О.Є.

НАУКОВА ШКОЛА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ НАУКИ
У складній і динамічній сукупності економічних, соціальних,
політичних і культурних процесів, пов’язаних із розвитком
суспільства, все більшого значення набуває наука та наукова
школа.
«Інститут науки, як колективне й організоване ціле, існує недавно, але він володіє особливими економічними ознаками, що
мали місце ще в період, коли наука розвивалась зусиллями
окремих людей», – писав у минулому столітті Дж. Бернал [1].
Дійсно, тільки у ХХ столітті професія вченого стає врівень за значенням і впливом на суспільство з більш древніми професіями
церковників і законників.
Історія наукової школи як соціального інституту співпадає
з історією самої науки, адже кожна суспільно-історична формація
створює свої, притаманні їй форми організації науки. Так, в античну епоху наукові установи функціонували або при храмах,
або при приватних школах їх організовували також знані мислителі. В епоху феодалізму, коли все духовне життя суспільства
було підпорядковане церкві, виникали школи при монастирях
і теологічних університетах. І лише із зародженням капіталістичних відносин відбулося поступове відокремлення вищої школи
від церкви. Виникають сучасні університети й вищі навчальні
заклади, формуються академії наук і центри експериментальних
робіт – лабораторії й науково-дослідницькі установи.
Разом із тим слід враховувати, що умови рабовласницького
ладу й феодальної формації ще не дозволяли повністю стерти
грань, за якою закінчується передісторія науки і починається її
справжня історія. У цей період знання були пронизані
містичними й теологічними уявленнями, ілюзіями, породженими
одним лише безпосереднім спогляданням і фантазіями, що
заміщували наукові ідеї і теорії [6].
Абстрактно-раціоналістичний характер науки античності
породив і своєрідні наукові співтовариства. Прикладом можуть
слугувати товариства піфагорійців, де основна увага
приділялась містичній інтерпретації числа; згодом набула
популярності більш раціоналізована Академія Платона, де
протягом майже 40 років викладав дисципліни сам її засновник.
Над воротами саду, у якому проходили заняття, було висічено
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напис «Хай сюди не ввійде той, хто не знайомий із
математикою». Академія Платона проіснувала майже 1000 років.
Трохи пізніше виникла знаменита школа Аристотеля, яка мала
найменування «Лікей». Заснував свого часу школу й Гіппократ.
Подібні школи зазвичай носили характер, з одного боку,
загальнопросвітницьких, а з іншого – були зосередженням
абстрактних споглядально-розумових розробок та ідей.
Як правило, такі школи не користувались офіційною
підтримкою та існували за рахунок внесків учнів за навчання, або
на кошти самого глави школи, як було в часи Платона. Навчання
в школах було довготривалим: його термін становив іноді понад
п’ятнадцять років.
Значний внесок у розвиток античної науки зробила школа
вчених Олександрії епохи Птоломеїв. Вона була своєрідним
прообразом
університетів
середніх
віків.
Знаменитий
Олександрійський мусейон (Музей), який об’єднав достатньо
велику когорту вчених, вів роботи в руслі вчення Аристотеля.
Підтримка держави, створення унікальної бібліотеки, приплив
учених, а також рукописів із різних країн, організація мережі
наукових центрів сприяли бурхливому розвитку математики,
механіки й астрономії, які асоціюються у нас з іменами Евкліда,
Архімеда, Гіппарха.
Діяльність подібних наукових центрів в більшості своїй було
припинено в наступні темні часи безроздільного верховенства
релігії в духовній сфері людства. Хоча окремі наукові
дослідження й проводилися (особливо на Арабському Сході),
однак вони набували все більш містичного характеру.
Прикладом східної наукової школи може слугувати Медресе
Улугбека та обсерваторія (м. Самарканд), де здійснювались
системні спостереження за небесними світилами і де було
складено точний атлас небосхилу з 1018 зірок та вирахувано
число «π» з точністю, яку перевершать тільки через 250 років.
Цей унікальний форпост східної науки й нині притягує до себе
увагу не тільки туристів, а й учених усього світу.
Надзвичайно повільний ріст виробничих сил в епоху феодалізму та активний опір церкви будь-яким науковим дослідженням
не могли не призвести до застою в науці. Однак навіть такі надто
повільні темпи розростання виробництва потребували грамотних
людей – будівельників, механіків та інших фахівців. Це дало
змогу поступово сформувати нові наукові школи й центри, які
спочатку існували при монастирях, однак згодом під тиском
суспільних перетворень відбулося їх виокремлення. Уже на по
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чатку ХI сторіччя виникла медична школа в Солерно,
а в 1160 році офіційно утверджується Паризький університет
(знаменита в усьому світі Сорбонна); протягом двох сторіч також
утворюються університети в Болоньї, Оксфорді, Кембриджі,
Падуї, Празі, Кракові та інших культурних центрах.
Головною особливістю цих ранніх університетів було те, що
в них не існувало спеціалізації, тобто всі дисципліни вивчалися
разом. Та суспільні трансформації вносили свої корективи
в навчальний процес – і він з часом ставав більш універсальним
і систематизованим. Університети почали займати особливе
місце і як сховища знань. Слід ураховувати, що ці ранні
університети носили в основному релігійно-схоластичний
характер і готували священиків. Хоча треба віддати належне
тому факту, що поряд з теологією в них викладалися
арифметика, геометрія, астрономія, медицина й інші дисципліни.
Перша наукова революція, що почалася на рубежі ХVХVI століть і пов’язана з іменами Миколая Коперніка, Джордано
Бруно, Галілео Галілея, вимагала перетворення існуючих
наукових установ.
На противагу університетам, де панувала теологія, незмінно
приводилась філософія Аристотеля, – за виразом К.Маркса
«Аристотеля з тонзурою» (специфічна зачіска у священика
з вибриванням частини волосся), і де царювали застій і реакція,
починають виникати добровільні наукові асоціації, які за
традицією були названі «Академіями» [3].
Перші академії з’явилися в Італії. Це зокрема пояснювалась
тим, що італійські міста були економічно міцними й розвинутими
більше ніж інші райони Європи. Отож саме в тогочасній Італії
формувався досвід організації гуманітарних академій, хоча на
першому етапі становлення вони являли собою не стільки
наукові товариства, скільки літературні клуби.
У ХVI столітті, уже після трагічної загибелі Джордано Бруно,
у Римі утворюється «Академія рисі». Ця назва прозоро натякала
на твердження, що очі вченого мають бути такими ж зіркими, як
очі рисі. У цій Академії переважно читались лекції, досліди
ж проводились із певною пересторогою, оскільки були під забороною всемогутньої церкви. І все ж, навіть дотримання таких
жорстоких обмежень і вимог після зречення Галілея у 1633 році
не врятувало Академію, яка вимушена була припинити своє
існування.
Натомість 1660 рік формально вважається роком заснування Англійського королівського товариства. Однак до ХХ століття
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назване товариство являло собою не традиційну наукову
академію, а збір говорунів-дилетантів.
Подальший розвиток наукової школи був ознаменований
відкриттям Французької академії, яку в 1635 році утворив
кардинал Ришельє. Згодом Франція стає центром просвітництва.
У період кризи феодалізму, перед буржуазною революцією, ідеї
просвітників охопили широкі кола освічених людей, у результаті
чого Європа стала усвідомлювати свою духовну самобутність,
адже за часів Середньовіччя в Європі панували іудейськохристиянські ідеї [6].
У цей період зрослі потреби суспільства диктували необхідність організації нових наукових шкіл. У ХVI- ХVII століттях уже
більшість учених ставали членами наукових академій чи товариств. Це спонукало їх до поступового формування свого наукового доробку (листування між ученими) у вчені записки й розміщення цих записок у спеціальних наукових журналах [2, 3].
З 1724 року до світової наукової школи приєдналась
Петербурзька академія, яка за задумом Петра І мала стати
головним центром наукових досліджень. У перші десятиліття
свого існування Академія справдила покладені на неї сподівання
– майже всі досягнення науки ХVI століття вийшли з її стін. Тут
розкрився й геній Михайла Ломоносова. Академія була на
повному утриманні держави. Оснащення мала досить пристойне:
фізичний
кабінет,
хімічна
лабораторія,
астрономічна
обсерваторія, типографія, різноманітні майстерні, бібліотека та
інше. І все ж і цю Академію було в 1765 році закрито – за
офіційною версією, як таку, що не мала достатньо слухачів.
Справжній розквіт російської наукової школи розпочався
з відкриттям за ініціативою М.В.Ломоносова Московського
університету. Ця подія датується 1755 роком. На початку
ХIХ століття в Росії відкривається п’ять нових університетів,
серед яких відзначив своє народження в 1834 році також
і Київський університет.
Загальновідомо, що цій події передувало утворення
в Україні в ХVI столітті першої української школи вищого типу –
Острозької академії та Києво-Могилянської академії, заснованої
Петром Могилою (1596-1647), яка зробила значний внесок
у розвиток філософії права. Так, Г.С.Сковорода, видатний
український філософ (1722-1794), був вихованцем КиєвоМогилянської академії [8].
Помітну роль у розвитку науки, культури, освіти відіграв
відкритий у 1805 році перший в Україні Харківський університет.
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З 1809 року веде свою історію один із найбільш авторитетних
навчальних закладів старого Києва – Перша гімназія, яка
в 1811 році отримала, відповідно до грамоти Олександра,
особливий устав і набула статусу вищого навчального закладу.
У березні 1896 року на Байковій горі в Києві відкрився
Бактеріологічний інститут, основною метою якого стали наукові
розробки засобів боротьби з інфекційними захворюваннями та
різними епідеміями. Ця авторитетна установа успішно
розгортала свою лікувально-наукову діяльність, що в подальшому сприяло утворенню на її базі Інституту епідеміології
і інфекційних захворювань, а також заснуванню виробництва
бактеріальних препаратів.
Представники різних прошарків населення України брали
участь у заснуванні та становленні Київського політехнічного
інституту: кошти на будівництво збирали промисловці й землевласники, купці, банкіри, творча інтелігенція, частина асигнувань
надійшла з міського бюджету. У 1897 році здійснився задум
щодо створення Технічного інституту, який спочатку розміщався
в Комерційному училищі (1898 р.). Через рік, як тільки був
збудований хімічний корпус, Політехнічний інститут продовжив
у ньому свою діяльність [4].
Становлення капіталістичних відносин не могло не привести
до зіткнення з попередньою постановкою наукових досліджень
і схоластичними традиціями в навчальних закладах і наукових
центрах. Першопрохідцем у реформуванні наукової школи стала
післяреволюційна Франція, її приклад наслідувала майже вся
Європа.
Із зародженням капіталістичного способу виробництва наука
набула своїх сучасних форм, і, власно, почалась її автентична
історія. Якщо на початку виникнення капіталізму підприємці
використовували лише готові наукові розробки, то з часом,
ураховуючи неабияку конкуренцію, можновладці почали
витрачати кошти на наукові розробки. У більшості прогресивних
країн Європи виникають спеціальні дослідницькі лабораторії
поряд з великими капіталістичними кампаніями, і, як результат,
над наукою й її науковою школою став панувати капітал, що
спровокувало відторгнення наукових відкриттів від їх справжніх
творців [3].
У цей час наукова діяльність університетів та інститутів
дедалі більше набуває прикладних та утилітарних ознак.
У ХХ столітті все частіше функції покупця наукових ідей бере на
себе держава. Наука періоду розвитку капіталістичної формації
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стає все дорожчою. Поряд з одержавленням науки відбувається
її концентрація, монополізація і все більша бюрократизація. Усі
ці трансформації повною мірою відбилися й на науковій школі [1,
3].
Перша промислова революція радикально вплинула на
розвиток науки йстала своєрідним поштовхом до розвитку науки
і знань про неї саму. Слід зазначити, що революції в науці
відбуваються не одномоментно, а охоплюють досить значний
період суспільних перетворень. Так було в науці ХVI ст., коли
нововведення входили у життя «… з обережністю і навіть
смиренністю, і тільки в широкій філософській перспективі Бруно,
у далекому науковому злеті Галілея іконоборотьба набула
вагомого, загрозливого характеру» [3]. Нова науково-технічна
революція почалася перед другою світовою війною, що
призвело, за словами Дж. Бернала, до нового симбіозу машин
і людини. Ще більші перспективи відкрили значні досягнення
в біології (генетичний код, механізми наслідування й інші), що
породило революційні перетворення сільськогосподарського
виробництва та медицини [1].
Наука з її ґрунтуванням на суспільній діяльності, виникла та
мала розвиток, як було зазначено раніше, під впливом
суспільного виробництва. У відомих межах її розвиток на
сучасному етапі відбувається нерівномірно, специфічно,
підпорядковуючись своїм внутрішнім законам і внутрішній логіці
прогресу. Тому дослідження самої науки є досить складним
завданням, яке намагається вирішувати соціологія науки. Отже
вивчення науки, як певної соціальної системи, потребує аналізу
цього явища як особливого соціального інституту. Такий підхід
дасть змогу детальніше показати особливості наукової
діяльності в різних суспільствах, взаємозв’язок науки не тільки
з виробництвом і технікою, а й з усією культурою, відкрити
специфічні закони саморозвитку науки й тенденції її прогресу,
різноманітні сторони управління наукою, соціологію наукових
колективів, економічні та психологічні аспекти творчості [7].
На сучасному етапі наукова діяльність виокремилась
у структурно організований вид виробництва – продукування
знань, які використовуються для осмислення, опису та
пояснення явищ реального світу – від світу природи до обширу
суспільних проблем [2, 5]. Формування науки, як особливого
специфічного виду праці, пов’язане з найкрупнішим розподілом
праці – на розумову й фізичну. Такий поділ праці виник разом із
появою класового суспільства [1, 7].
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Наука та її наукова школа – це цілісна, відносно самостійна
соціальна система, особлива форма діяльності людей, що об’єднує вчених, інтелектуальні напрацювання у вигляді досліджень,
техніку, обладнання, установи, яка служить для пізнання об’єктивних законів природи, суспільства й людської свідомості
з метою передбачення подій і практично революційного перетворення дійсності.
Цілком очевидно, що основним дієвим елементом наукової
діяльності є вчений – людина особливого способу життя, самоорганізації, мотивації діяльності, світосприйняття. Особистість
ученого здебільшого характеризується його біографією,
схильностями, смаками, пристрастями, особистими зв’язками
й т.ін. Однак на виробництві, у науковому колективі ці риси
відходять на другий план порівняно з науковою біографією
ученого, його професійними знаннями, тягою до емпіричних або
теоретичними досліджень, його стажем, досвідом і авторитетом
наукової роботи й т.ін. [7].
Отже суб’єкт науки – свого роду феномен, людина, яка
генерує знання та наукову інформацію. Учений живе не простим
пересічним, буденним соціальним життям, а генерує енергію
власного світу і має особистісну мотивацію до обраної творчої
діяльності. Не менш важливими є вольові здібності суб’єкта
науки, які спонукають його вибирати моделі самоорганізації та
самореалізації в наукових дослідженнях, іноді всупереч
усталеним стереотипам і так званому «здоровому глузду» [1, 7].
Свого часу психолог Л.Гумільов, розглядаючи це явище,
сформулював і обґрунтував «ефект пасіонарності». За його
поданням, особистості такого типу мають дещо авантюрні риси
характеру, діють заради ілюзорних прагнень, пристрастей,
особистих амбіцій, азарту, в ім’я ідеалу майбутнього. У «зоні
пасіонарності» діють (тобто переважно на рефлексіях) поети,
землепрохідці, першовідкривачі, рекордсмени, митці, неординарні ініціативні особистості. Таким людям слід віддавати належне,
вони найчастіше спонукають до нових відкриттів, оскільки тільки
одиниці серед сучасних науковців справді штовхають науку
вперед, наповнюючи її змістом [7].
Розвиток науки завжди спирався на специфічну етику
наукової діяльності: сумлінність вченого, чесність, неприпустимість підробки наукових результатів, плагіату тощо. Сьогодні
в Україні підготовку кадрів для науки здійснюють 347 вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (дані держкомстату
на початок 2004-2005 навчального року), у яких навчається
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2026,7 тис. студентів; кількість організацій, що мають
аспірантуру, – 490, до них у 2004 році прийнято 9225 аспірантів,
закінчило 6100 (загальна кількість аспірантів, що навчається в
аспірантурі – 28 412 осіб).
Динаміка підготовки докторантів за останні десять років
характеризується показниками, наведеними в табл. 1.
1995 рік
158
1105
436
224

кількість організацій, що мають докторантуру
кількість докторантів
прийнято
підготовлено

Таблиця 1
2004 рік
246
1271
469
366

Показовими щодо кадрового забезпечення наукової школи
й науки в цілому є вікові характеристики фахівців, які мають
науковий ступінь (табл. 2).

- до 30 років
- 31-40
- 41-50
- 51-55
- 56-60
- 61-70
- 71 і старші
Всього

1995 рік
доктори
кандидати
наук
наук
1
1104
270
11463
1826
17426
1461
8003
2604
12097
2671
6488
926
1029
9759
57610

Таблиця 2
2004 рік
доктори
кандидати
наук
наук
1
3488
227
11091
1653
16661
1700
9171
1814
8167
4278
14250
1900
3011
11573
65839

У той же час підготовленим науковцям досить проблемно
знайти застосування, оскільки в останні роки відстежувалась
тенденція до різкого зменшення наукових кадрів, про що
свідчать статистичні показники, відображені в табл. 3.
Кількість працівників, які виконують
наукові та науково-технічні роботи
(тис. осіб)

1990
494.2

1995
293.1

Таблиця 3
2000
2004
188.0 173.6

Різкі зміни в суспільному житті країни поставили перед
сучасною науковою школою і наукою в цілому складні завдання:
як вижити, зберегти кадри, не поповнювати чужі наукові центри
нашими науковими фахівцями вищої кваліфікації. Слід
зазначити, що з 2004 року намітилися зрушення щодо
стабілізації процесу виїзду за кордон учених, підготовлених
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українською науковою школою, що зафіксовано офіційними
даними держкомстату в табл. 4.
Таблиця 4
1995
2000
2004
Доктори Кандидати Доктори Кандидати Доктори Кандидати
наук
наук
наук
наук
наук
наук
59
…*
26
125
13
74

Всього
У т.ч. до країн:
Ізраїль
10
Канада
–
Німеччина
3
Російська
Федерація
20
США
19
Інші
7
Примітка: …* дані відсутні

…*
…*
…*

2
–
6

15
12
14

–
–
4

3
10
16

…*
…*
…*

3
9
6

31
34
19

3
2
4

18
20
7

Надзвичайно важливим у розвитку наукової школи і науки
є питання співвідношення держави і науки. Як правило, доля
останньої залежить від волі державного апарату (владного
устрою), і насамперед – від системи фінансування. Загальновідомо, що економія на науці, особливо на фундаментальній,
провокує до її стагнації, а в майбутньому – до спаду розвитку
суспільства в цілому.
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ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО
МИСЛЕННЯ
Місце будь-якої держави у світі та рівень її громадян усе
менше залежить від запасів корисних копалин, а все більше
визначається рівнем людського розвитку та інтелектуалізацією
нації.
Знання, інтелект, компетентність стали найбільш вартісним
товаром, попит на який зростає з небаченою раніше швидкістю.
Учень, студент, у навчання яких держава вклала гроші, має
якнайшвидше повернути ці інвестиції та почати приносити
прибуток собі, своїй родині, державі.
На сьогоднішній день традиційна система освіти вичерпала
джерела своєї ефективності. Використання упродовж століть
класно – предметно урочного викладання призвело до суттєвого
виснаження його ресурсів. Така освіта, призначена для
стабільного соціального устрою, якого давно не існує:
навколишній світ стрімко мінливий і погано передбачуваний.
Традиційна система освіти відчужує і учня, й викладача як
від предмета вивчення, так і від цінності навчання: ні той, ні
інший не переслідують у процесі взаємодії власних освітніх
цілей, породжених особистими інтересами; і той, і інший будують
свою діяльність під примусом.
Ця система заохочує бажання ховатися за соціальну роль,
за маску, не проявляти в спілкуванні своєї індивідуальності,
особистих якостей.
Особистісно-орієнтоване навчання – це таке навчання, при
якому учень є не суб’єктом освітньої взаємодії, а об’єктом більш
чи менш розвинутого педагогічного впливу. Тут не йдеться про
діалог, вільний вибір – це так званий індивідуальний підхід, при
якому вважається, що учень нічого про себе не знає, проте
педагог дуже добре уявляє, що для нього буде краще.
В особистісно-центрованій методології приймається за аксіому, що освітній ефект у кожного свій. Більше того, немає ніякої
можливості передбачити, яким він буде в конкретної людини
в даній ситуації. Але в активуючому освітньому середовищі
вельми висока вірогідність виникнення випадку, що пробудить
особистий інтерес, спровокує кризу компетентності – словом,
залежно від етапу розвитку й ступеня зрілості особистості буде
*
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вдосконалюватися її освіта в тому чи іншому відношенні.
Особистісно-центрована освіта, як ідея, змінює правильність
твердження, що знання, уміння та навички є лише засобом навчання. Метою ж освіти стає вільний розвиток особистості, культивування задатків, здібностей і прагнень учнів, визначення необхідності переходу до «навчання – вивчанням», коли знання не
передаються, а набуваються, створюються в сумісній діяльності.
Відчути практичне значення економічної освіти дозволяє
виконання проектів і міні-проектів (результативний метод). Цей
метод складається з повідомлень, у результаті яких продукується нова навчальна інформація. Вона може бути як об’єктивно
новою, тобто створеною вперше, так і суб’єктивно новою, тобто
раніше невідомою учням, але відомою викладачу. Завдяки цьому
методові учні не лише вчаться самі, а й передають свої знання,
розвивають активність, упевненість, самоконтроль і самоповагу.
Результативний метод – аналіз конкретних ситуацій (case
studies) – один із найбільш популярних прийомів менеджменту,
розроблених у 80-ті роки ХХ ст. в Гарвардському університеті.
Працюючи в групі, учні мають змогу пропонувати власні нові
ідеї, вибирати кращий шлях вирішення проблеми. При цьому
вони мають справу не з гіпотетичними, а з реальними фактами
й життєвими ситуаціями, які посилюють мотиваційний аспект.
Використання в економічній освіті ліцеїстів моделей проектів
відноситься до найефективніших інтерактивних методів навчання. Дана модель дає змогу:
– наблизити учнів до реальних життєвих ситуацій;
– сприяє формуванню почуття необхідності їх знань для
суспільства;
– виховує повагу до самого себе.
В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних
навичок ліцеїстів, умінь самостійно конструювати свої знання,
орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного
й творчого мислення.
Робота над проектом здійснюється самостійно. Учитель
допомагає новими ідеями та пропозиціями, що здатні прискорити
роботу. Предметна практика побудована на власному досвіді
дитини, але це не означає, що учень покинутий напризволяще,
навпаки, керівництва збоку вчителя навіть більше, аніж будьколи в традиційних методах, але базується воно на зовсім інших
принципах. Роль учителя змінюється в процесі роботи від
інформаційної до оцінюючої на завершальному етапі.
Для виконання проекту в якості джерел інформації
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виступають матеріали періодичних видань, телепрограми.
У Херсонському ліцеї журналістики, бізнесу та правознавства проводиться навчальна практика для учнів 8-х та 10-х класів, де враховується специфіка навчального процесу та шестиденний режим роботи.
Головна мета навчальної практики для ліцеїстів економічного профілю – здійснення практичної допрофесійної підготовки,
перед якою постають такі задачі:
 створення умов для усвідомленого вибору різних
спеціальностей економічного профілю;
 підвищення інтересу учнів до економіки, активізація
творчих здібностей та спонукання до науково-дослідницької
роботи;
 набуття навичок самостійної й пошуково-дослідної
роботи;
 опанування практичних навичок економічних розрахунків;
 виховання якостей ділової людини;
 контроль за рівнем опанування знань з основ економіки
й практичних навичок;
 підготовка ліцеїстів до навчання у ВНЗ як економічного,
так і інших профілів.
Результатом навчальної практики в 10-му класі є складання
бізнес-плану та написання курсової роботи з подальшим
захистом, а також планування завершального етапу для захисту
цієї роботи на заключній конференції в 11-му класі.
Спочатку зупинимося на розробці бізнес-плану. На кожному
етапі підготовки проекту встає питання вибору. Перш за все,
який бізнес відкривати? Досвід проектування показав, що діти
вибирають спочатку те, чим би вони самі хотіли скористатися як
клієнти – покупці. Мозковий штурм на етапі пропозиції бізнесідей і командного вибору бізнесу коректуються керівником
проектно-дослідницької роботи шляхом орієнтації уваги учнів на
споживацькі потреби, урахування рівня конкурентності передбачуваного продукту, фінансових і матеріальних обмежень.
Перевага віддається незвичайним ідеям бізнесу. Найвдалішими
признаються ідеї гуманної спрямованості, які визначають зміст
місії фірми. Ця частина бізнес-проектування займає значну
частину часу. Зроблений командою вибір бізнесу стає гіпотезою
успіху, яка вимагає доказів реальності його здійснення.
Значення економічних проектів та формування економічного
мислення переоцінити важко, оскільки все це:
– допомагає учням простежити взаємозв’язок між шкільним
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предметом і оточуючим світом;
– дає можливість придбати практичні навички в організації
власної діяльності, планувати час та роботу відповідно до
складеного графіку;
– дозволяє учням відкрити для себе нові засоби отримання
інформації;
– відкриває можливості для сумісної роботи учнів один з одним та з іншими особами поза межами ліцею;
– дає ліцеїстам практичні навички публічної презентації
своїх проектів.
Виконання проектів – це не просто доповідь з елементами
практичної роботи, це комплекс дій, що спрямовані на глибоке
дослідницьке занурення в тему, в основі якого лежить робота
в природних умовах.
Під час вивчення теми «Підприємство й підприємництво»
тема проекту – «Підприємства міста Херсона». Робота групи має
такий вигляд: уся група відвідує будь-яке підприємство міста
Херсона, знайомиться з його господарсько-економічною
діяльністю та визначає:
– форму власності;
– основні види діяльності;
– розмір підприємства;
– кількість робітників;
– систему управління підприємством для створення іміджу
своєї фірми та продукції;
– на якого споживача розраховані продукти та послуги
підприємства (сегмент ринку);
– як використовується реклама.
Цей перелік роздається учням до того, як вони вирушають
на екскурсію. Фактично, ці питання спрямовують увагу учнів саме
на ті аспекти проблем, які, на думку вчителя, є найголовнішими.
Необхідність дати відповіді саме на ці питання змушує учнів
уважно слухати того, хто проводить екскурсію. Якщо ж певні
аспекти залишилися не висвітленими, учні можуть поставити
додаткові, уточнюючі запитання тому, хто вів екскурсію, або ж
отримати від цієї людини рекомендації щодо вивчення
матеріалів відповідних стендів чи звернутися до фахівців за
додатковою інформацією.
Ліцеїстів знайомлять зі структурою установ міста Херсона
економічного напрямку, проводять зустрічі з їх провідними
фахівцями, а також знайомлять зі структурою навчальних
закладів: Міжнародного університету бізнесу і права (МУБіП),
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Херсонського державного аграрного університету (ХДАУ),
Херсонського економіко-правового інституту (ХЕПІ), Херсонської
філії інституту статистики, обліку та аудиту Держкомстату
України.
До того ж, відбулися зустрічі-бесіди з фахівцями центру
зайнятості, банку, податкової інспекції.
Рішенням конференції найкращі роботи рекомендуються
для участі в конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких
робіт з економіки при Малій академії наук.
Конкурсний захист проекту – результат роботи учнів
протягом декількох місяців.
До сильних сторін проектного навчання відноситься
спрямованість на розвиток в учнів умінь самостійно здобувати
знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати
критичне мислення. Метод проектів завжди передбачає
вирішення будь-якої проблеми, пов’язаної з використанням
різних методів, форм і способів навчання, а також інтегрування
знань і вмінь із різних галузей знань.
Ураховуючи динамічний розвиток сучасного суспільства,
необхідно надавати великого значення вихованню самостійності
учнів. Відзначається значний вплив наук на розвиток держави.
Свідомий науковий пошук – основа наукового пізнання, і він
може здійснюватися лише за умови розвинених умінь
самостійної роботи. Упровадження науки в Херсонському ліцеї
журналістики, бізнесу та правознавства, його зв’язки з ВНЗ,
мають на увазі три головні напрямки такої діяльності. Перший –
розвиток наукового мислення ліцеїста, який досягається
безпосередньо в процесі навчання. Другим напрямком вважають
позакласну діяльність ліцеїстів, які беруть участь у роботі
наукових гуртків, колективних дослідженнях, олімпіадах,
семінарівах, конкурсах тощо. І третім самостійним напрямком
наукової діяльності ліцеїстів є їхня участь у роботі МАН, зокрема
в щорічних її конкурсах-захистах. Системність – основний
принцип наукового пізнання.
У сучасній практиці вивчення основ економіки метод
проектів виступає не як самостійна система, а як її елемент.
Вивчення найважливіших принципів наукової роботи,
залучення юних науковців до виконання проектів і мініпроектів,
до дослідницької діяльності – це турбота про майбутнє нашої
країни.
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Хоронжевський О.М.
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Причинами виникнення професійних захворювань, здебільшого,
є порушення культури праці, недотримання правил техніки безпеки на
робочому місці, створення аварійних ситуацій, невикористання
засобів індивідуального захисту, неуважність та ін. На уроках
трудового навчання необхідно навчати учнів не лише виконувати
правила техніки безпеки, а формувати в них раціональне гігієнічне
мислення, яке направлене на здатність усвідомити наявність
шкідливих факторів виробничого середовища, джерел їх утворення,
а також необхідність застосування засобів захисту від цих факторів.
Необхідно формувати в школярів здатність до вчинку, який дозволяє
не допустити виробничих травм.

Формування позитивного відношення до праці, засвоєння
певних трудових навичок та вибір професії – невід’ємні
компоненти розвитку особистості [2].
У десятій доповіді об’єднаного комітету Всесвітньої
організації охорони здоров’я з професійної гігієни «Епідеміологія
пов’язаних з працею хвороб і нещасних випадків» (Женева,
1991) відмічається, що професійна травма серед різних
професій є серйозною національною проблемою для багатьох
країн [3]. Є багато причин виникнення нещасних випадків. Однак
причинні і сукупні фактори завжди включають як людські
фактори, так і фактори оточуючого середовища на підприємстві
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і є компонентами багатофакторної системи, в середині якої слід
шукати вирішальні фактори виникнення нещасних випадків на
виробництві.
Предмет
«Трудове
навчання»,
який
викладається
в загальноосвітніх закладах, повинен готувати школярів до
майбутньої професійної діяльності, сприяти підвищенню
професійної майстерності та професійному самовизначенню
школярів. Однак при вивченні санітарно-гігієнічних умов
проведення уроків трудового навчання в загальноосвітніх
закладах ученими-гігієністами Росії було встановлено, що
в цілому умови відповідають санітарно-гігієнічним нормам щодо
організації трудового навчання школярів, проте було виявлено
зниження показників штучного освітлення та перевищення
нормативних рівнів шуму в приміщеннях майстерень (на 8-9 дБ),
що й обумовило доцільність заміни вище вказаних занять з
потужними джерелами шуму на менш шкідливі за цим
показником види навчальної діяльності [2]. Указані чинники
гігієна праці називає професійними шкідливостями. Залежно від
свого походження, професійні шкідливості можуть бути поділені
на дві групи. До першої відносяться ті, які пов’язані
з неправильною організацією праці, що викликають надмірне
напруження центральної нервової системи, органів слуху,
рухового апарату.
Друга група об’єднує професійні шкідливості, які виникають
унаслідок несприятливих змін зовнішнього середовища як за
фізичними (мікроклімат, атмосферний тиск, шум, вібрація), так
і хімічними
властивостями
(забруднення
токсичними
речовинами, пилом). Специфічним проявом професійних
шкідливостей є виникнення професійних хвороб. Деякі з них
супроводжуються важкими розладами життєво важливих
функцій людини. Розрізняють такі форми впливу шумового
фактору на органи слуху людини: шумова травма, яка виникає
під час дії дуже великого звукового тиску; утома слуху, яка
проявляється в послабленні слухової чутливості до кінця
робочого дня й професійна туговухість, яка проявляється
в прогресуючому зниженні слуху і навіть повній утраті його [1].
Не менш важливе значення під час проведення занять
у шкільних майстернях відіграє освітлення. Відомо, що зорова
робота, здійснення точних рухів потребують значного
напруження органів зору, які в дітей шкільного віку швидко
стомлюються. В умовах раціонального освітлення розвиток
утоми
вповільнюється.
Згідно
проведеної
російськими
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науковцями гігієнічної оцінки умов проведення занять із
трудового навчання для школярів 6-8 класів, виявлено
недостатній рівень штучної освітленості на робочих місцях
(верстаках) на 10-40% у порівнянні з діючими санітарногігієнічними вимогами. Оскільки на заняттях з трудового
навчання викладаються елементи креслення та електротехніки,
виконуються вимірювання та розмічання, усе це вимагає
підвищення загального штучного освітлення до рівня 500 лк [2].
На наш погляд, саме серед учнів основної школи в процесі
трудового навчання у свідомості учнів необхідно формувати
потребу суворо виконувати правила техніки безпеки праці на
будь-якому робочому місці, бути дисциплінованими, акуратними
під час виконання виробничих процесів та ін. Безпосередня
участь школярів в організації трудової діяльності на уроках
трудового навчання дає змогу значно підвищити рівень і глибину
знань, а практична робота учнів на уроках праці відкриває широкі
можливості для їхньої гігієнічної підготовки, активно сприяє
формуванню через освіту здорового способу життя, а також
трудового, морального, естетичного, санітарно-гігієнічного та
інших складників багатогранного процесу національного
виховання.
Для цього потрібно знати основні професійні шкідливості,
джерела їх утворення й основні засоби колективного та
індивідуального захисту.
У загальноосвітніх навчальних закладах трудове навчання
відбувається переважно в процесі навчальної праці. Завдяки
цьому в учнів формується цілий ряд морально-вольових якостей,
потрібних для будь-якого виду трудової діяльності. Це – увага,
спостережливість, зосередженість, наполегливість, акуратність,
уміння переборювати труднощі, доводити справу до кінця.
Ця навчальна дисципліна є активним засобом переходу від
теорії до практики, від знань до вмінь та навичок; формування
таких особистісних якостей як працелюбство, наполегливість,
колективізм, посидючість та ін.
Також одним із найважливіших елементів трудового
навчання є знайомство учнів із професіями сучасного
виробництва, які відбуваються під час теоретичних занять.
Ми вважаємо, що на заняттях із трудового навчання
необхідно навчати учнів не лише виконувати правила техніки
безпеки, а й формувати в них гігієнічне мислення, яке
спрямоване на здатність усвідомити наявність шкідливих
факторів у виробничому середовищі, джерел їх утворення,
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а також існування засобів і правил захисту від цих факторів.
Необхідно також сформувати в школярів звичку користуватись
засобами індивідуального захисту в процесі роботи, а також
формувати здатність до вчинку, недопущення виробничих травм.
Інформація, яку учні мають отримувати на заняттях із трудового
навчання повинна відповідати сучасному рівню санітарногігієнічних вимог до навчальних майстерень, а також повинна
бути доступною для сприйняття учнями відповідної вікової
категорії. Це педагогічне завдання необхідно вирішувати за
допомогою системних вимог дидактичних принципів: науковості,
доступності, послідовності, активності та самодіяльності.
Нами була розроблена анкета та проведено анкетування
92 учнів 9-11 класів. За результатами анкетування лише 52,1%
учнів відповіли, що піклуються про своє здоров’я та 46,7% учнів
усвідомлюють, що шкідливі фактори, які можуть привести до
захворювань, діють на робочому місці.
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що в сучасних умовах
формуванню гігієнічної культури на заняттях із трудового
навчання в учнів основної школи необхідно приділяти особливу
увагу, оскільки від вирішення цього питання буде залежати стан
здоров’я молодого покоління нашої держави.
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ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Особистісно-зорієнтоване навчання як нова парадигма
освіти стає реальністю. Покликане до життя пошуками виходу
з кризи, у якій опинилася українська школа, воно знаходить усе
більше прихильників й ентузіастів.
Особистісно-зорієнтоване навчання як методологічна основа української школи задеклароване найвищими посадовцями
Міністерства освіти і головними нормативними документами про
школу.
«Освіта України – це освіта для людини, – проголошує
Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи. – Її
стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта виховання
відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, уміє використовувати набуті знання і вміння для творчого
розв’язання проблем, критично мислити».
«Особистісно-зорієнтоване навчання, концепція життєтворчості, програма розвитку творчої особистості – ось три «кити», на
яких тримається навчання, виховання і розвиток учня», – пише
В. Паламарчук.
Особистісно-зорієнтоване навчання – навчання, яке на всіх
етапах (визначення змісту освіти, розробка програм, діяльність)
виходить з урахування індивідуальних особливостей, зацікавлень, можливостей кожного учня і ставить за мету їхній всебічний розвиток.
«Розвиток здібностей кожного учня – головне завдання
особистісно-орієнтованої педагогіки» (І. Якиманська).
Особистісно-зорієнтованим є таке навчання, яке «надає
кожному учневі, спираючись на його здібності, нахили, інтереси,
особистісні цінності і суб’єктивний досвід, можливість реалізувати себе в пізнавальній та інших видах діяльності...» (С.Подмазін).
Відчуття кризи, яке охоплює кожного з нас від сумних реалій
української школи, нарешті знайшло своє оформлення в словах
Концепції загальної середньої освіти: «Слабким місцем нашої
школи є несформованість у її випускників.... достатньої життєвої
компетентності... Недоліком залишаються недостатні вміння
учнів вільно використовувати здобуті знання для розв’язання
практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій... Зміст
*
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шкільної освіти переобтяжений надмірним фактологічним
матеріалом... його склад і структура недостатньо враховують
необхідність диференціації навчання залежно від нахилів,
здібностей, життєвих планів школярів...».
Отже, (ще раз вчитуємося в рядки Концепції), головними
недоліками сучасної школи є:
– несформованість в учнів достатньої життєвої компетенції;
– недостатні вміння використовувати набуті знання для
розв’язання практичних завдань, аналізу нестандартних
ситуацій;
– неврахування під час формування змісту освіти індивідуальних особливостей школяра, його життєвих планів.
Чи справді це так важливо: життєва компетентність?
Думається, кожен без вагань відповість: так! «Нація в небезпеці:
необхідність реформи школи» – так називалась доповідь
американського уряду, у якій аналізувалися проблеми освітньої
галузі. Майже півстоліття, що минули з того часу (1970 р.),
засвідчили, що з проведеного аналізу були зроблені висновки,
які є вкрай актуальними нині і для нас з вами.
1. Причиною кризи освіти є перехід суспільства з індустріальної в постіндустріальну фазу.
Якщо цінністю першої (щодо освітніх вимог) було набуття
знань і вироблення вмінь застосовувати їх, то для другої –
насамперед знаходити, фільтрувати, систематизувати знання.
2. Сформувати таку людину можна, тільки розвинувши в ній
відповідні компетентності:
– соціальні (розуміння й пошанування загальнолюдських
і національних цінностей, іншої особистості, власне світобачення);
– полікультурні (знання, розуміння, поважання власної та
інших культур);
– комунікативні (уміння спілкуватися, співпрацювати
в колективі);
– ділові (ініціативність, активність, критичність, готовність
відстояти свою думку, працювати в умовах жорсткої конкуренції);
– інформаційні (уміння здобувати й переробляти інформацію);
– самоорганізаційні (готовність до постійного підвищення
загальноосвітнього й професійного рівня, самоосвіти).
3. Відповідно весь навчальний процес повинен будуватися,
маючи на меті, як кінцевий результат, вироблення саме цих
компетенцій. З обов’язковим урахуванням психофізіологічних
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особливостей школярів, їхніх ціннісних орієнтацій, максимальним
наближенням до життєвих реалій.
Розв’язати означені проблеми покликане особистіснозорієнтоване навчання. Чому саме воно? Тому, що «особистіснозорієнтоване навчання надає кожному учневі, спираючись на
його здібності, нахили, інтереси, особистісні цінності і суб’єктивний досвід, можливість реалізувати себе в пізнавальній та інших
видах діяльності...» (С. Подмазін).
Цілі особистісно-зорієнтованого уроку містять як традиційні,
так й інноваційні аспекти. Традиційним є визначення мети
конкретного уроку залежно від цілей теми, його місця в ній. Сюди
ж зарахуємо й визначення цілей окремих етапів уроку, хоча, як
свідчить практика, ця вимога найчастіше тільки декларується.
Новим є акцентування на врахуванні суб’єктного досвіду
учня, його потреб, ціннісних орієнтацій і зацікавлень, коли пропоновані учителем цілі сприймаються школярем як особистісно
значущі.
Ціль також повинна вказувати на бажаний результат
навчання, формулюватися таким чином, аби її досягнення
можна було легко перевірити.
Іншими словами, ціль уроку в умовах ОЗОН повинна:
1. Ураховувати цілі теми й місце уроку в ній.
2. Спиратися на суб’єктний досвід учня, бути особистісно
сприйнятою ним.
3. Указувати на бажаний результат навчання, формулюватися максимально конкретно для можливості контролю за
рівнем досягнення.
4. Бути загальною щодо цілей окремих етапів уроку.
Як бачимо, «відправною точкою» є тема (модуль). Саме на
початку її вивчення учням дається перелік, що вони повинні
знати і вміти після опрацювання. Таким чином, представлені
в шкільній програмі вимоги щодо знань і вмінь учнів конкретизуються щодо певної теми, а далі й окремого уроку.
Щоб ціль уроку була сприйнята школярем, учитель забезпечує відповідну мотивацію: повідомляє «вагу» виучуваного
матеріалу для отримання підсумкової оцінки; можливість
застосування здобутих знань у житті, майбутній професійній
діяльності; підкреслює схожість аналізованих питань з проблемами конкретної особистості тощо. Учень ознайомлюється
з місцем теми в загальному курсі, уроку – у темі, переліком
конкретних знань, умінь і навичок, які свідчитимуть про
досягнення поставлених цілей.
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Відчути себе творцем «власної долі» він зможе за умови
активної участі в проектуванні, організації та контролі навчальної
діяльності:
1. Щодо кінцевого результату: кожен сам обирає рівень
домагань, оцінку, яку хотілося б отримати в результаті
опрацювання матеріалу.
2. У складанні та обговоренні плану роботи. Навіть
запропонований учителем план сприймається (і приймається!) як
власний, якщо учневі була надана можливість внесення
коректив: «Я ж погодився з ним!»
3. У виборі способів навчальної діяльності, пропонованих
завдань та шляхів їх розв’язання. Варіативність стосується як
фіксації нового матеріалу (схема, план, тези, опорний чи
розгорнутий конспект, таблиця та ін.), так і відповідей на
поставлені запитання (усно чи письмово, за опорним конспектом
чи без нього тощо), домашніх завдань.
4. У залученні до контролю та оцінювання через
самоконтроль, взаємоопитування, аналіз відповідей товаришів,
самооцінку й зіставлення її з оцінкою вчителя та наперед
заданим зразком.
Рефлексія учня над власною діяльністю є надзвичайно
важливою складовою особистісно-зорієнтованого навчання. Як
і оцінювання школяра, коли аналізуються досягнення (чи
недосягнення) поставлених цілей, шлях до мети та причини
неуспіху (якщо такий був), результати зіставляються не тільки
з планованими, а й із попереднім рівнем досягнень.
І додамо, нарешті, ще одну невід’ємну складову
особистісно-спрямованого
уроку:
створення
позитивного
настрою на роботу і під час неї, ситуації успіху, заохочення
школярів до самостійності суджень і вибору шляхів досягнення
цілей, підтримка найменших зрушень у розвитку. Поряд із
оцінюванням (виставленням оцінки за виконане завдання,
роботу) усе більшої ваги набуває поцінування (позитивна
(і тільки!) оцінка процесу навчання: прагнень, намагань учня,
вдало обраних форм діяльності, проявів волі тощо).
Звичайно, реалізація означених вимог потребує зміни стилю
спілкування: широке застосування діалогу у стосунках як
«учитель – учень», так і «учень – учень». Пріоритетною формою
стає індивідуальна, парна та групова робота.
Діяльності в умовах особистісно-зорієнтованого уроку учні
навчаються під керівництвом учителя: від пояснення суті
особистісно-зорієнтованого навчання, формування відповідних
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навичок до розвитку вмінь висловлювати власну думку та
цінувати
чужу,
толерантно
ставитися
й
відповідно
висловлюватися: «Я вважаю...», «Мені здається...», «Я думаю...», «На мій погляд...» і под.
Таким чином, серед обов’язкових ознак особистіснозорієнтованого уроку можемо назвати:
1. Повідомлення учням цілей уроку, орієнтованих на
конкретний результат. У визначенні цілей учитель виходить не
тільки зі змісту навчального матеріалу, загальних цілей теми,
а й суб’єктного досвіду школяра, для якого ця ціль має бути
особистісно значущою.
2. Створення позитивного настрою на уроці, відповідної
мотивації, ситуації успіху, взаємопідтримки, переважання
діалогічної форми спілкування, індивідуальної, парної та
групової роботи.
3. Забезпечення участі школярів в організації навчальної
діяльності через залучення до планування роботи, вибір рівня
засвоєння виучуваного матеріалу та способів його фіксації,
варіантів завдань, оцінювання результатів.
4. Рефлексію учня над власною діяльністю: доцільність
обраного шляху вирішення поставлених завдань, форм і методів
роботи, досягнення чи не досягнення цілей тощо.
5. Оцінювання досягнень школяра в порівнянні з його
попередніми успіхами й планованими цілями, поцінування
успіхів, способів навчальної діяльності, докладених зусиль.
Природно, що й аналіз особистісно-зорієнтованого уроку
має свою специфіку. Виділимо в схемі аналізу кілька аспектів:
І. Мотиваційно-цільовий аспект.
1. Наскільки конкретно були сформульовані цілі уроку? Чи
доводилися вони до учнів?
2. Чи стали визначені цілі особистісно значущими для
школярів?
3. Чи була забезпечена мотиваційна готовність і позитивний
настрій на уроці? Які педагогічні прийоми для цього
застосовувалися?
4. Чи аналізувалися домашні завдання?
II. Організаційний аспект.
1. Яка форма спілкування переважала на уроці: монолог,
діалог, полілог?
2. Як учитель актуалізував суб’єктний досвід учнів?
3. Які форми роботи переважали на уроці: фронтальна,
індивідуальна, парна, групова?
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4. Чи були запропоновані різні види завдань? Як учитель
стимулював школярів до самостійного їх вибору і форм
виконання?
5. Як створювалася ситуація успіху на уроці?
6. Наскільки толерантним був учитель у стосунках з учнями?
7. Як ураховувалися індивідуальні пізнавальні можливості,
темп і стиль навчальної діяльності учнів?
8. Рівень диференціації домашніх завдань, можливість їх
вибору.
III. Рефлексійно-оцінний аспект.
1. Чи проводився учнями аналіз власної діяльності?
2. Які форми для цього застосовувалися: самоконтроль,
самоаналіз, взаємооцінка, колективна оцінка чи якісь інші?
3.
Чи
оцінював
учитель
оригінальність
суджень,
правильність і раціональність шляхів розв’язку проблеми?
Технологія використання методів особистіснозорієнтованого навчання на уроках української мови
Кожен з учителів, у кого є певний досвід, створив за роки
роботи в школі власну систему викладання, обрав шляхи роботи
з дітьми, стратегію, тактику навчання, стиль роботи, тобто
технологію навчання.
Сьогодні існує багато сучасних навчальних технологій,
педагогічних інновацій (досконалих, прогресивних нововведень
у педагогічній системі, що поліпшують результати навчальновиховного процесу). Але суть не в самих нововведеннях,
а в тому, наскільки вони ефективні, корисні, змінюють структуру
та якість освітнього процесу.
Яку технологію вибирати пересічному вчителю? На якій
зупинитися? Чи варто впроваджувати експеримент у системі
освіти?
Вибір технологій навчання залежить від багатьох фактів:
1) вікових особливостей учнів;
2) рівня знань;
3) специфіки конкретного предмета;
4) мети навчальної діяльності;
5) особливостей самого вчителя, рівня його підготовки,
методичної майстерності.
Упроваджуючи інновації, не потрібно втрачати й те, що
накопичилось протягом багатьох років. Нове слід вводити
поступово й обережно, адже ми маємо справу з дітьми. Тільки
переконавшись в його корисності, можна думати про наступні
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кроки. Звичайно, ми ризикуємо. Чи сприймуть учні? Чи будуть
позитивними результатами? Але ризик є на кожному уроці.
Ми повинні знати й творчо застосовувати нові методи, прийоми, форми організації навчальної діяльності. Потрібно вчитися
працювати в новому режимі, не боятись експериментувати,
прилаштовуватися до нової освітньої системи.
Для нас прийнятна особистісно-зорієнтована технологія
навчання, саме вона найбільше збігається з нашими переконаннями. Вважаємо, що уроки повинні спрямовуватись на
особистість, адже навчання учнів у школі – це життя дітей,
з радощами і проблемами, успіхами і невдачами. В.О.Сухомлинський з цього приводу казав: «Не забуваймо, що в школі
дитина не тільки вчиться. У школі вона живе».
Особистісно-зорієнтоване навчання ставить у центр
освітньої системи особистість дитини, забезпечення комфортних
умов її розвитку, спрямоване на формування, плекання (особистість потрібно плекати) творчої, інтелектуальної, самостійної,
всебічно розвиненої особистості. Таке навчання забезпечує
учневі право на самобутність, унікальність, індивідуальність
розвитку; сприяє зосередженню уваги дитини на особистісних
досягненнях, розвиває її уявлення про себе як про особистість;
створює такі умови, за яких учень не зможе навчатися нижче
своїх можливостей.
У той же час особистісно-зорієнтоване навчання вимагає
сучасного вчителя – експериментатора, дослідника, конструктора, науковця, який здатний створити на уроці ситуацію співпраці,
співтворчості, разом з учнями здійснювати рівноправну діяльність.
За характером пізнавальної діяльності учнів та її метою
А.В.Хуторськой класифікує методи продуктивного, особистіснозорієнтованого навчання на три групи:
1) когнітивні (мета навчальної діяльності – пізнання об’єкту);
2) креативні (мета – створення усної чи письмової навчальної продукції);
3) методи організації навчання (учень самостійно оцінює
свій рівень знань чи відбувається взаємонавчання, взаємоконтроль).
Використання названих методів на уроках української мови
забезпечує особистісне становлення дитини, не лише розвиток
розумових здібностей, а й досягнення кінцевої мети – емоційного
благополуччя, духовної зрілості, мобільності розвитку школяра.
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Когнітивні методи на уроках української мови
Метод емпатії
Апатія, симпатія, антипатія, емпатія – це слова грецького
походження, в їх основі корінь «патія» – почуття.
Апатія – стан байдужості; антипатія – почуття неприязні,
огиди, відрази; симпатія – почуття приязні, прихильності,
доброзичливості.
Емпатія – здатність співчувати, емоційний відгук на чиєсь
переживання, проникнення в переживання іншої людини,
вживання, осягнення їх емоційного стану.
Інтелектуальна розминка
Проводиться у швидкому темпі у формі експрес-опитування
(усно чи письмово): учні дають стислу, лаконічну, але точну,
змістовну відповідь.
Ефективним є «лінгвістичний двобій», у якому беруть участь
двоє учнів. За відведений час вони ставлять один одному
запитання і зразу дають відповідь. Якщо хтось не знає відповіді,
допомагає клас. Така форма роботи викликає в учнів інтерес.
Вони вчаться не тільки правильно й точно формулювати
запитання, але й давати короткі, точні відповіді.
Цей метод сприяє приведенню учнів в активний «стартовий» стан за допомогою актуалізації їхніх знань, у виховному
значенні – самоствердженню, виявленню своїх сил, можливостей.
Для перевірки знань учнів з теми «Звуки мовлення. Голосні
й приголосні» в 5 класі можна провести таке експрес-опитування:
1. Що вивчає фонетика?
2. Що вивчає орфографія?
3. Що таке звук?
4. Чи дрижать голосові зв’язки при вимові голосних?
5. Назвіть голосні звуки української мови.
6. При подоланні яких перепон виникають приголосні?
7. Скільки приголосних звуків в українській мові?
8. Назвіть приголосні, що не мають парних м’яких.
9. Який м’який приголосний не має парного твердого?
10. Яким значком позначається м’якість приголосних, а яким
– пом’якшеність?
11. Як творяться дзвінкі звуки?
12. Назвіть приголосні, що у звуковому запису позначаються
двома буквами з дужкою (дашком).
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Евристичне спостереження
Учні спостерігають за мовним матеріалом, текстом, літературним твором. Ефект досягається за рахунок здійснення пошукової діяльності. Учитель спрямовує пошуки учнів, «наводить»
на можливі висновки. Адже словесник повинен дати дітям не лише знання, а навчити бачити головне, робити висновки, самостійно здобувати знання за допомогою спостереження, відкривати для себе щось нове. Спостереження є джерелом знань.
Подамо приклад використання методу евристичного
спостереження на уроці української мови в 5 класі з теми
«Звукове значення букв я, ю, є, ї».
Зробіть спостереження за уживанням букв я, ю, є, ї. Коли ці
букви позначають два звуки, а коли – один і м’якість попереднього приголосного? На основі власних спостережень зробіть
висновки.
Метод дослідження
Перед учнями ставиться завдання, яке вони виконують
самостійно, без допомоги вчителя, здійснюють пошук, приходять
до остаточного результату. Учитель лише керує дослідницькою
діяльністю.
Цей метод забезпечує розвиток в учнів творчих здібностей,
формує самостійність, створює умови для природного самовираження дітей, дозволяє вибрати свій спосіб роботи, фіксації
матеріалу.
Метод пізнавальних ігор («Угадай слово»)
Учитель щось загадує (слово, орфограму, частину мови).
Діти за допомогою запитань, які ставлять учителеві, намагаються знайти відповідь. Запитання повинні формулюватися таким
чином, щоб на них можна було відповісти словами «Так» чи
«Ні». Словесник повинен навчити учнів не просто перебирати
можливі відповіді, а шукати потрібну. Кожне наступне питання
повинно звужувати коло пошуку.
Така пізнавальна гра захоплює учнів, активізує навіть тих,
хто звик на уроках мовчати. Діти вчаться формулювати
запитання, уважно слухати товаришів, пов’язувати окремі факти,
систематизувати знання.
Метод помилок («піймай помилку»)
Цей метод використовується для закріплення матеріалу,
контролю знань. Завдання учнів полягає в тому, щоб виявити
й пояснити помилку в процесі колективного обговорення. Цей
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метод сприяє формуванню вміння самоконтролю при вивченні
теоретичного матеріалу.
На таких уроках панує атмосфера довірливості та співробітництва педагога й учнів, підвищується інтерес останніх до
предмета.
Це може бути виявлення орфографічних, пунктуаційних,
граматичних чи лексичних помилок у тексті, написаному на
дошці або надрукованому на аркуші. Слід застерігати учнів від
механічного запам’ятовування, вони повинні розуміти небезпечні
для помилок місця. Помилки можуть закладатись у зміст
розповіді вчителя, також це може бути надрукований матеріал із
заздалегідь запланованими помилками.
Учні повинні працювати в наступній послідовності:
1) знайти помилки;
2) виправити та занотувати їх;
3) повідомити всьому класу;
4) проаналізувати в процесі колективного обговорення.
Подамо приклад використання методу помилок на уроці
української мови в 7-му класі з теми «Дієприслівникові звороти».
Визначте помилки в побудові речень із дієприслівниковими
зворотами.
Подвір’я було заповнене бійцями, одягаючись на бігу. Одчиняючи
вранці вікно, видно ряд квітучих вишень. Читаючи роман,
відчувається майстерність автора. Крислатий дуб захистив від
дощу дітей, перебуваючи на екскурсії.

Креативні методи
на уроках української мови та літератури
Асоціативний кущ
Асоціації, аналогії, зв’язки між предметами, почуттями, зв’язки нової інформації з уже відомим сприяють запам’ятовуванню
матеріалу, значить, і його успішному відтворенню. Тому доцільно
використовувати на уроках широкий набір асоціацій для
основних понять курсу, ключових слів. Учитель повинен
допомогти учням установлювати ці асоціації. Для цього діти
пов’язують слова-стимули із власним досвідом, захопленнями,
думками, почуттями.
Під час вивчення в 5-му класі теми «Написання слів
іншомовного походження» вчитель тлумачить лексичне
значення слів ін’єкція, кар’єра. Щоб учні краще їх запам’ятали, їм
пропонується скласти асоціативний кущ.
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лікарня
укол
шприц

ін’єкція
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хворий
медсестра

голка

робота
начальник
слава

служба
кар’єра

успіх
гроші

Багатомірна матриця (морфологічний ящик)
Матриця – сукупність понять, ознак, величин, які певним
способом розміщені в прямокутній таблиці. Багатомірна матриця
базується на виконанні алгоритмічних дій. Для побудови матриці
нової теми беремо основні поняття, змістові центри й виділяємо
їх складові, ознаки, особливості, властивості, параметри, які
заносимо до таблиці. Таким чином, виготовляється логічна
основа для створення навчальної продукції.
Матриця ефективна для засвоєння нового матеріалу,
розвитку зв’язного мовлення; сприяє формуванню в учнів
системи знань, глибшому осмисленню навчального матеріалу;
полегшує його запам’ятовування.
Багатомірна матриця, розроблена вчителем, переноситься
на дошку чи роздається дітям. Матрицю нової теми учні можуть
складати самостійно, користуючися додатковою науковою
літературою.
Мозкова атака
Організовуючи мозкову атаку, учитель ділить клас на дві
групи: генератори ідей та експерти. Перша група висловлює ідеї,
пропозиції, які занотовуються. У процесі генерування ідей діє
заборона на критику: приймаються всі ідеї, навіть недоречні.
Потім отриманий матеріал передають групі експертів для
відбору цінних пропозицій.
Форми й методи організації навчальної діяльності
Вони повинні бути адекватними меті й особливостям
особистісно-зорієнтованого навчання: створювати умови для
самореалізації особистості; забезпечувати перетворення учня на
суб’єкт навчальної діяльності; сприяти побудові навчального
процесу на основі суб’єкт-суб’єктних відносин – і відповідати
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таким вимогам: діалогічність, діяльнісний характер, спрямованість на індивідуальний розвиток учня, забезпечення школярам
свободи вибору в навчанні.
Відтак учитель має дбати про збагачення свого методичного
арсеналу такими формами й методами роботи, які б відповідали
названим вимогам.
Однак і шкільна лекція, яку традиційно вважають «найпасивнішим» методом, може зайняти належне місце в системі ОЗОН,
якщо побудувати її на основі сократівського методу діалогу
вчителя з учнем. Активізувати увагу можна й за допомогою таких
прийомів, як «Знайди помилку»: учитель свідомо допускає в лекції помилку, яку потрібно помітити. Учні можуть відповідати на
оголошені заздалегідь запитання або формулювати власні, складати план лекції або відтворювати її зміст у формі таблиці тощо.
Мають резерви вдосконалення й інші методи та форми
занять. Так, скажімо, семінарське заняття можна організувати
у формі «круглого столу». Групова робота під час проведення
семінару може передбачати об’єднання в групи учнів, які
працюють над однією проблемою, обговорення наслідків діяльності в групі, визначення представника для доповіді класові
узгодженої думки.
На «рефлексивному семінарі» (А. Хуторський) обговорюються основні результати занять, способи діяльності та освітні
продукти (твори, вироби тощо), труднощі, з якими стикалися учні.
Однак усе ж таки особистісно-зорієнтоване навчання
обумовлює перевагу індивідуальної та групової роботи й застосування таких методів та прийомів, які забезпечують діалогічність та діяльнісний характер навчання.
Тому, організовуючи таку роботу, учитель повинен пам’ятати, що кінцевим результатом має стати освітній продукт
(розв’язана проблема, виконане завдання тощо). У ході «звичайних» уроків учні об’єднуються в тимчасові групи й оволодівають відповідними уміннями: виконувати певні функціональні
ролі (керівник групи, організатор, генератор, критик, представник
тощо), слухати інших, вести полеміку, доходити спільної думки,
оцінювати роботу окремих членів і спільний результат,
пояснювати навчальний матеріал та ін.
Групи можуть утворюватися різними способами:
– четверо учнів за сусідніми партами;
– учні одного ряду;
– за алфавітом (зростом, кольором волосся, очей, статтю та
ін.);
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– за вибором самих учнів;
– по черзі окремими учнями, які будуть експертами
оголошених для розгляду питань;
– учнями, яких керівниками груп назвав учитель (потім сама
група може й переобрати свого лідера);
– за переліком проблем (учень обирає не групу, а проблему,
над якою він хотів би працювати);
– за зацікавленнями («історики», «літературознавці»,
«мовознавці» тощо);
– за рівнем успішності (сильні учні працюють самостійно за
окремою програмою, зі «слабшими» – учитель або представник
«сильної» групи).
Останніми роками в практику роботи школи входить
інтерактивне навчання (англ. «іnter» – взаємний та «асt» – діяти),
«яке передбачає організацію і розвиток діалогового спілкування,
що призводить до взаєморозуміння, взаємодії, до спільного
вирішення загальних, але значимих для кожного завдань.
Інтерактив виключає домінування як одного виступаючого, так
і однієї думки над іншою». Найвідоміші форми інтерактивного
навчання – «велике коло», «акваріум», «дебати», «мозкова
атака», «метод проектів», «ділова гра».
Велике коло – розсівшись колом, учні протягом 10-15 хвилин індивідуально аналізують певну проблему, записуючи на
аркуші паперу можливі способи її вирішення.
Пропозиції висловлюються кожним по черзі. Вони не
обговорюються, а лише простим голосуванням приймаються (чи
не приймаються) і вносяться до загального переліку.
Акваріум – група обговорює проблему й доручає своєму
представникові доповісти класові про результати. Інші учні в цей
час – глядачі, звідки й назва «акваріум».
«Мозкова атака» – протягом 10-15 хвилин члени групи
висловлюють міркування з приводу можливих розв’язків
означеної проблеми. Усі пропозиції фіксуються без зауважень.
Після генерації ідей іде їхня оцінка. Для озвучення відбираються
тільки ті ідеї, що не отримали (або отримали найменше)
зауважень. Як внесок у розв’язання проблеми оцінюються й критичні оцінки.
Увага! В усіх випадках робота завершується рефлексією.
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Цікаві форми й прийоми активізації учнівської діяльності,
підвищення інтересу школярів до предмета пропонує А.Гін. До
кожної з основних частин уроку (початок, пояснення нового
матеріалу, закріплення, повторення, контроль, домашнє завдання, кінець) пропонується від 5 до 13 прийомів. Частина з них уже
ввійшла до методичного арсеналу учителів («Да-нетка», «Лови
помилку», «Світлофор», «Запитання до тексту»).
Сьогодні в педагогіці все більше утверджується думка, що
без усвідомлення школярем свого шляху до вирішення
проблеми (застосовувані прийоми навчальної діяльності,
труднощі та способи їх вирішення, отримані результати та їх
відповідність планованим цілям) не можна вести мову не тільки
про особистісно-зорієнтоване, а й про ефективність будь-якого
навчання.
Перелік знань і вмінь рефлексії включається до змісту освіти
(рефлексивний компонент). Оволодівають ними в ході навчальної діяльності.
Учні усно або письмово відтворюють хід міркувань, практичних дій, аналізують їх. Може також застосовуватись анкетування:
1. Чого я навчився на уроці?
2. Що було найцікавішим і чому?
3. Які я виконував завдання і якими способами?
4. Які труднощі зустрічалися і як я долав їх?
5. Мій настрій на уроці.
6. Побажання (собі, учителю).
З метою самоаналізу школярам можуть пропонуватися й інші запитання: Чому я вибрав саме цю тему (завдання)? Який
головний результат моєї діяльності на уроці? Що робив кожен
член групи? У чому полягала моя роль? Як я з нею впорався?
Моя оцінка колективної діяльності? (Останні чотири під час
роботи в групі).
Рефлексія може спрямовуватися й на інших учнів: Який
спосіб вирішення проблеми запропонували мої товариші? Чим
він відрізняється від мого?
Важливим моментом є рефлексія відчуттів (Що я відчував
під час розв’язання проблеми?) та їх словесне вираження
(можуть застосовуватися й інші способи, наприклад, графічний,
через кольорову палітру тощо).
Для підсумкової рефлексії пропонуються такі запитання
(виконуються вдома або на спеціально відведеному уроці):
1. Яка моя найбільша справа за день (тиждень, рік)?
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2. У чому я змінився за цей час?
3. Який мій найбільший успіх?
4. Чому і як я його досяг?
5. Які мої найбільші труднощі?
6. Як я їх долав і долатиму?
7. Що в мене раніше не виходило, а тепер виходить?
8. Які зміни відбулися в моїх знаннях?
9. Що я зрозумів про своє незнання?
10. Що я навчився робити?
11. Якими новими видами й способами діяльності я оволодів?
12. Які основні етапи мого навчання в цьому році, у чому їх
специфіка?
Під час рефлексії аналізується й оцінюється досягнення цілі,
результат зіставляється із запланованим. За умов особистіснозорієнтованого навчання, яке передбачає контроль не тільки
рівня засвоєння зовнішнього змісту предмета, а й змісту
внутрішнього (умінь, навичок, способів діяльності, особистісного
розвитку учня), саме зіставлення досягнутого результату із
запланованим, досягнутого й початкового рівнів розвитку є основою для оцінки.
Поряд із традиційними кількісними, велику роль відіграють
якісні (зокрема вербальні) характеристики. Перевіряються не
тільки знання, уміння й навички, а й засвоєні способи діяльності,
розвиток здібностей школярів, їх особистісних якостей.
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Стребна О.В.

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
ДО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ПРОГРАМОЮ
«КРОК ЗА КРОКОМ»
Всеукраїнський Фонд «Крок за кроком» є правонаступником
програми «Крок за кроком», здійснюваної за ініціативи й підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (м. Київ), Інституту
відкритого суспільства (Нью-Йорк, США) та Міжнародного центру
розвитку дитини (Вашингтон, США).
Програма «Крок за кроком» (Step by Step Program) –
програма для дітей та їхніх сімей, побудована на основних
демократичних засадах, є могутнім засобом розвитку активних
громадян відкритого демократичного суспільства.
Положення даної програми знайшли відображення у державних документах, які визначають філософію і стратегію розвитку сучасної освіти: Державній національній програмі «Освіта»
(Україна XXI століття), Законі про загальну середню освіту,
Державному стандарті загальної середньої освіти в Україні.
Педагогічну спільноту України зацікавили ідеї програми,
співзвучні сучасним тенденціям розвитку освіти, а саме:
індивідуальний підхід до навчання й виховання дітей, активне
залучення родин до освітнього процесу та розвиток нового типу
стосунків між школою та родиною на основі співробітництва,
організація навчального середовища, яке стимулює дитину та
оберігає її психічне здоров’я, принципи інтегративності,
конструктивізму й науковості.
Концепція програми «Крок за кроком» для початкових класів
ґрунтується на фундаментальних дослідженнях, потужній
теоретичній базі та освітніх практиках успішних учителів усього
світу. Тому при розробці теоретичного підґрунтя ефективної
моделі початкової шкільної освіти були використані ідеї
Ж.-Ж.Руссо, І.Г.Песталоцці, Ф.Фребеля, М.Монтессорі. Докази
правильності основних положень програми можна знайти
в працях багатьох відомих теоретиків. Наприклад, у роботах
Джона
Девея
підкреслюється,
що
особистий
досвід
є найважливішим компонентом, необхідним на початкових
стадіях розвитку дитини. Жан Піаже описує навчання як
безперервну взаємодію між процесами асиміляції та акомодації.
На його думку, процес навчання має сенсорний характер
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і базується на тому, що відбувається «зараз і тут». Дж.М.Хант
указує, що діти засвоюють нові поняття, поєднуючи раніше
набуті знання з новим досвідом. Л.С.Виготський вивчав вплив
соціальних та культурних факторів на розвиток мовленнєвих
навичок у дітей. Згідно з його теорією соціального навчання
засвоєння нової інформації носить комплексний і глибоко
соціальний характер. Джером Брунер стверджує, що діти
швидше навчаються спілкуватися за допомогою мови тоді, коли
вони можуть впливати на своє соціальне середовище. Згідно
з освітньою філософією Я.А.Коменського, дитина є центральною
фігурою в процесі цілеспрямованого планованого навчання
[2; 95].
В основі програми початкової освіти дітей «Крок за кроком»
лежить тверда віра в принципи демократії, її метою є перетворення дітей на активних громадян, які поважають і цінують
надбання демократії. Учителі навчають дітей робити вибір
і нести персональну відповідальність за нього, заохочують
формулювати й висловлювати свою точку зору, ставити
запитання, брати участь у дискусіях, розвивають такі риси, як
взаємна повага й відповідальність, чесність, турбота,
старанність. Наведені вище риси є свого роду підґрунтям для
подальшого формування характеру дітей.
Принципами програми є: залучення сім’ї до процесу
навчання й виховання дітей; індивідуальний підхід до кожного
учня, який є центральною фігурою педагогічного процесу;
забезпечення права вибору через створення особистісно
орієнтованого середовища. Особлива увага звертається на:
використання методик, які сприяють всебічному розвитку дітей
природним шляхом; використання центрів діяльності й викладення тематичних концепцій; постійне підвищення кваліфікації
вчителів і забезпечення технічної підтримки їхньої діяльності;
тематичне планування; навчання через гру.
Учні, які займаються за програмою початкової освіти «Крок
за кроком», протягом першого року навчання мають бути
ознайомлені з чотирма головними концептуальними поняттями,
що визначають методологію програми. Ними є спілкування,
піклування, спільність і зв’язок [1; 209]. Спілкування є основним
поняттям для розвитку в дитини навичок читання, писання,
слухання, говоріння, правопису, а також малювання й математики. Піклування забезпечує внутрішній поштовх до навчання
природознавчих наук – про Землю, життя та закони існування –
і до виховання особистості. Спільність допомагає дітям
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і вчителям уявити взаємозв‘язок між історією, географією та
суспільствознавством. Усвідомлення взаємозв’язку життєвих
процесів допомагає дитині будувати зв’язки між новими й уже
відомими поняттями, а також між собою й іншими людьми. Через
ці поняття програма вибудовує чотири мети:
 Виховати учнів, які навчаються впродовж усього життя.
 Створити
навчальне
середовище
на
засадах
взаємоповаги й демократичних принципів.
 Забезпечити безперервність розвитку та насиченість
практичними заняттями.
 Гарантувати досягнення всіма учнями необхідного
академічного, мистецького, етичного та практичного рівня для
успішної участі в житті демократичного суспільства.
Згідно
зметою,
одним
із
положень
особистісно
орієнтованого підходу до навчання за програмою «Крок за
кроком» є визнання дитини й самого періоду дитинства як
безумовної цінності. Звідси випливає вимога, щоб вибір
педагогічних рішень співвідносився з віковими потребами дітей,
оскільки «кожна дитина є унікальною особистістю, продуктом
культури, родини, середовища, здоров’я, темпераменту та свого
характеру» [1; 209], а вікові норми розвитку є лише орієнтирами,
які в реальному житті мають широкий діапазон відмінностей.
Автори програми приділяють велику увагу характеристикам
віку школярів, можливим варіантам їх вияву. Предметним
програмам передує опис фізичного, соціального, мовленнєвого,
пізнавального розвитку дитини в кожному віковому мікроперіоді.
Педагогічне спілкування розглядається як діяльність, яка
оберігає й підтримує дитинство й дитину, вивчає й стимулює її
інтереси, створює оберігаюче й розвивальне середовище, подає
зразок морального поводження з іншими людьми. Так, у класах,
які працюють за програмою, знаходимо: куточки усамітнення, де
дитина може почуватися комфортно; стіннівки з фотографіями
дітей та датами їх народження; «Календарик настрою»
(відмічають зміни настрою за день); «Сімейні потяги» (фото
родини); крісло автора, яке утверджує дитину в очах інших як
творця; стенди досягнень; «Умілі ручки» (виставка аплікацій,
малюнків); «Дитина тижня» (фото й розповідь про найкращого
учня); експозиції цікавих проектів; «Дякуємо батькам» (щира
подяка батькам за співпрацю); листи для спонтанних записів
і малюнків тощо – усе, що надає середовищу особистісного
смислу.
Таким чином, увесь навчальний простір стає особистісно
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спрямованим, слугує дитині підтримкою й стимулом розвитку.
Тому клімат у класі спонукає дітей саморозкриватися,
реалізовувати найкращі свої здібності та риси характеру,
підвищувати свою самооцінку. У такій атмосфері приймаються
індивідуальні відмінності дитини; щиро висловлюється любов,
доброта, повага, радість за її успіхи; спілкування побудовано на
довірі й відкритості; створена «ситуація успіху», особистісного
вибору; відповідальність і чесність кожного є основою взаємин;
помилки слугують для набуття нового досвіду.
Наступним пунктом особистісно орієнтованого навчання за
програмою «Крок за кроком» є забезпечення соціалізації дитини,
засвоєння соціальних функцій і якостей, які будуть необхідні
дитині в майбутньому.
Метою цього напрямку програми є забезпечення
спадкоємності культурного й історичного досвіду; включення
дитини в різні види діяльності, спеціальне формування
соціального простору, у якому є змога «приміряти» безліч ролей,
взаємодіяти з іншими, вибирати, бути вибраним, відповідати за
свої вчинки. Досягти цього можна, вважають автори програми, за
таких умов: налагодження партнерських взаємин з родинами
учнів, адже «батьки – перші вчителі в житті дитини» [2; 95]. Лише
через послідовне й довірливе спілкування з родинами можна
індивідуалізувати процес навчання, показати зразок, як бути
часткою сім’ї, громади й цілого суспільства, передати цінний
досвід попередніх поколінь; рольового навчання, яке передбачає
випробовування різних способів життєдіяльності, набуття
досвіду спілкування в різних ситуаціях, прогнозування успіху,
досягнення різноманітних цілей; вправляння соціально значущої
поведінки, яка репрезентує демократичні цінності, як от:
колективного вироблення правил поведінки в класі, прийняття
рішень шляхом обмірковування та голосування, забезпечення
права вибору в різноманітних навчальних ситуаціях. Програма
передбачає багато різноманітних ролей і функцій, які можуть
виконувати діти в класі.
Учителі всіляко сприяють тому, щоб учні випробували себе
в різних ролях, училися вмінню робити вибір: «Учні повинні мати
шанс вибирати сьогодні заради майбутнього. Вони – люди, чиї
щоденні потреби, права та досвід повинні сприйматися
серйозно. Нехай буде так: учні повинні не лише навчатися жити
в демократичному суспільстві, вони повинні мати шанс там жити
зараз» [3; 10].Стратегія робити вибір, а отже й голосувати,
передбачає поступове розкриття понять «більшість» та
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«перемога». Якщо діти занадто малі, щоб усвідомити свою
поразку, то обираються для голосування безпечні речі: «які
клички дати двом черепашкам; куди піти на прогулянку; хто буде
виступати від класу на шкільних зборах». Важливо, щоб кожна
дитина могла одержати голоси на свою адресу, щоб її вибрали.
Це підвищує відповідальність за результати вибору й прийняття
рішень.
Мислителі,
шукають між
новим і раніше
набутим знанням

Співрозмовники,
учаться формулювати й висловлювати свої думки
та ідеї

Слухачі, учаться
концентрувати
свою увагу й бути
уважними і доброзичливими

`

Журналісти, занотовують інформацію, розвивають уміння й навички, для викладення
своїх спостережень
та ідей
Друзі, піклуються
про інших
Функції дітей
в особистісно
орієнтованому
класі

Організатори,
планують процес
власного
власногонавчання,
навчання,
беруть
беруть
нана
себе
себе
відповідальність
засвоїза
рішення

Партнери,
навчаються
співпрацювати
й брати до уваги
точку зору інших

свої рішення.

Рис. 1. Функції дітей в особистісно орієнтованому класі

Наступним положенням особистісно орієнтованого навчання
за програмою «Крок за кроком» є конструювання змісту навчання
на засадах цілісності й системності, як джерела особистісного
досвіду дитини, актуалізації інтересів і життєвих смислів.
Програма «Крок за кроком» – це, по суті, опис технології
навчання, який розкриває технологічні засади, цілі й завдання
навчально-виховного процесу, організованого на демократичних
принципах. На предметному рівні діяльність не конкретизована.
Автори вважають, що необхідно узгоджувати методологію
програми з реальними можливостями шкіл – учасниць
експерименту, забезпечити дітям гарантовані державою кінцеві
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результати навчання. Водночас не руйнувати цілісності
технології особистісно орієнтованого навчання. Важливо
в предметному змісті передбачити умови для реалізації
емоційно-ціннісних, особистісних елементів навчання, які
виражають ставлення до здобутих знань, зумовлюють
міжсуб’єктність спілкування в процесі пізнавальної діяльності
і проявляються
у
формі
переживань,
смислотворчості,
є потужним джерелом мотивації учіння.
Універсальними для учнів початкової школи вважаються
такі ключові поняття: час, зміна, тривалість, неперервність
і спадкоємність ознак.
У предметах навчання грамоти, математики, читання
акцентується увага на засвоєнні способів розумової діяльності,
усвідомленні відношень і залежностей – кількісних, часових,
просторових, які сприяють усвідомленню дітьми загальної
картини світу.
Вважається, що молодшому школяру невластиве детальне,
обґрунтоване на фактах, розуміння кожної з дисциплін
навчального плану. Цілісність досягається міждисциплінарними
зв’язками між предметами на основі тематичного навчання.
Тематичне навчання передбачає інтеграцію різних елементів
знань на основі цікавої ідеї, яку вибрали самі діти. Це дозволяє
структурувати зміст навчання таким чином, щоб учні
встановлювали зв’язки між різними предметами та явищами,
могли застосувати набуті знання в житті, не втратили інтересу до
пізнання.
На основі самостійно вибраних тем, наприклад, «Історія
України», «Риби», «Космос» та ін., мають можливість
розрахувати відстані, час, можуть вивчати особливості будови
рослин і тварин, створювати оповідання про подорожі, посилати
додому поштові листівки, моделювати середовище проживання
тварин, риб, наприклад, акул, їх поведінку тощо. Плануючи
тематичний урок, учитель ураховує такі питання: чи відповідає
обрана тема дитячим інтересам; чи розвиває вона уяву й творче
мислення; чи реалізує зміст різних предметів навчального плану;
чи забезпечить успіх кожній дитині; чи буде слугувати
відпрацюванню базових умінь з інших предметів; чи буде
створено умови для соціальної взаємодії в процесі навчання; чи
набудуть діти життєвого досвіду.
Тематичне структурування змісту на основі інтересів учнів,
орієнтація на засвоєння способів діяльності з різних предметів
слугують ідеї варіативності предметно-змістового наповнення
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початкового навчання, установці на життєтворчість, урізноманітнення шляхів і способів, включення дитини в освітній процес.
Наступним положенням навчання за програмою «Крок за
кроком» є засвоєння змісту навчання в умовах діалогу,
взаємонавчання, які забезпечують його суб’єктність, рефлексію,
самореалізацію особистості. Особистісно орієнтований зміст
справдиться лише за умови адекватної форми його
функціонування. Йдеться про розгортання процесу навчання як
діалогічної взаємодії його учасників, яка постає одночасно
і засобом,
і
метою
навчання.
Конкретними
засобами
забезпечення взаємодії є ранкові зустрічі, які забезпечують
партнерські стосунки дітей, їх позитивне сприйняття одне
одного, групові роботи над проектами (уявні подорожі,
дослідження теми тощо).
Практика ранкової зустрічі – одна з перших методик,
орієнтованих на дитину, яка застосовується вчителем у програмі
«Крок за кроком». Вона закладає підґрунтя для інших змін, які
потребують більшого досвіду; дає педагогам можливість відчути
успіх і прагнути опанувати складніші методи навчання
й виховання дітей. Найважливішим є те, що вона охоплює
цінності, які стають основою для створення відповідальної та
дбайливої спільноти учнів. Ранкова зустріч – це розвиток
взаємоповаги й толерантності в молодших школярів; це
квінтесенція того, якими ми хочемо бачити наші класи, наші
громади, наше суспільство.
Таким чином, програма всебічного розвитку дитини «Крок за
кроком» збагачує освітню практику України власним баченням
технології особистісно орієнтованого навчання. Вона відображає
загальну світову тенденцію переходу від парадигми, у якій
дитина – «об’єкт педагогічних впливів» до тієї, яка передбачає
гуманістичний тип взаємодії учасників навчально-виховного
процесу.
Література:
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2.
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Бібік Н.М. Теоретичні засади особистісно орієнтованого навчання за
програмою «Крок за кроком» / Матеріали ІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (Програма «Крок за кроком»): здобутки
і перспективи. – К., 1999. – 95 с.
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Пермінова Л.А., Лозович О.Д.

*

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ
В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
Педагоги здавна звертали увагу на ідею включення гри
в процес навчання. Наприклад, К.Д.Ушинський не раз підкреслював легкість, з якою діти засвоюють знання, що супроводжуються
грою. Розуміння доцільності залучення гри до навчання
молодших школярів поставило перед дослідниками проблему
створення дидактичних ігор, мета яких – забезпечити найкращі
способи засвоєння знань, умінь і навичок.
Дослідами А.П.Усової, Є.І.Удальцової, Ф.Н.Блехер та ін.
доведено, що дидактична гра разом із додатковими заняттями
може бути використана для розв’язання різних навчальних
завдань: формування навичок розумової діяльності, уміння
використовувати набуті знання для розв’язку нових задач.
Дидактична гра може бути формою організації навчання,
методом закріплення знань, засобом для розвитку емоційновольових якостей.
Досліди А.П.Усової, В.Н.Аванесової, А.К.Бондаренко та ін.
показують, що специфіка дидактичної гри, як навчальної, закладена в її структурі, у якій поряд з ігровими вирішуються й навчальні завдання. Встановлено, що будь-яка зміна відношень
структурних елементів гри (наприклад, зміщення акцентів
з ігрових на навчальні задачі, невиконання правил зменшення
ігрових дій та ін.) приводить до її знищення – переводить до
системи вправ.
Дослідження І.А. Комарової показало, що для дошкільників
4-5 років оптимальною формою включення в процес ознайомлення дітей дошкільного віку з природою є ігрові навчальні
ситуації, які створюються педагогом для вирішення конкретних
дидактичних завдань на заняттях із природознавства, та
спостереження в природі. Виявлено три типи ігрових навчальних
ситуацій (ІНС), використання яких містить різноманітні
дидактичні можливості. Це ситуації, побудовані з використанням
іграшок-аналогів; ляльок, які відображають літературних героїв
і персонажів; різноманітних варіантів сюжету «Подорожі».
Основна характеристика ІНС першого типу – використання
іграшок-аналогів, які відображають різноманітні об’єкти природи.
(Слід відмітити існування величезного розмаїття іграшок-тварин
*
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і дуже обмеженої кількості іграшок-рослин.) Головний сенс використання іграшок – співставлення живого об’єкту з неживим
аналогом. Іграшка в такому випадку сприяє розмежуванню
сюжетів вигаданого й реалістичного характеру, допомагає
осмисленню
специфіки
живої
природи,
відпрацюванню
можливостей правильно (по-різному) діяти з живим об’єктом та
неживим предметом. Остання характеристика дозволяє в деяких
випадках застосовувати іграшки як роздатковий матеріал (діти
можуть взяти в руки рибу-іграшку і не можуть – живу рибку, котра
плаває в акваріумі), що особливо важливо для дошкільнят.
Створення ігрових ситуацій з іграшками-аналогами зводиться до
співставлення живого об’єкту з іграшковим зображенням порізноманітним параметрам: зовнішньому вигляду, умовам життя,
способу функціонування (поведінка), взаємодії з навколишнім.
Слід звернути увагу на паралельне використання іграшки
й живого об’єкта. Іграшка ніколи не замінюється, вона нарівні
з твариною (чи рослиною) концентрує на себе увагу, в однаковій
мірі є змістовним елементом навчання, що створює сприятливі
умови для знаходження відмінностей. Різноманітні ІНС, які вводяться в процес заняття, показали, що іграшка-аналог може бути
використана з дидактичною метою при формуванні реалістичних
уявлень про тварин у дітей дошкільного віку. Важливим у занятті
є те, що іграшка протиставляється або живій тварині, або тварині, реалістично зображеній на малюнку. Мить протиставлення забезпечує розведення казково-іграшкових і реалістичних тенденцій у знаннях про конкретний вид тварин. При цьому важливо,
щоб використання іграшки на занятті повністю відповідало її
функціональним призначенням: іграшка допомагає створювати
ігрові ситуації, відтворювати ігрові дії, рольові взаємовідносини.
Використання іграшок-аналогів може бути більш-менш успішним. Присутність їх доречна в кожному випадку, коли мова
ведеться на базі отриманих у процесі спостережень конкретних
знань. Особливо ефективні іграшки-аналоги, коли з твариною не
можливе безпосереднє спілкування. Учні із задоволенням тримають в руках іграшкову рибку, пташку, зайчика, бо можливість
взяти в руки живих таких тварин виключена. І, навпаки, вони
мало звертають увагу на іграшкового песика, якщо на заняттіекскурсії присутній живий собака, котрого можна погладити,
взяти за лапу.
Отже, образна іграшка може виконувати певну дидактичну
функцію в еколого-навчальному процесі дошкільного закладу.
Вона стає важливим атрибутом занять, на яких діти засвоюють
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знання про тварин та рослин. Педагогу слід дотримуватись таких
правил: іграшка повинна бути відома: у ній повинні відображатися характерні видотипові ознаки будови тварини або рослини.
Іграшка повинна бути естетична – відповідати сучасним вимогам
дизайну, викликати в учня позитивні емоції.
Працюючи над ІНС, включенням їх у практику екологічного
виховання, учителі можуть використовувати іграшки, як демонстраційний і роздатковий матеріал. Наприклад, учні роздивляються картину, на якій ведмедиця купає ведмежа в річці,
схопивши його зубами за комірець. Перед учителем стоїть
програмова задача: формувати в учнів уявлення бурого ведмедя
в лісі. Педагог приносить на урок м’яку іграшку – симпатичного
ведмедика, повідомляє, що він не хоче більше жити в школі,
сидіти на полиці і їсти кашу з іграшкового посуду. Він хоче піти
в ліс і жити там, як справжні ведмеді – ляльки розповіли йому
про це. Учитель пропонує учням розповісти іграшковому
ведмедику все, що вони знають про бурих ведмедів, усе про їх
життя в лісі в різні пори року, показати йому картинку, пояснити,
що таке ліс, що і навіщо робить ведмедиця з ведмежам.
Що відбувається після включення іграшки-аналога в процес
навчання молодших школярів? Як ситуація впливає на учня?
Відбувається наступне. В учнів з’являється позитивний емоційний настрій, коли вони бачать симпатичну іграшку. Молодші
школярі включаються в гру про ведмедика – навіть у 6 років вони
мають деякий досвід відвідування лісу, дещо знають про життя
ведмежат. Збільшується пізнавальна й мовна активність учнів,
вони залюбки розповідають іграшці все, що знають, що бачать
на малюнку, уважно слухають доповнення й пояснення вчителя,
які не їм, а ведмедику розповідають, як нелегко жити в лісі, як
бурі ведмеді здобувають їжу, як впадають у сплячку. Як
ведмедиця турбується про ведмежат.
Включаючи певну ІНС в урок або факультативне заняття,
учитель досягає певного педагогічного ефекту:
- певна реалізація дидактичної задачі: більшість дітей
отримують уявлення про життя й пристосування бурого ведмедя
(його будова, поведінка, спосіб життя, розміри) до різних
факторів середовища існування, головним із яких є лісова
екосистема й погодно-кліматичні умови, що сезонно змінюються;
- уточнення й поглиблення про відмінності живої тварини
від іграшки, розрізнення казково-іграшкових і реалістичних
уявлень;
- легке й високоефективне навчання молодших школярів
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завдяки ігровій мотивації і включення механізму, прямого
навчання;
- швидка активізація інтелектуальних можливостей і здібностей всіх учнів;
- розвиток ігрової діяльності молодших учнів: учні діяли
з іграшкою, говорили замість неї, самі з нею вступали в діалог;
Використовуючи метод гри, педагог досягає ефекту завдяки
правильному складанню прийомів в ІНС і спеціальній підготовці:
- продумав сюжет гри, у яку ввів програмовий зміст уроку;
- вибрав симпатичну іграшку, продумав її дії і слова;
- під час уроку виконував одночасно дві ролі – ведмедика
й учителя, легко перемикався з однієї на іншу;
- виконував з іграшкою ігрові дії: повертав ведмедика до
учнів (він слухав їх), підносив його до картини (він її розглядав),
лапою показував предмети на картині;
- давав можливість учням самостійно маніпулювати
іграшкою.
Для більшого ефекту навчання учитель залишає іграшку
й картину в класі на 1-2 дні і дозволяє їх використовувати в грі на
перерві. У цьому випадку учні обов’язково будуть програвати
й закріплювати той зміст, який вони засвоїли на уроці. Значних
досягнень у розумінні та засвоєнні теми учні досягнуть, якщо
педагог використовуватиме прийом зіставлення особливостей
будови іграшки і справжньої тварини. Наприклад, учитель
говорить до ведмежати, дивлячись на школярів:
– Ти не можеш жити в лісі – ти маленький, ти не зумієш
знайти їжу, захистити себе. Ведмеді – це великі й сильні звірі
(показує рукою вище себе). Подивися на свої лапи. Де твої кігті?
У бурого ведмедя сильні лапи з величезними кігтями. Ударом
лапи він може вбити оленя. За допомогою когтей ведмежати
залазять на дерево. Відкрий рот, покажи свої зуби. Що? Не
відкриваєш? Зубів, мабуть, зовсім немає, а зібрався в ліс! Тощо.
Другий тип ІНС пов’язаний із використанням ляльок, які
зображують персонажів літературних творів, добре знайомих
учням.
Аналіз
практики
проведення
в
початковій
школі
факультативних занять з ознайомлення учнів із природою,
показав, що вчителі використовують сюжетні іграшки: ляльок,
персонажів знайомих казок (Буратіно, Незнайка, Петрушка та
ін.), щоби викликати зацікавленість і притягнути увагу дітей до
дидактичної мети заняття.
Залучення іграшок до занять важливо як для дошкільників,
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так і для молодших школярів, особливо першого року навчання.
І.А. Комарова зробила припущення, що ляльки-персонажі деяких
казок можуть бути з успіхом використані на уроках природознавства. Для цього обрали Чиполіно, Незнайку, Карлсона. Вибір
цих персонажів невипадковий. Чиполіно, герой казки Дж.Родарі,
дуже подобається учням. Він подобається їм за сміливість,
кмітливість, дружелюбність. При цьому його подібність до цибулі
допомагає зрозуміти різницю між натуральним овочем і його
іграшковим зображенням. Чиполіно багато знає про овочі, і учні
завжди раді зустрічі з ним: вони впевненні, що Чиполіно
розповість щось цікаве. Карлсон – у деякому випадку антипод
Чиполіно. Він відомий учням із книги Астрід Ліндгрен, із мультиків
як хвалько. Незнайко, герой книги М.М. Носова, носить своє ім’я
невипадково. Він багато хвалиться про свої здібності,
а насправді він не може розв’язати простих питань.
Дані казкові персонажі повинні використовуватися на уроках
не з метою розваги, а як фактор, який забезпечує вирішення
дидактичних задач, тобто ляльки повинні вписуватися в хід уроку
або заняття на основі програмового змісту.
Дослідження Л.П. Стрєлкової, яка вивчала вплив літературних творів на емоційний розвиток, демонструють доречність
після прочитування казок ігор-бесід між дітьми й ляльками. При
цьому вважається доречним у розмові виходити за межі сюжету
казок, переводити бесіди на реальні події з життя учнів, їх прояві
в колективі. Дуже важливий момент: від імені негативного
персонажу повинен говорити вчитель, учні імітують тільки
позитивних героїв і тим самим вправляються на рівні
промовляння й емоціональних оцінок в гарних вчинках.
Обрані літературні персонажі цікаві тим, що за їх допомогою
можна активізувати пізнавальну діяльність учнів. Літературна
біографія кожного з них дозволяє використовувати або його
сильну (обізнаність Чиполіно), або слабку (необізнаність
Незнайки) сторони їх поведінки в казці.
Таким чином, літературний герой, принесений на урок – це
не просто симпатична іграшка, а персонаж з певним характером.
Він цікавий через те, що в новій ситуації він виявляє свої
попередні типові особливості. Тому Карлсон і Незнайко
потрапляють у такі ситуації, коли необхідні знання і допомога
учнів. Ці моменти цінні тим, що учні змінюють свою позицію: із
тих, кого навчають, вони перетворюються на тих, хто навчає.
Коли Незнайко чи Карлсон ставлять «безглузді» запитання,
роблять недоречні пропозиції, виявляють повну необізнаність
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у подіях, тоді вже школярі займають позицію помічників, що
додає впевненості, вони набувають авторитет у своїх очах. Діти
не беруть у розрахунок, що за Незнайку говорить учитель по
ходу ігрової ситуації, а тому впевнено й докладно висловлюються, доповнюють, пояснюють, уточнюють і закріплюють набуті
знання, уміння і навички. Інакше кажучи, використання лялькиперсонажу на основі його літературної біографії – це пряма
форма навчання дітей, цілком створена на достатньо сильній
ігровій мотивації молодших школярів.
Третій тип ІНС – це різні варіанти гри в мандрування:
«Поїздка на виставку», «Експедиція в Африку» (на північний
полюс), «Експедиція в зоосад», «Мандрівка до моря» та ін. У всіх
випадках – це сюжетно-дидактична гра, спостереження, праця.
По суті, всі можливі мандрівки – це єдиний вид гри, сюжет і ролі
якої допускають пряме навчання дітей, передачу нових знань.
У кожному окремому випадку сюжет гри передбачає те, що учні
відвідують нові місця, знайомляться з новими явищами й об’єктами в якості екскурсантів, туристів тощо.
Учні розглядають, слухають пояснення, фотографують.
Учитель бере на себе роль екскурсовода, керівника туристичної
групи, досвідченого мандрівника, розповідає і показує молодшим
школярам все те нове, задля чого відправилися в мандрівку.
Усі зазначені типи ігрових навчальних ситуацій вимагають
від учителя підготовки: обміркування сюжету ігрових подій з іграшками, ляльками, атрибутикою, прийомів створення й підтримки уявної ситуації, емоційного входження в роль.
Гра як метод екологічного виховання – це гра, спеціально
організована вчителем і включена в процес пізнання природи
й взаємодії з нею. Така форма навчальної гри вчителя з учнями
має певну дидактичну мету, тобто ігрову навчальну ситуацію
характеризує наступне:
1) має короткий і нескладний сюжет, побудований на основі
життєвих подій або казково-літературного твору, який добре
знайомий школярам;
2) у грі використовуються необхідні іграшки, атрибути, для
неї організується просторове й предметне середовище;
3) у змісті гри закладені дидактична мета й виховне
завдання, яким підкорені всі її компоненти – сюжет, рольова
взаємодія персонажів та ін.;
4) гру проводить учитель, поки учні не засвоять її алгоритм
(оголошує назву і сюжет, розподіляє ролі, бере одну роль на
себе й виконує її протягом всієї ІНС, підтримує уявну ситуацію
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відповідно до сюжету), потім діти можуть грати самостійно
в групах, парах;
5) учитель дуже коректно керує грою: слідкує за розвитком
сюжету, виконанням ролей учнями, рольовими взаємовідносинами, наповнює гру рольовими діалогами і ігровими дійствами
через які і здійснюється дидактична мета;
6) педагог постійно проводить спостереження за успіхами
й недоліками дітей, аналізує інформацію і проводить корекційну
роботу з учнями, які потребують допомоги.
Література:
1. Кривощекова Н.В. Подготовка будущих воспитателей к фор мированию экологической грамотности дошкольников: Автореф. дис.
…канд. пед. наук. – Оренбург, 1999.
2. Методика ознакомления детей с природой в детском саду: Учебное
пособие для пед.училищ / Под ред. П.Г.Саморуковой. – М., 1992
3. Николаева С.Н. Создание условий для экологического воспитания
детей: Метод.рекомендации для дошкольных учреждений. – М.,
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4. Сенсорное воспитание в детском саду / Под ред. А.В.Запорожца,
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УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Взаємовідносини в школі будуються на
принципах поваги, співчуття, милосердя, честі,
гідності, благородства, любові до Батьківщини.
(Витяг зі Статуту школи)

Соціально-економічні зміни, які відбуваються в житті нашої
країни, потребують перегляду звичних поглядів і установок
у сфері навчання й виховання підростаючого покоління. Цілком
очевидно, що запорукою збереження суверенності України є виховання освіченого та активного громадянина, який уміє не лише
жити в умовах сучасної держави, дотримуватись її законів,
а й практично реалізовувати набуті знання, відстоювати як
власні права, так і загальні суспільні правила й норми.
Закон України «Про загальну середню освіту», Концепція
виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті з усією
гостротою поставили питання про необхідність максимального
*
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розкриття та реалізації індивідуальності дитини; здібностей,
нахилів і талантів, закладених в ній природою; удосконалення
своєї особистості, формування національної свідомості,
підготовки до усвідомлення вибору свого місця в житті [2,4].
Реальним фактором формування активної життєвої позиції
учнів, підготовки їх до розбудови громадянського суспільства
є самоврядування. Воно дозволяє учням розвинути такі соціальні якості особистості, як толерантність, критичність та конструктивність мислення, повагу до власної та чужої праці, оптимізм,
здатність до самоаналізу й самовиховання.
На думку академіка І. Беха, спрямованість особистості,
головна її установка в ранній юності полягає в діяльнісному
самовизначенні, виборі власного життєвого шляху та в пошуку
більш рівноправних стосунків із дорослими [1]. Тому завданням
кожного вчителя є організація навчально-виховного процесу
таким чином, аби він сприяв розвитку, самовдосконаленню,
здобуттю учнями власного досвіду.
Педагогічний колектив Херсонської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №46 вважає, що саме учнівське самоврядування
робить ефективнішим виховання особистості, готує школярів до
дієвої участі в демократичному управлінні суспільством.
У 2001 році в закладі розпочала своє існування Шкільна республіка, ідея створення якої ініціювалася учнівським колективом.
Розробляючи модель учнівського самоврядування, педагоги
переслідували демократичну мету: створення чіткої організаційної структури для здійснення зв’язку між адміністрацією школи та
учнями, масове залучення школярів до організаційної роботи, до
управління колективом, спрямування енергії в русло навчання,
отримання підлітками практичного досвіду, з яким вони зможуть
вільно почувати себе в дорослому житті.
Усе починалося з розробки основних нормативних документів – Статуту школи та Положення про шкільний парламент, які
були затверджені 3 вересня 2001 року на загальношкільній
конференції. В їх розробці брали участь учні, адміністрація
школи та батьки. У документах зафіксовані напрямки діяльності
шкільного парламенту, права та обов’язки, порядок формування
учнівського самоврядування.
Положення про шкільний парламент
1.Загальні положення
1.1. Шкільний парламент є виборчим органом учнівського
самоврядування школи.
1.2. Шкільний парламент діє на основі діючого Статуту
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школи і цього положення.
2. Цілі та завдання шкільного парламенту
2.1. Метою діяльності шкільного парламенту є:
• посилення ролі учнів у вирішенні питань шкільного життя;
• виховання учнів у дусі демократичної соціальної
відповідальності та громадянської активності.
2.2. Завданнями шкільного парламенту є:
• представлення інтересів учнів у процесі управління
школою;
• підтримка й розвиток ініціативи учнів у шкільному та
суспільному житті;
• захист прав учнів.
3. Функції шкільного парламенту.
Шкільний парламент:
3.1. Залучає учнів до вирішення питань стосовно життя
школи, вивчає і формує погляд учнів з питання шкільного життя,
представляє позицію учнів в органах управління школою,
опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення навчальновиховного процесу.
3.2. Формує погляд учнів школи в питаннях, які
розглядаються в шкільному парламенті.
3.3. Сприяє реалізації ініціативи учнів у позанавчальній
діяльності: вивчає інтереси та нахили школярів, створює умови
для їх реалізації, залучає учнів до організації виховної роботи.
3.4. Сприяє розв’язанню конфліктних питань, зміцненню
дисципліни й порядку, узгодженню інтересів учнів, учителів та
батьків, бере участь у вирішенні шкільних проблем, організовує
роботу щодо захисту учнів.
4. Права шкільного парламенту.
Шкільний парламент має право:
4.1. Інформувати учнів про рішення органів учнівського
самоврядування у відведених для цього місцях (на стенді
шкільного парламенту) та в шкільних засобах інформації;
отримувати час для виступу своїх представників на годинах
спілкування й батьківських зборах.
4.2. Проводити на території школи збори, у тому числі й закриті, та інші заходи не менш ніж два рази на місяць.
4.3. Інформувати адміністрацію школи про шкільне життя.
4.4. Знайомитися з нормативними документами школи та їх
проектами, вносити до них свої пропозиції.
4.5. Отримувати від адміністрації школи інформацію
стосовно шкільного життя.
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4.6. Представляти інтереси учнів в адміністрації школи, на
педрадах, зборах, де вирішуються питання діяльності шкільного
самоврядування.
4.7. Проводити зустрічі з директором школи та іншими
представниками адміністрації не менш ніж раз на семестр.
4.8. Проводити серед учнів опитування та референдуми.
4.9. Виступати з ініціативою проведення дисциплінарного
розслідування по відношенню до працівників школи щодо фактів
порушення прав учнів.
4.10. Направляти своїх представників для роботи в колективних органах управління школою.
4.11. Організовувати роботу суспільних приймалень, збір
пропозицій учнів, проводити відкриті слухання, розглядати
питання про вирішення порушених школярами проблем перед
адміністрацією школи, іншими органами та організаціями.
4.12. Користуватися організаційною підтримкою посадових
осіб школи, які відповідають за виховну роботу школи, при
підготовці та проведенні заходів шкільного парламенту.
4.13. Вносити на розгляд адміністрації школи пропозиції
щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в школі.
4.14. Вносити до адміністрації школи пропозиції щодо
заохочення та покарання учнів, а при розгляданні адміністрацією
інших питань з дисциплінарного впливу стосовно учнів давати
висновки з доцільності його застосування.
4.15. Опротестовувати рішення адміністрації школи та інших
органів управління школою, дії працівників школи, що суперечать
Статуту школи.
4.16. Опротестовувати рішення адміністрації школи, що
стосуються учнів, прийняті без урахування пропозицій шкільного
парламенту.
4.17. Створювати печатні органи.
4.18. Брати участь у вирішенні питань щодо призначення педагогів на посаду класного керівника й звільнення з цієї посади.
4.19. Налагоджувати стосунки та організовувати спільну
діяльність з учнівськими радами інших навчальних закладів.
4.20. Використовувати оргтехніку, засоби зв’язку та інше
майно школи за погодженням адміністрації школи.
4.21. Брати участь у розв’язанні конфліктних питань між
учнями, вчителями та батьками.
4.22. Вносити пропозиції до плану виховної роботи школи.
4.23. Представляти інтереси учнів у органах та організаціях
за межами школи.
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4.24. Брати участь у формуванні складу шкільних делегацій
на заходи міського рівня та вище.
4.25. Здійснювати інші повноваження відповідно діючого
Статуту школи.
5. Порядок формування шкільного парламенту.
5.1. Шкільний парламент формується на вибірній основі
терміном на один рік.
5.2. Виборцями вважаються учні 5 – 11 класів.
5.3. Організацію виборів здійснює виборча комісія, яка формується з представників адміністрації школи та учнів 8-11 класів.
5.3. Склад шкільного парламенту формується з учнів
8-11 класів шляхом відкритих виборів з кількості висунутих
кандидатур.
5.4. Вибори проходять впродовж одного тижня, створюється
рекламний плакат з передвиборчими програмами кандидатів на
пост Президента шкільної республіки. Агітаційна робота в останній день виборів припиняється.
5.5. За результатами виборів той, хто отримав найбільшу
кількість голосів, займає посаду Президента шкільної республіки.
5.6. Шкільний парламент самостійно визначає свою
структуру.
6. Заключне положення.
6.1. Це положення вступає в силу з моменту його
утвердження.
6.2. Зміни до даного положення вносить директор за
пропозиціями шкільного парламенту.
У процесі самоврядування виявляються учні, які самі перебирають на себе роль лідерів, схильних до громадської діяльності. Якщо звернутися до історії 46-ї школи, то згадається передвиборча програма Ничепорчук Наталії, яка очолила шкільний
парламент і увійшла в історію учнівського самоврядування як
перший Президент. Свою програму вона презентувала на
стільки впевнено і грамотно, що всі були просто у захваті. Зараз
Наталія на відмінно навчається у Київському національному
торговельно-економічному університеті. Президент школи
повинен бути лідером, який уміє робити свідомий вибір і нести
відповідальність за свій вибір, орієнтований на пошук нових ідей,
схильних до прогнозування та творчого оволодіння майбутнім.
Положення про Президента школи
1. Президент школи є головою шкільного парламенту і виступає від його імені.
2. Президент школи обирається учнями школи на основі
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загального рівного й прямого виборчого права шляхом таємного
голосування терміном на 2 роки.
3. Президентом школи може бути обраний учень, який досяг
віку 15 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі
оцінки зі шкільних предметів.
4. Президент школи:
– виносить на розгляд парламенту питання, що турбують
учнів школи;
– має право ініціювати зміни, що покращать навчання та
дозвілля учнів;
– скликає чергові засідання шкільного парламенту;
– координує діяльність парламентських комісій;
– має право «вето» щодо рішень парламенту.
5. Повноваження Президента школи припиняються в разі:
– відставки;
– неможливості виконувати свої повноваження за станом
здоров’я;
– усунення з посади в порядку імпічменту;
– закінчення школи та переходу до іншого навчального
закладу.
Широкий спектр інтересів та потреб шкільної громади
відображає структура учнівського самоврядування школи. Вона
являє собою президентську республіку, вищим органом якої є загальношкільна конференція. Законодавча влада представлена
учнівським парламентом, який складається з дев’яти центрів
(рис.1). Робота центрів, які тісно співпрацюють з педагогом-консультантом, полягає в організації змістовного життя школи, класних колективів через творчі справи. Учні самостійно вирішують
доцільність та форми проведення того чи іншого заходу.
Центр «Дисципліна і порядок»
Метою діяльності є формування високих моральних
якостей, потреби поводити себе відповідно до моральних норм,
вивчення учнівської думки про шкільне життя.
Творчі
справи:
організація
чергування
по
школі,
забезпечення порядку в класах, облік відвідування учнями
школи, нагляд за зовнішнім виглядом учнів, підтримання
дисципліни й порядку.
Центр «Навчання»
Метою діяльності є забезпечення простору для ініціативи,
творчості, самостійності в навчальному процесі.
Робота цього центру полягає в складанні рейтингу успішності, обліку, веденні щоденників, проведенні засідань клубу «ІСК»,
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інтелектуального казино, підготовці та проведенні свята вшанування обдарованих дітей «Путь к Олімпу», роботі з невстигаючими учнями.

Рис.1 Структура учнівського самоврядування
загальноосвітньої школи Іі-ІІІ ступенів №46

Центр «Національна гідність»
Метою діяльності є вивчення й збереження фольклору
рідного краю, відродження народних свят, обрядів, традиційних
народних ремесел.
Творчі справи: організація й проведення Шевченківських
свят, виступи шкільного фольклорного театру «Пролісок».
Центр «Здоров’я»
Метою діяльності є організація оздоровчо-просвітницької
роботи з учнями, профілактика й подолання шкідливих звичок,
залучення учнів до активної діяльності у сфері спорту, туризму,
краєзнавства.
Робота цього центру полягає в проведенні різних спортивних турнірів, змагань («Веселі старти», «Нумо, хлопці», осіння та
літня спартакіади, «Шкіряний м’яч» та ін.), походів, організації
роботи з програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний –
рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».
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Центр «Праця і профорієнтація»
Мета діяльності – надати учням широкої можливості для
життєвого вибору, навчити вільно орієнтуватися в різних
напрямках практичної діяльності.
Центр займається організацією й контролем за чергуванням
та самообслуговуванням, слідкує за збереженням шкільного
майна, проводить тиждень профорієнтації.
Центр «Еколог»
Метою діяльності є залучення учнів до активної природоохоронної діяльності.
Творчі справи: робота з благоустрою території навколо
школи, організація та проведення екологічних акцій, конкурсів
(«Не паліть листя», «Букет замість ялинки», «Допоможемо
зимуючим птахам», День довкілля та ін.)
Центр «Милосердя»
Метою діяльності є організація роботи із соціальною
категорією учнів, залучення учнів до благодійних акцій.
Неабияку роль у громадському житті школи відіграють гуманітарні акції учнівського парламенту: «Милосердя» (допомога дітям пільгових категорій (збирання одягу, взуття, овочів та фруктів), шефство над дитячим притулком), «Ветеран живе поруч»
(благодійні подарунки та вітання зі святами ветеранів війни),
благодійні концерти, адресна допомога людям похилого віку.
Центр «Дозвілля»
Метою діяльності є організація змістовного дозвілля учнів
з урахуванням їхніх інтересів, залучення дітей до проведення
творчих справ, розважальних програм на основі ініціативи та
самодіяльності. Робота цього центру полягає в проведенні
культурно-просвітницьких заходів: конкурсів, свят, вистав,
концертів, виставок тощо.
Прес-центр
Метою діяльності є інформування учнів про творчі справи
класу, школи, рішення органів учнівського самоврядування.
Важливою формою активності учнівського парламенту
школи є забезпечення у навчальному закладі єдиного
інформаційного простору. Щомісячні випуски шкільної газети
«SCHOOL», створення та поповнення матеріалами стендів
«Прес-центр повідомляє» та «Шкільний парламент», висвітлення
результатів шкільних конкурсів, акцій та змагань у фотогазеті
відтворюють життя школи, її проблеми, досягнення, свята, будні.
Ураховуючи традиції, інтереси й запити учнів, шкільний
парламент складає конкретний план виховних заходів на рік,
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визначає перспективні напрямки роботи колективу, заслуховує
звіти центрів. Щомісячно підбиваються підсумки роботи класних
колективів за розробленими критеріями оцінювання (таблиця 1).
Центри

«Праця і
профорієнтація»

«Навчання»

«Еколог»

«Дисциплін
а і порядок»

Таблиця 1
Критерії оцінювання діяльності колективів
Критерії
Кількість
Кількість
оцінювання
«талантів» за
«талантів»
якісне
за
виконання
невиконання
обов’язків
обов’язків та
порушення
За один тиждень
1. Стан меблів
1
1
2. Стан підвіконників
1
1
3. Стан підлоги та
плінтусу
1
1
4. Стан роздягальні
1
1
5. Наявність
стороннього одягу
та сторонніх речей 1
1
1. Виставлення
оцінок один раз на 3
3
місяць
3
3
2. Ведення
щоденника
3. Збільшення серед- 10
нього балу успішності за семестр
За один тиждень
1. Стан території
5
5
2. Догляд за землею
5
5
3. Стан рослин
5
5
4. Озеленення класу
3
За один тиждень За один випадок
1. Спізнення до школи 5
3
2. Поведінка на уроках 5
3
3. Паління
(10-12 балів)
(1-6 балів)
4. Невідповідність зо- –
5
внішнього вигляду
10
1
5. Пропуск уроку без
За один місяць За один випадок
поважної причини
5
3

Кожен клас заробляє деяку кількість «талантів» – шкільна
валюта. На заключній загальношкільний конференції НАГОРОДЖУЮТЬСЯ найактивніші класні колективи. Зароблені впродовж
року «таланти» у відповідному відношенні переводяться в гривні,
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які учнівський колектив заробляє за рахунок збору макулатури
(рис. 2).

Ми пишаємося тим, що наша організація, не зважаючи на
свою молодість, має вже багато відзнак за перемогу в численних
конкурсах та оглядах. Наприклад:
2001 рік – міський конкурс на кращу модель учнівського
самоврядування (ІІ місце);
2002 рік – міський конкурс «Лідер року» (президент
шкільного парламенту Гаранова Ірина, І місце);
2003 рік – міський конкурс: ділова гра «Дитяче віче – творці
майбутнього» (переможці у номінаціях:
 «Я і мої права»,Черних Ольга,
 «Я і здоровий спосіб життя» Смиков Дмитро,
 «Екологія і я» Сухорука Євген;
У 2003 році учні школи стали учасниками Всеукраїнського
молодіжного самміту «Цели Тысячелетия».
2004 рік – перший випуск шкільної газети «SCHOOL».
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2005 рік – у школі вперше відбувся День самоврядування.
На цілий день школа перейшла в керування учням, які отримали
право приймати важливі рішення, проводити уроки, забезпечувати загальний порядок.
Наші успіхи в створенні й упровадженні системи самоврядування – результат активності та ентузіазму учнів, умілого, тактовного консультування й допомоги з боку педагогічного колективу школи. Ми впевнені, що ця система являє собою втілення
різних напрямків виховання учнів – патріотичного, морального,
громадянського тощо. Ми віримо, що всі вони стануть надійною
опорою майбутніх економічних та політичних реформ, які
наблизять нашу державу до високого рівня розвитку.
Література:
1. Бех І. Особистісно зорієнтоване виховання. – К.,1998. – С.75-77.
2. Закон України «Про загальну середню освіту» // Інформаційний
збірник МО України. – 1999. – №15.
3. Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти
// Інформаційний збірник МО України. – 1996. – №13.
4. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К.,
2002.
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Разлівінських Ю.О.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРАЦІ МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ МЕТОДИКИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Перехід до ринкової економіки в Україні принципово змінює
підходи до підготовки робочих кадрів. Нові соціально-економічні
умови, інтереси підприємств, держави та суспільства висувають
підвищені вимоги до професійної підготовки робітників, які здатні
на практиці ефективно використовувати досягнення науки й техніки, приймати активну участь у технологічному оновленні
виробничих процесів. Ринкові відносини в економіці, глобалізація
ринку праці викликають потребу готувати не тільки на новому
високому рівні робітника-фахівця, а й конкурентоспроможного,
професійно мобільного робітника.
Для вирішення цих завдань у першу чергу слід відповідним
чином підготувати спеціалістів інженерно-педагогічного профілю
у вищих навчальних закладах. Важливе місце в цьому процесі
займає формування в студентів, майбутніх інженерів-педагогів,
*
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готовності до праці в системі професійно-технічних закладів
освіти.
Проблему формування готовності до праці достатньо
досліджено для учнів середніх шкіл та учнів ПТЗО. Але питанням
виховання інженерів-педагогів у сучасних соціально-економічних
умовах приділяється недостатньо уваги. У роботах В.С.Безрукової, І.Ф.Зеер, О.Е.Коваленко та інших розкриваються окремі
сторони інженерно-педагогічної освіти 1, 2, 3. Але не завжди
комплексно розкриваються питання формування готовності
майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності.
Як відомо, готовність до праці – це психічний стан особистості, який характеризується поєднанням декількох інтегрованих
компонентів: мотиваційного, орієнтаційного, операціального,
оціночного, психофізіологічного, вольового. Розглянемо ці
компонентти.
1. Мотиваційний компонент – це відповідні мотиви, якими
керується людина в праці. Необхідне, щоб мотиви були
обумовлені соціально значущими потребами.
2. Оціночний – відображає ставлення особистості до
професіональної діяльності (дисциплінованість, активність,
відповідальність, самостійність).
3. Орієнтаційний компонент визначає орієнтацію на
професію, тобто на професійну спрямованість педагогічної
діяльності. Цінність компоненту визначає спрямованість на
працю в системі ПТЗО.
4. Операційний компонент включає професійні знання,
уміння й навички.
5. Психофізіологічний – характеризує психічні процеси
людини (зорові, слухові сприйняття, довготривалість пам’яті,
концентрацію й розподіл уваги, мислення).
6. Вольовий – характеризує вольову сферу особистості,
вольові акти і стан (наполегливість у роботі, якість її).
Мотивація виконує кілька функцій, які у своїй єдності забезпечують керівну роль у процесі формування готовності до праці
майбутніх інженерів-педагогів. Це спонукальна, організуюча та
змістоутворювальна функції. Остання надає діяльності студента
особистісного смислу та значущості, визначає характер прояву
двох інших функцій, є визначальною для мотиваційної сфери.
Належний рівень сформованості мотиваційної сфери є необхідною передумовою успіху майбутньої професійної діяльності.
Окремі сторони мотиваційної сфери мають специфічні
психологічні характеристики.
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Мотиви визначаються такими групами потреб:
- фізіологічні – у їжі, одязі, сні, відпочинку;
- суспільно-значущі потреби;
- особисто-значущі потреби [4].
У цілісну систему професійної готовності та виховання інженера-педагога входить морально-психологічна, загальнонаукова,
інженерна та методична підготовка до професійної діяльності.
Морально-психологічна підготовленість педагога проявляється в професійній свідомості, професійних відносинах, професійній діяльності. У понятті «професійна свідомість» учені
визначають світоглядний зміст, ціннісну орієнтацію, мотивацію.
Для того, щоб правильно проаналізувати готовність до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів треба правильно оцінити результат професійної підготовки цих фахівців
у ВНЗ. Крім цього, слід порівняти отриманий результат з результатами реальної роботи випускників у системі професійно-технічних закладів освіти. Справа в тому, що з випускником вищого
навчального закладу на початку роботи в професійно-технічному
закладі відбуваються адаптаційні процеси, які безпосередньо
впливають на результат професійної підготовленості фахівця.
Виходячи з вищезазначеного, якість оцінювання підготовки
спеціалістів необхідно розглядати з двох сторін, а саме – за
кінцевим результатом навчання у вищому навчальному закладі
та за результатами початкової діяльності після його закінчення.
Нами
проведено
елементи
дослідження
процесу
формування готовності майбутніх інженерів-педагогів в умовах
професійного навчання на інженерно-технологічному факультеті
ХДУ та підготовленості інженерів-педагогів до роботи в закладах
ПТО м. Херсона. За основу дослідження була взята методика,
запропонована Н.В.Кузьміною [5]. Використовувалися наступні
методи: спостереження, бесіда, аналіз атестаційних документів.
У якості респондентів виступали директори училищ, заступники
директорів, викладачі спецтехнологій та майстри виробничого
навчання зі стажем роботи не менше п’яті років, самі випускники
– молоді спеціалісти. Дослідження проводилися протягом
останніх п’яті років в основному під час проведення педагогічних
практик на 4-му, 5-му курсах в умовах Херсонського професійного машинобудівного ліцею, Херсонського суднобудівного
ліцею, ВПУ №2, ПТУ №6, Цюрупинського професійного ліцею.
Результати наших спостережень, аналіз документів і бесід
з досвідченими педагогічними працівниками ПТЗО та молодими
фахівцями (випускниками нашого факультету) показують, що
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випускники мають високу теоретичну професійну підготовку,
достатню практичну підготовку та вміння реалізовувати її
в умовах навчальних закладів системи ПТО.
У той самий час ми звернули увагу на досить слабку
підготовку випускників та й деяких викладачів із досвідом роботи
до проведення виховної роботи з учнями, особливо з питань
вивчення особистості учнів та формування особистості
й учнівського колективу.
Педагогічне керівництво професійним становленням та розвитком молодого робітника в профтехучилищі буде малоефективним без інформації про рівень розвитку особистості. Інженерів-педагогів ПТЗО цікавлять особливості професійної спрямованості учнів (мотивація та обґрунтованість вибору професії,
стабільність професійних інтересів і схильностей) та ряд інших
показників сформованості готовності учнів до праці на виробництві. З метою підготовки майбутніх інженерів-педагогів до
вивчення особистості учнів ПТЗО, їх спрямованості на виробничу
працю, на заняттях із методики професійного навчання зі
студентами спеціальності «Професійне навчання» ми вивчаємо
деякі
методики
психолого-педагогічної
діагностики
для
визначення показників формування готовності учнів до праці.
Найбільш простими в роботі та ефективними на наш погляд
є визначення ставлення учнів ПТЗО до професії та відповідність
учнів обраній професії за допомогою розробленого Е.А.Клімовим
диференціального
діагностичного
опитувальника
(ДДО),
використання тесту «Мотиви вибору професії» та «Карт
вивчення професійних інтересів» (автори О.Мешковська,
А.Голомшток). Крім вивчення цих методик ми даємо завдання
реалізувати ці методики для вивчення особистості учнів під час
проходження студентами педагогічних практик.
Під час формування готовності до професійної діяльності
в системі ПТЗО на заняттях із методики професійної підготовки
з метою реалізації єдності теорії та практики ми демонструємо
значимість знань загальної та професійної педагогіки для
майбутньої професійної діяльності. Для цього на підставі
відповідних джерел 6 нами підготовлено методичні матеріали
у вигляді педагогічних ситуацій та завдань для розвитку
в студентів інтересу до педагогічної діяльності.
Як показала практика нашої роботи, ці педагогічні завдання
та проблемні ситуації на заняттях із методики професійного
навчання можна використовувати з різними цілями. На лекційних
заняттях їх можна використовувати для актуалізації та
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закріплення тих або інших теоретичних положень, для
доведення відповідних логічних висновків, для перевірки,
систематизації та закріплення знань курсів педагогіки та
методики професійного навчання.
Досвід показує, що плідна робота з педагогічними та
проблемними
завданнями
й
ситуаціями
можлива
на
семінарських та практичних заняттях, особливо під час
проведення так званих «пробних уроків». Такі уроки ми
проводимо у вигляді рольової гри. Усі студенти готуються до
цього. Спочатку вони розробляють фрагмент перспективнотематичного плану проведення занять зі спецтехнології або
з розділів виробничого навчання. На підставі цього фрагменту
плану вони обирають тему одного уроку й детально під
керівництвом викладача розробляють план-конспект проведення
заняття. Потім реалізують свій план-конспект у студентської
аудиторії. Студенти розподіляються на «викладачів ПТЗО» та
«учнів», викладач методики професійного навчання відіграє роль
керівника професійно-технічного закладу освіти, який відвідує
відкрите заняття. Але найголовнішим є те, що студенти повинні
навчитися аналізувати урок, який проводить їх товариш. Аналіз
уроку студенти навчаються робити відповідно до наступної
форми (схема приведена для уроку теоретичного навчання):
1. Організація початку уроку:
а) особливості проведення організаційного моменту, його
тривалість, чіткість;
б) санітарно-гігієнічні умови в кабінеті;
в) готовність до роботи викладача та навчально-матеріальної бази;
г) психологічна підготовка учнів до уроку.
2. Методика
проведення
активізації
пізнавальної
діяльності учнів:
а) які використані методи та методичні прийоми, їх доцільність та тривалість за часом.
3. Методика проведення перевірки вивченого матеріалу:
а) відповідність питань викладача змісту матеріалу та меті
уроку;
б) усебічність та глибина контролю;
в) використані методи та форми контролю;
г) рецензія викладачем відповідей учнів;
д) залучення учнів до доповнення відповідей товаришів;
е) способи ліквідації недоліків у знаннях учнів;
ж) підготовка до сприйняття нового навчального матеріалу,
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плавність та логічність переходу до наступного етапу уроку;
з) тривалість за часом цього структурного елементу уроку.
4. Методика викладення нового матеріалу:
а) характеристика змісту нового матеріалу;
б) методи та методичні прийоми його викладення;
в) використання наочності та ТЗН;
г) якість наочності, доцільність та правильність її
використання;
д) рівень
володіння
матеріалом,
що
викладається,
доброзичливість, переконливість;
е) використання проблемності при викладанні;
ж) методи та методичні прийоми стимулювання діяльності
учнів, управління їх увагою та поведінкою;
з) поведінка викладача, його зовнішній вигляд, репліки,
жести, мова, темп мови;
и) тривалість за часом цього структурного елементу.
5. Методика проведення систематизації та закріплення
знань учнів:
а) чіткість переходу до структурного елементу;
б) особливості завдань для систематизації та закріплення
знань учнів;
в) форми організації самостійної роботи учнів на уроці;
г) методи та методичні прийоми, які використовувалися з метою систематизації та закріплення знань учнів, їх доцільність;
д) матеріальне забезпечення самостійної роботи учнів;
е) тривалість структурного елементу уроку.
6. Методика проведення заключної частини уроку:
а) методика підбиття підсумків уроку;
б) чіткість та повнота підведення підсумків уроку;
в) характер
коментарів
оцінок,
отриманих
учнями,
тактовність коментарів;
г) розкриття типових помилок та шляхів їх запобігання;
д) правильність видання домашнього завдання, прибирання
робочих місць учнями;
е) тривалість цього структурного елементу уроку.
7. Загальні підсумки уроку:
а) доцільність мети уроку та її реалізованість;
б) відповідність структури уроку поставленій меті;
в) позитивні й негативні моменти проведення уроку та
діяльності викладача;
г) загальна оцінка уроку, пропозиції викладачу.
Після проведення уроку студенти обговорюють його за
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приведеною формою. Зрозуміло, що не всі студенти повно
й добре проводять аналіз уроку. Але вони вчаться аналізувати
навчальний процес, опановують уміння реалізувати дидактичні
норми та правила в навчальному процесі. Спочатку це
відбувається під час проходження педагогічної практики на 4-му
та 5 – му курсах, а потім на початку роботи в ПТЗО.
Результати такої організації проведення занять з методики
професійного навчання показують її ефективність при формуванні в студентів готовності до професійної діяльності в якості
інженерів-педагогів в умовах професійно-технічних закладів
освіти.
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Тверезовська Н.Т.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті приділена увага професійній перепідготовці фахівців
у системі післядипломної освіти в умовах полікультурного
середовища.

Постановка проблеми. На сучасному етапі в умовах оновлення суспільства, бурхливих змін та створення Європейського
простору вищої освіти. Одним із головних її завдань є перепідготовка фахівців у системі післядипломної освіти. Не менш
важливими в національно-державному аспекті є також формування модерної політичної нації, яка охоплює не лише етнічних
українців, а й представників інших національних, етнічних та
культурних груп, що здавна проживають в Україні, а також
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розвинута ринкова економіка та стабільна демократія, що,
зокрема, передбачає забезпечення широких прав національнокультурних меншин, у тому числі й прав мовних та освітніх.
Сучасному навчальному закладу необхідний педагогучений, який має відповідну підготовку в галузі методології
й методики наукової роботи, якості сміливої творчої особистості
дослідника, котрий знаходиться в постійному творчому пошуку,
забезпечуючи оптимізацію навчально-виховного процесу.
При перепідготовці фахівців необхідно враховувати й те, що
в багатьох місцевостях України (здебільшого прикордонних)
компактно мешкають чимало іноетнічних груп (росіяни, угорці,
румуни, молдавани, гагаузи, болгари, поляки, словаки тощо), а в
окремих регіонах питома вага іноетнічних груп доволі помітна.
Якщо в Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській областях
частка національних меншин не перевищує 3-5%, то в Луганській
та Донецькій областях вона складає 48-49%. У Кримській
автономії, де кількісно й культурно домінують росіяни, у ролі
меншини виступають не лише татари, а й етнічні українці.
Соціологічні дослідження останніх років стверджують: соціальнокультурний склад населення України є значно складнішим від
того, про який говорять результати перепису 1989 року. На думку
деяких соціологів, зокрема В.Хмелька та інших, у цілому населення України приблизно на 94% складається сьогодні з трьох
великих лінгво-етнічних груп: україномовних українців (близько
40%), російськомовних українців (33-34%) та російськомовних
росіян (21%). До того ж має місце зумовлена згаданими причинами свого роду поляризація вказаних мовних груп між заходом та
південним сходом України. Серед численних етнічних груп, що
проживають в Україні, окремі національні меншини мають досить
розгалужену культурно-освітню інфраструктуру, інші – практично
не забезпечені нею. Законодавство України в цілому гарантує
меншинам право на збереження власної ідентичності й на освіту
рідною мовою (або вивчення рідної мови). Проте реально це
право здійснюється, як видно зі статистики, переважно щодо
меншин, які компактно проживають у певних регіонах України (як
росіяни – у ряді регіонів сходу й півдня України, угорці –
у Закарпатті, румуни – в Чернівецькій та інших областях) і при
цьому відчувають потужну підтримку матірних держав.
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється увага не тільки професійній підготовці, а й перепідготовці
майбутнього вчителя в системі післядипломної освіти, зокрема
теоретичним і методологічним основам професійної освіти
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(А.Алексюк, С.Батишев, І.Зязюн, В.Козаков, Н.Ничкало, І.Підласий та ін.); вдосконаленню технологій навчання майбутнього
вчителя (В.Бондар, О.Мороз, О.Пєхота, О.Савченко і ін.);
оптимізації методів і прийомів професійної підготовки майбутніх
учителів (Д.Кавтарадзе, М.Поташник, Т.Яценко та ін.); інноваціям
у педагогіці професійної освіти (О.Гаврилюк, А.Кіяшко, В.Пінчук).
У роботах закордонних авторів – К.Вейна, Дж.Дікінсона,
Р.Моргана, В.Саймона й інших, а також у дослідженнях Міжнародного комітету з освіти ЮНЕСКО, у спеціальних виданнях
університетів (Йельського, Чикагського, Гарварда, Кембриджа)
розглянуті проблеми інтелектуальної наповненості педагогічної
професії. Існує проблема невідповідності професійної перепідготовки фахівців потребам навчально-виховних закладів.
Тому метою статті є: аналіз психолого-педагогічної
літератури з проблем перепідготовки в галузі педагогічної освіти
в умовах післядипломної освіти, а також виявлення
суперечностей у процесі перепідготовки педагогів.
Основна частина. Виходячи з визначення поняття «перепідготовка» – готувати заново, по-іншому, можна стверджувати,
що деякі автори, ототожнюють це поняття з готовністю до
професійної діяльності (Н.Костіна) [1]. Аналіз наукових досліджень свідчить, що розробка системи професійної освіти в перепідготовці у вищій школі здійснюється за такими напрямами:
 науково-теоретичні основи формування особистості
педагога в процесі професійної перепідготовки (Ф.Гоноблін,
М.Кухарев);
 питання методології й формування особистості вчителя
(С.Архангельський, А.Бойко, В.Ільїн, М.Каган, Л.Кондрашова,
В.Сластьонін, О.Щербаков);
 питання професійної перепідготовки й діяльності вчителів, викладачів (О.Абдуліна, А.Алексюк, Г.Андреєва, Т.Сущенко);
 визначення науково-обґрунтованого змісту професійного
навчання, зміст педагогічних знань і вмінь (О.Абдуліна,
В.Сластьонін, Л.Спірін, О.Щербаков, О.Острянська);
 методи професійного самовиховання й розвитку
педагогічної техніки (Ю.Азаров, В.Кан-Калік, С.Омельченко).
На наш погляд, під терміном «перепідготовка» слід розуміти
процес удосконалення знань, умінь, навичок, якостей особистості, що необхідні для виконання діяльності, котра здійснюється
в ході навчання, самоосвіти або професійної освіти.
Критичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем професійної педагогічної освіти дозволив нам визначити
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поняття «педагогічна перепідготовка» – інтегрований процес
формування професійних знань, умінь, навичок і застосування
їх, тобто – формування якостей особистості, необхідні для
здійснення професійної діяльності фахівця.
Аналіз першоджерел дозволив так визначити мету
професійної перепідготовки:
 формування якостей вчителя (М.Кобзев, В.Страхов) [2];
 володіння систематизованими знаннями, уміннями,
навичками й необхідними особистісними професійними якостями
(Н.Хмель) [3].
Природа педагогічної праці така, що вона пов’язана
з «великою кількістю моментів, що не автоматизуються,
можливістю постійного виникнення нових реакцій, присутністю
творчого задуму, значною складністю вимог, складністю
комплексу дій», а також наявністю перешкод при урахуванні тих
елементів роботи, які не піддаються безпосередньому
сторонньому спостереженню» [5].
Щоб професійно вирішувати педагогічні задання фахівець
повинен володіти як системою знань, так і системою
професійних умінь, що є найважливішим компонентом
кваліфікаційної характеристики педагога, а їх формування –
складовою частиною професійної педагогічної підготовки.
Перепідготовка ж педагога передбачає сформованість як
компонентів діяльності, так і вмінь, необхідних для її здійснення.
Психолого-педагогічні дослідження проблеми перепідготовки педагога свідчать, що процес навчання може стати більш
цілеспрямованим і ефективним, якщо його підґрунтям буде
система професійно-педагогічних умінь, володіння якими для
кожного вчителя стає етапом на шляху до професійної
майстерності.
Сформованість професійних умінь педагогів передбачає
розв’язання суперечностей між:
 стрімким розвитком суспільства, змінами, що відбуваються в державі та рівнем перепідготовки фахівців;
 зростанням обсягу інформації в умовах розвитку ринкових
відносин у суспільстві та вмінням цілеспрямовано обробляти
сприйняту інформацію.
Існує обумовленість та необхідність розвитку професійних
умінь учителів: соціальна, гносеологічна, психологічна, педагогічна та індивідуальна.
Важливого значення набуває перепідготовка фахівців до
проведення педагогічних досліджень, розвиток здатності до
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систематичного аналізу фактів, умінь передбачати результати
своєї педагогічної діяльності.
Розглянемо етапи професійної перепідготовки, що забезпечують готовність учителів до організації навчального діалогу.
Мотиваційний етап передбачає інтерес учителів до процесу отримання нових знань, оскільки в процесі перепідготовки
вони залучаються до пошуково-дослідницької діяльності.
Когнітивний етап передбачає володіння педагогами системою знань про факти, явища, категорії, закономірності, принципи
й методи педагогічної науки, знань методики проведення
навчального заняття, способів рішення нестандартних ситуацій,
залежно від змінних умов, що стимулюють до пошуководослідницької діяльності.
Процесуальний етап забезпечує сформованість прогностичних, інтелектуальних, аналітичних, дослідницьких умінь.
Сформовані прогностичні вміння пов’язані з чітким уявленням
про мету своєї діяльності. До складу прогностичних умінь
фахівців входять:
 формулювання освітніх цілей, що діагностуються,
і завдань;
 відбір методів їх досягнення;
 передбачення можливих відхилень при досягненні
результату, небажаних явищ і вибір способів їх подолання.
Аналітичні вміння педагога виражені в тому, щоб:
 аналізувати педагогічні явища, тобто розчленовувати їх
на складові частини (умови, причини, мотиви, засоби, форми
прояву та ін.);
 усвідомлювати кожен елемент педагогічного явища
у зв’язку з цілим і у взаємодії з іншими елементами;
 знаходити в педагогічній теорії положення, висновки,
закономірності, відповідні даним явищам;
 правильно діагностувати педагогічне явище;
 формулювати пріоритетні педагогічні завдання й знаходити оптимальні способи їх розв’язання.
Інтелектуальні
вміння
визначаються
через
види
мислення, властиві фахівцям:
 логічно обробляти знання, встановлювати зв’язки між
ними;
 висувати гіпотези, формулювати докази, заперечення,
міркувати логічно;
 відволікатися від неістотних ознак, виділяти загальне
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й суттєве і на цій основі формулювати абстрактні поняття.
Дослідницькі вміння включають:
 здійснення інформаційного пошуку;
 аналіз проблеми, синтез інформації, виявлення помилок
у професійній діяльності йвизначення їх причин;
 генерація ідей, перенесення знань в нові проблемні
ситуації.
Етап рефлексії передбачає оцінку власних професійних дій.
Уміння рефлексії пов’язані з контрольно-оцінювальною
діяльністю педагога, що спрямована на себе:
 з’ясування, наскільки інші учасники навчально-виховного
процесу розуміють його як педагога;
 аналіз власної діяльності;
 причини успіхів і невдач, помилок і утруднень в ході
реалізації поставлених навчально-виховних цілей і завдань.
На думку Н.Кузьміної, педагогічна рефлексія – це, перш за
все, розуміння себе, колег та учнів. Сучасні дослідники стверджують, що вдосконалення майстерності педагога передбачає
наявність у нього позитивної Я-концепції як системи поглядів,
уявлень, суджень, оцінок особисто себе, що існує у свідомості
педагога [6]. Самооцінка педагога, який має позитивну
Я-концепцію, базується на систематичному аналізі, що
здійснюється в логіці перебігу професійної діяльності.
Самоаналіз, що передбачає дослідження найважливіших
індивідуальних та особистісних якостей, які виявляються
в спілкуванні з іншими людьми (взаємодії) та інших видах
діяльності, дає найбільш об’єктивну інформацію.
Педагог із сформованою позитивною Я-концепцією здатен
глибоко та всебічно аналізувати себе, оточуючих у взаємодії
в умовах освітнього процесу.
Висновок. Таким чином, під час перепідготовки фахівців
у системі післядипломної освіти реалізуються всі етапи їхньої
перепідготовки й відповідні їм групи вмінь. Тільки за комплексної
реалізації перепідготовки можна говорити про вдосконалення
їхнього педагогічного профілю.
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Туркот Т. І., Паланиця М.М., Тетьоркіна О.Є.
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТВОРЧОГО ПІДХОДУ
ДО СТУДЕНТА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
НІМЕЧЧИНИ
Підготовка гармонійно розвиненої особистості, здатної до
творчої життєдіяльності в суспільстві, що інтенсивно трансформується, є глобальною проблемою, на вирішення якої в першу
чергу спрямовують свої зусилля вища та загальноосвітня школи
України.
Проблеми освіти завжди були й залишаються одними з кардинальних у контексті становлення суспільства, тому приєднання України до Болонських угод висуває низку вимог до розвитку
освітньої системи, найсуттєвішими серед яких постають:
- збагачення національної системи в контексті загальноєвропейських, світових освітніх процесів;
- визначення стратегії й пріоритетів у підготовці спеціалістів відповідно до глобальних соціально-економічних та демографічних процесів;
- упровадження інноваційних, прогресивних форм організації навчально-виховного процесу з урахуванням новітніх інформаційних та інших технологій;
- напрацювання досвіду організації підготовки спеціалістів
за різними системами дистанційної, заочної та інших систем
освіти;
- удосконалення методичного, організаційно-технічного
забезпечення навчального процесу;
- зміна парадигми підготовки сучасних викладачів відповід
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но до завдань та основних особливостей розвитку освіти;
- упровадження нових форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, сучасних керівників, спеціалістів
народного господарства. [1; 8; 9; 10; 11; 12].
Для вирішення цих актуальних проблем і завдань нами було
здійснено аналіз набутого вітчизняного й світового досвіду в галузі освіти з перспективою впровадження його кращих зразків
у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів.
Насамперед зазначимо, що в розмаїтті інститутів вищої
освіти у світі чітко виокремлюються дві основні системи: унітарна
й бінарна. Вища освіта за унітарною системою представлена
університетами або іншими, прирівняними до них, навчальними
закладами, які надають загальні академічні ступені. Програми
навчання різної тривалості й рівня є глибоко професійними за
характером, академічною та теоретичною орієнтацією. Англоамериканські країни (Велика Британія, США) використовують
саме таку систему. Так, в Айовському державному університеті
(США) освіта бакалаврів здійснюється у відповідних коледжах:
сільськогосподарському, бізнесу, ветеринарної медицини, сільськогосподарської інженерії тощо. Після їх закінчення студенти
одержують ступінь бакалавра науки, мистецтва, архітектури,
гуманітарних дисциплін, доктора ветеринарної медицини тощо.
У Луїзіанському державному університеті (США) поряд із коледжами в навчальному процесі беруть участь школи: бібліотечних
та інформаційних наук, музики та мистецтва, соціальної роботи,
а також інші навчальні підрозділи, наприклад, університетська
лабораторія. Коледж магістратури надає рівень магістра.
Викладачі коледжів, які за своїм рівнем і фаховим спрямуванням
були вибрані до загального факультету магістратури, можуть
читати деякі предмети для магістрів. Еквівалентний рівню
магістра – рівень спеціаліста зі спеціальності «Шкільна
психологія» потребує вдвічі більшого аудиторного навантаження
та 600 годин практики в школі (ординатура). Ознаки унітарної
системи можна знайти також в Італії, Іспанії, Швеції.
За бінарної (або подвійної) системи традиційний університетський сектор існує паралельно із сектором неуніверситетської
вищої освіти. Розрізняють програми з поглибленим теоретичним
курсом, спрямованим на ґрунтовний науковий пошук та програми
професійного навчання високого рівня. Переважає академічний
розвиток неуніверситетського сектору, а університети приймають
більшу участь у професійно орієнтованій діяльності. Бінарна
система збереглася в Бельгії, Австрії, Голландії, Фінляндії,
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Німеччині та Ірландії. Для Норвегії притаманна тенденція
співпраці та інтеграції обох секторів.
Ураховуючи досить високий рівень інтересу школярів та
студентів України до вищих навчальних закладів Німеччини та
власний досвід навчання в Köln Fachhochschule одного із
співавторів статті, зупинимося детальніше на характеристиці
німецької системи вищої освіти, і зокрема такої її ланки як
Fachhochschulen (фахова вища школа), яка готує фахівців для
аграрної галузі, легкої та важкої промисловості.
Законодавчою основою сучасної німецької освіти є Федеративний закон про вищу освіту (Hochschulrahmengesetz des
Bundes (HRG)) та закони про вищу освіту окремих земель. Згідно
з цими законами завдання вищої школи полягає в подальшому
розвитку наук і мистецтва та підготовці студентів до професійної
діяльності в цих галузях [4]. З метою вирівнювання шансів
у Федеральному Законі про підтримку освіти (Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)) окреслено коло осіб, які
претендують на державну стипендію. Спільною ознакою всіх
вищих шкіл зі статусом університету, у яких навчаються 1,5 млн.
студентів, є традиційне право надавати академічні ступені. Цієї
можливості позбавлені, як правило, випускники спеціальних
ВНЗ, що посідають друге за значенням місце після університетів
у системі академічної освіти. Навчання в них є зорієнтованим на
практичну професійну підготовку, а тривалість його менша.
Загалом ВНЗ у Німеччині поділяються на: університети
загального профілю (Universitäten) та технічні (Technishe
Universitäten), вищі технічні школи – (Technishe Hochschulen) та
спеціальні (Fachhochschulen), гуманітарні вищі навчальні
заклади. Останні, у свою чергу, поділяються на коледжі мистецтв
(Musikhochschulen,
Kunsthochschulen),
педагогічні
ВНЗ
(Pädagogishen Hochschulen), ВНЗ із підготовки чиновників
(Verwaltungsfachhochschulen)
і
священиків
(Kirchlischen
Hochschulen). У землях Гессен і Північний Рейн – Вестфалія
є ВНЗ, що поєднують під одним дахом класичні університетські
програми та більш короткі, спеціалізовані. Існує також суто
німецький тип – професійна академія (Berufsakademie), куди
приймають тільки співробітників німецьких фірм.
Зазначимо, що основною властивістю всіх ВНЗ Німеччини
є максимальна увага до індивідуальності студента, його запитів,
інтересів та творчого розвитку. Його індивідуальні потреби
реалізовуються вибором програм і форм навчання, можливістю
вибору семінарів, напрямів науково-дослідної роботи. Німецькі
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ВНЗ демонструють розмаїття видів навчальних занять, що дає
можливість розвивати творчу індивідуальність студента. Лекція
(Vorlesung) – класична університетська форма. Під час
традиційних лекцій викладачі пояснюють матеріал, студенти
роблять нотатки, а потім (поза лекцією) опрацьовують тему
додатково. Часто викладачі проводять із студентами спеціальні
заняття, на яких можна придбати додаткові навички із
практичного застосування нових знань. На деяких факультетах
ці заняття називаються туторіями, їх проводять студенти
старших курсів. На семінарах (Seminar) студенти та викладачі
разом опрацьовують навчальний матеріал. У багатьох
університетах семінари на початкових курсах навчання мають
зміст «просемінарів» (Proseminar), а на основному курсі
поділяються на «середні» та «основні» (Mittel – und Haupt / oder
Oberseminar). На багатьох факультетах під час семінарів
студенти виступають із рефератами, які потім обговорюються.
Після успішного відвідування семінарських занять студенти
отримують спеціальне свідоцтво (Schein). Подібні свідоцтва про
участь у семінарах, лекціях або практичних заняттях є важливими документами студентського життя. До іспиту студента
допускають лише в тому випадку, якщо він може представити
означену кількість подібних свідоцтв [3].
Навчальний рік, як і в Україні, поділяється на два семестри,
але є відмінності у їх назвах та термінах. Усього за рік у студентів Fachhochschulen біля 5 місяців канікул. Але цей час
передбачено не тільки для розваг: студенти повинні займатися
творчою діяльністю: написанням дипломних, курсових робіт
і готуватися до іспитів. Бажаючі проходять у цей час практику,
стажуються за кордоном, що особливо важливо для студентів
спеціальних вищих шкіл (Fachhochschulen). У межах навчального
процесу у ВНЗ Німеччини передбачено обов’язкову практику
в німецьких фірмах. Термін стажування коливається від 3-х місяців до 1 року.
Невід’ємною складовою навчального процесу є навчальні
екскурсії, починаючи з нетривалих загальнокультурного характеру, які є необов’язковими, та закінчуючи фаховими екскурсіями,
участь у яких передбачено програмою, а їх тривалість може бути
значною. Наприклад, широко практикуються двотижневі екскурсії
до Франції, Голландії, Італії та інших країн. Поглибленим
екскурсіям можуть передувати кілька виїзних засідань на вихідні
з обговоренням доповідей відповідної тематики. Останні, як
правило, організовуються та фінансуються, в основному, для
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студентів спеціальних вищих шкіл (Fachhochschulen) та коледжів
мистецтв (Musikhochschulen, Kunsthochschulen) [7].
У кінці навчання у ВНЗ Німеччини студенти складають
державний іспит (Examen), або іспит вищої школи (Diplom,
Magister). Усе більше університетів Німеччини пропонують
інтернаціонально визнані ступені (Bachelor, Master), щоб
скоротити відносно довгий термін навчання та полегшити
перехід до професійної діяльності.
Термін навчання у ВНЗ Німеччини має складати чотирип’ять років, реально ж навчальний процес дещо довший: це
пов’язано зі специфікою німецької організаційної моделі вищої
освіти. Студенти повинні дотримуватися певної навчальної
програми, яка окреслює набір необхідних предметів і терміни їх
вивчення. Конкретне кількісне (навантаження) та якісне (перелік
дисциплін) «наповнення» семестру цілком залежить від бажання
студента. Відсутність сталого розкладу на кшталт шкільного
усуває поняття студентської групи, бо студент, відвідуючи різні
семінари за власним вибором, опиняється щоразу в новому
оточенні. Проте велика навчальна завантаженість не означає,
що «позааудиторне» студентське життя бліде та невиразне:
навпаки, воно екзистує дуже інтенсивно на рівні факультету, що
сприяє спадкоємності та тіснішим зв’язкам між різними «поколіннями» студентів. Студенти «старших» семестрів опікають
«початківців» та майбутніх абітурієнтів, улаштовуючи «дні відкритих дверей», інформуючи зацікавлених електронною поштою
тощо. Важливо підкреслити, що в німецьких ВНЗ розвинута
система дорадництва з різних питань студентського життя.
Студентські спілки (AstA, UstA, StuRa) окремих факультетів
мають можливість впливати на організацію навчального
процесу, наприклад, висловлюючи власні думки з приводу того
чи іншого кандидата на обіймання професорської посади тощо.
Отримання вченого ступеня магістра – академічне закінчення професійної освіти. Вона передбачає як мінімум 8 семестрів.
Передумовою отримання вченого ступеня магістра є успішно
складені магістерські іспити. Ступінь магістра, який можна
отримати в Німеччині, є рівноцінним ступеню магістра в англомовних країнах та США. Для головного дипломного іспиту необхідне написання дипломної роботи, яке займає від 1 до 2 семестрів. Порядок дипломного іспиту регулюється відповідним
факультетом.
Українським абітурієнтам, студентам та їх наставникам,
мабуть, цікаво знати як отримати вищу освіту в Німеччині, тому


116




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



деталізуємо цю проблему.
Для вступу до вищого навчального закладу Німеччини
іноземці повинні скласти іспит на знання німецької мови DSH
(Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang auslandischer
Studienbewerber). Метою DSH є підтвердити володіння
німецькою мовою на рівні, необхідному для участі в навчальному
процесі німецького вищого навчального закладу. Тільки деякі
ВНЗ (за певних умов) можуть звільнити від цього іспиту. DSH
проводиться, як правило, за 2-3 тижні до початку лекцій [6; 7].
DSH можуть не складати:
- абітурієнти, які закінчили школи з німецькою мовою
навчання;
- абітурієнти, які мають «Диплом з німецької мови (Рівень
II) конференції міністерств культури» (DSD II: Deutsches
Sprachdiplom, Stufe II);
- абітурієнти, які мають «Малий диплом з німецької мови»
(«Kleines deutsches Sprachdiplom») або «Великий диплом із
німецької мови» («Grosses deutsches Sprachdiplom»). Дипломи
можна отримати в інституті ім. Гете за дорученням університету
ім. Людвіга Максиміліана у Мюнхені;
- абітурієнти, які мають посвідчення про складений
«Центральний іспит вищого рівня з німецької мови» («Zentrale
Oberstufenprüfung») в інституті ім. Гете;
- абітурієнти, які з добрим результатом склали тест
«TestDaF».
Набір на деякі факультети в німецьких університетах
обмежено: у цьому випадку місця розподіляє Головна установа
надання навчальних місць у Дортмунді ZVS (Die Zentralstelle für
die Vergabe von Studentenplätzen) на основі середнього бала
атестата зрілості, тестів і співбесід.
Іноземні громадяни також можуть продовжити освіту для
отримання вченого ступеня доктора наук. Необхідною вимогою
для цього є закінчення німецького ВНЗ (рівня магістра) або
рівноцінного іноземного ВНЗ за даною спеціальністю. Як
правило, німецькі ВНЗ не надають іноземцям стипендії.
Винятком є студенти, які приїжджають до Німеччини за
програмами DAAD. [5; 6; 7].
Вища освіта в Німеччині коштує більше, ніж в інших країнах.
Витрати на одного студента з першого семестру і до закінчення
навчання складають близько 120 тис. євро (порівняно із
середньостатистичним європейським числом у 72 тис. євро). До
того ж німецькі ВНЗ випускають значно менше фахівців, ніж ВНЗ
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інших країн. Частка німецьких школярів, які отримують право на
подальше навчання у ВНЗ (35%) дуже низька: за даними
Організації економічної співпраці та розвитку (OECD) у Фінляндії
та Швеції 72 і 69% молоді мають право на здобуття вищої освіти.
До невисокої частки абітурієнтів додаються інші сумні факти:
велика кількість студентів Німеччини не закінчують ВНЗ,
а тривалість навчання не є оптимальною [2; 3; 4].
Подальшими заходами покращення якості вищої освіти в Німеччині можуть стати відповідні методи оцінювання й акридитації, підтримка кваліфікації викладачів і пильніша увага до компетенції здобувачів вищої освіти, створення ефективної системи
управління вищою школою, покращення якості студентських
наукових досліджень через підтримку дослідницької діяльності,
необхідність більш широкого упровадження діалогічних форм
у навчальному процесі замість традиційних лекцій. Подібна
позиція може виявитися особливо плодотворною не тільки для
німецьких, а й для українських ВНЗ: критичне оцінювання фактів
на основі опрацювання різних джерел інформації повинно стати
для студентів більш творчим видом діяльності, аніж звичне
«зубріння» лекційних конспектів або одного підручника.
Щоб зробити Німеччину в майбутньому привабливішою для
навчання іноземних студентів, сьогоднішня політика в галузі
науки та навчання спрямована на наближення німецьких університетських дипломів до міжнародного стандарту. Незважаючи на
те, що німецька система дипломів і магістерських посвідчень
спирається на давню європейську університетську традицію та
забезпечує досить високий науковий рівень, вона повинна
враховувати міжнародні стандарти, в основі яких лежить англоамериканська модель ступеневого навчання, метою котрого
є сертифікація ґрунтовної освіти, орієнтованої на здобуття
професійної кваліфікації, присвоєння звання бакалавра
й подальшої поглибленої освіти, що базується на попередньому
ступені та присвоєння звання магістра.
Реалізуючи подібні вимоги, сучасні німецькі вищі школи
впроваджують елементи освітньої моделі Bachelor / Master,
вводять модульний розподіл навчального процесу та
використовують Європейську систему кредитів (ECTS).
Отже,
спираючись
на
вище
викладене,
можна
сформулювати деякі пропозиції щодо удосконалення системи
вищої освіти в Україні, а саме:
1. Головним шляхом адаптації вітчизняного змісту освіти до
європейського може бути детальний аналіз та узгодження про
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грам навчальних дисциплін, їх удосконалення, запровадження
європейської системи трансферів кредитів – ECTS.
2. Підвищення якості навчання можливе за більш широкого
впровадження методів і форм навчання з урахуванням
індивідуальних потреб студента, що є характерним для
європейських вищих навчальних закладів.
3. Необхідне суттєве збільшення кількості спеціальних
курсів, елективних дисциплін та модулів вільного вибору
студентів, які б могли задовольнити індивідуальні пізнавальні
запити майбутніх фахівців вищої кваліфікації та забезпечити їх
конкурентоспроможність на європейському ринку праці.
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ВПЛИВ РОМАНТИЗМУ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ
ХІХ СТОЛІТТЯ
Епоха романтизму в культурі й мистецтві бере свій початок
з подій Великої Французької буржуазної революції 1789 року.
Епоха Просвітництва з її вірою в соціальний прогрес, суспільне
виховання людини нібито представили всі можливі сценарії
політичних змін: від революції (Велика французька революція)
до єдинодержавності (імперія Наполеона). Ідеальні мотиви
й гасла епохи Просвітництва, зі світлої віри в яку починалися
перетворення, були втрачені.
У літературі, поезії, музиці, образотворчих мистецтвах цей
перехід представлений появою нового стилю – романтизму. Він
народжувався в активній літературній полеміці прихильників
романтизму з прихильниками класики – класицизмом. Такого
протистояння критиків не знали попередні епохи: кожна художня
виставка супроводжувалася шквалом рецензій з однієї й іншої
сторони, поява нового літературного твору викликала
найжвавішу реакцію сучасників.
Подібна ситуація була підспудно запрограмована новим
культурним віянням: романтики прагнули відкрити неповторну
індивідуальну, ні на кого не схожу сутність окремої людини (і, як
наслідок, у простір мистецтва входить «маленька людина», не
герой, не вершитель доль, а людина, зайнята влаштуванням
свого особистого щастя – життя в тому виді, як вона його розуміє
сама).
«Світ повинний бути таким, яким я хочу, щоб він був; що
я хочу, те я можу», – висловлює своє кредо німецький поет
Новаліс. Опору людина шукає не в зовнішньому світі (тим більше
не в суспільному порядку), а у своєму внутрішньому, духовному
існуванні (так проявляється екзистенціалізм).
«Я у всім і все в мені» – гасло такої своєрідної єдності
«в дусі» «кожної піщини всесвіту і людини» народжує уявлення
про обов’язковий синтез мистецтв. Виразником такої глобальної
гармонії могла стати музика; для мистецтва романтизму це
*
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провідний вид творчості. Тільки мелодія могла зняти
суперечливе зіткнення індивідуального й загального –
соціального. Основою творчої уяви могла бути тільки фантазія.
Новаліс навіть пропонував назвати науку про мистецтво
«фантастиологією». Миттєве прозріння в художньому образі
доль світу не тільки змусило звучати музично всі види мистецтва
(саме тоді з’явилося визначення архітектури як застиглої
музики), але й порушило питання про народження принципово
нових художніх форм (інтерпретація античних форм не
приймалася); зросла роль інтуїції у творчості. Але нове виникало
і на теоретичній науковій основі: майже всіх романтиків
торкнулася проблема колористичного бачення й аналізу
кольорів. Поет Ґете і художник Рунге ставлять досліди в галузі
колірного
спектра.
Бачить
світлотінь
не
коричневою,
а кольоровою французький художник Делакруа, звіряючи свої
колористичні відкриття зі світовою традицією Тиціана, Веронезе,
Веласкеса. Своїх сумнівів Делакруа припускається не тільки
в Луврі, де зберігається всесвітньо відома колекція живопису всіх
часів і народів, але й уважно розглядаючи природу. Проводяться
експерименти з хімічним складом фарб, і завдяки цьому
художники наступних десятиліть одержать фарби в тюбиках,
а це значить, можливість роботи не в майстерні, а на свіжому
повітрі – «пленері». Романтизм нібито готує прихід імпресіоністів
з їхнім інтересом до особистого переживання, що по-особливому
представляє й офарблює натуру, природу [1].
Романтизм уперше ставить проблему мови мистецтва.
«Мистецтво – мова зовсім іншого роду, ніж природа; але
й у ньому вкладена та ж чудесна сила, що настільки ж таємно
і незрозуміло впливає на душу людини» (Вакенродер і Тик).
Художник – тлумач мови природи, посередник між світом духу
і людьми. «Завдяки художникам людство виникає як цільна
індивідуальність. Художники через сучасність поєднують світ
минулий зі світом майбутнім. Вони є найвищим духовним
органом, у якому зустрічаються один з одним життєві сили
всього зовнішнього людства і де внутрішнє людства виявляється
насамперед» (Ф. Шлегель).
Романтики (і з цим пов’язане найменування стилю)
звернули увагу культури на середньовіччя – епоху, зневажувану
Просвітництвом і класицизмом. Християнське мистецтво
середньовічної Європи в дослідженнях романтиків одержало
суто національні риси: французька готика відрізняється від
німецької готики, іспанська – від італійської і т.д. Романтики


121




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



порушують питання про так званий «національний дух». «... Твір
мистецтва – це не те, що представляється почуттям, а те, що
збуджується в душі цим сприйняттям» (Клейст).
Якщо родоначальницею класицизму була Франція, то корені
романтичної школи варто шукати в Німеччині. Там народилася
вона, і там утворили свої смаки сучасні італійські та французькі
романтики.
Романтизм у німецькій літературі був дійсно значним явищем, він дав корені багатьом сьогоднішнім літературним і філософським школам, наприклад, екзистенціалізму й герменевтиці.
Імена багатьох знаменитих німецьких письменників і філософів
відносяться до цієї школи: брати Шлегелі, Тик, Новаліс, брати
Гримми, Шопенгауер, Гофман, Гейне, Шіллер і т.д. Надзвичайно
близькі до літераторів були музиканти-романтики – Шуман,
Шуберт.
У галузі образотворчих мистецтв на значну увагу
заслуговують Рунге і Фрідріх. Рунге одним з перших художниківромантиків поставив перед собою задачу синтезу мистецтв:
живопису, скульптури, архітектури, музики. Ансамблеве звучання
мистецтв повинне було виразити єдність божественних сил світу,
кожна часточка якого символізує космос у цілому. Художник
фантазує, підкріплюючи свою філософську концепцію ідеями
знаменитого німецького мислителя Якоба Беме. Світ – деяке
містичне ціле, кожна часточка якого виражає ціле. Дана ідея
близька романтикам усього європейського континенту. У віршованій формі англійський поет і художник Вільям Блейк те ж саме
виразив так:
В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зеркале песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка.
Цикл Рунге, чи, як він його називав, «фантастико-музична
поема» «Години дня» (ранок, полудень, ніч) – вираження цієї
концепції. Він залишив у віршах і прозі пояснення своєї
концептуальної моделі світу. Зображення людини, пейзаж,
світло й колір виступають символами завжди мінливого
коловороту природного й людського життя. У «Ранку» природа
відкривається назустріч життю, як немовля, людина тягнеться до
світу. «Полудень» – час зрілості природи й людини. «Ніч» сковує
все навколо, але й збирає сили, що повинні пробудитися
з настанням ранку. У центрі композиції «Ранку» – фігура молодої
жінки – ранкової зорі, а перед нею на передньому плані весела


122




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



дитина – народжений день. Художник дуже довго відпрацьовував цю побудову картини, удосконалював малюнок, займався
пошуками незвичайної колірної гами. Колорит «Ранку» з’являється в синювато-лілових, рожевих, жовтуватих тонах. Сприйняття
мальовничої програми припускало музичний супровід [1].
Інший видатний живописець-романтик Німеччини Каспар
Давид Фрідріх зволів усім іншим жанрам пейзаж і писав протягом
свого сімдесятирічного життя тільки картини природи. Біографія
цього майстра – «класичне» втілення розуміння художникомромантиком свого місця у світі й суті творчості. «Якщо ти хочеш
приректи себе мистецтву, почуваєш до нього покликання, хочеш
присвятити йому своє життя – тоді уважно прислухайся до свого
внутрішнього голосу, тому що це і є голос мистецтва», –
говорить Фрідріх. Він вважає, що художник у гонитві за грошима
і славою втрачає свою душу. Мистецтву може служити тільки
піднесена й добра людина, тому що «відчуття художника для
нього закон». Творець подібний до дитини в щирості й чистоті
своїх серцевих поривів. Єдиним справжнім джерелом мистецтва
є наше серце. Воно говорить мовою чистої дитячої душі. Кожен
дійсний твір мистецтва планується художником у годину
просвітління й потім щасливо народжується (часто зовсім
несвідомо) у нестримному серцевому пориві [3].
Основним мотивом творчості Фрідріха є ідея єдності людини
й природи. «Прислухайтеся до голосу природи, що говорить
усередині нас», – дає наставляння художник своїм учням.
Внутрішній світ людини уособлює нескінченність Всесвіту, тому,
почувши себе, людина в змозі осягти й духовні глибини світу.
Позиція вслуховування визначає основну форму «спілкування» людини з природою та її зображення. Дуже часто в ландшафтний простір своїх картин Фрідріх не дозволяє «увійти»
фігурі, але в тонкій проникливості образного зображення
просторів, що розкинулися, відчувається присутність почуття,
переживання людини. Суб’єктивізм у зображенні пейзажу
приходить у мистецтво тільки з творчістю романтиків,
передвіщаючи ліричне розкриття природи в майстрів другої
половини ХІХ століття. Дослідники відзначають у роботах
Фрідріха «розширення репертуару» пейзажних мотивів. Автора
цікавлять море, гори, ліси й різноманітні відтінки стану природи
в різний час року й доби.
Більш формальним здається розмежування з художниками«класиками» – представниками класицизму іншої галузі романтичного живопису Німеччини – назарійців. Заснований у Відні
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й обґрунтований у Римі «Союз Святого Луки» поєднував майстрів ідеєю відродження монументального мистецтва релігійної
проблематики. Середньовіччя було улюбленим періодом історії
для романтиків. Але у своїх художніх шуканнях назарійці
звернулися до традицій живопису раннього Відродження в Італії
та Німеччині. Овербек і Гефорр були ініціаторами нового союзу,
до якого пізніше приєдналися Корнеліус, Ю. Шнофф, Фейт
Цюрих [1].
Цьому руху назарійців відповідали свої форми протистояння
академікам-класицистам у Франції, Італії, Англії. Наприклад,
у Франції з майстерні Давида виділилися так звані художники«примітивісти», в Англії – прерафаеліти. У дусі романтичної традиції вони вважали мистецтво «вираженням часу», «духом народу», але їхні тематичні чи формальні переваги, що спочатку звучали як гасло об’єднання, через якийсь час перетворилися на
такі ж доктринерські принципи, як і в Академії, що заперечуються
ними.
Мистецтво романтизму у Франції розвивалося особливим
шляхом. Перше, що відрізняло його від аналогічних рухів у інших
країнах, – це активний наступальний («революційний») характер.
Поети, письменники, музиканти, художники відстоювали свої
позиції не тільки створенням нових здобутків, але й участю
в журнальній, газетній полеміці, що дослідниками характеризується як «романтична битва». У романтичній полеміці
«відточили свої пера» знамениті В. Гюго, Ф. Стендаль, Жорж
Санд, Берліоз і багато інших письменників, композиторів,
журналістів Франції.
З іншого боку, романтики народилися у Франції під
крильцем у класицистів. Прапором французького романтизму,
творцями маніфестних здобутків цього напрямку стали два
видатних майстри – Теодор Жеріко та Ежен Делакруа.
У 1812 р. Жеріко показує картину «Офіцер імператорських
кінних єгерів під час атаки». Це був рік апогею слави Наполеона
та військової могутності Франції. Композиція картини
представляє вершника в незвичайному ракурсі «раптового»
моменту, коли кінь здибився, а вершник, утримуючи майже
вертикальне положення коня, повернувся до глядача.
Зображення такого моменту нестійкості, неможливості пози
підсилює ефект руху. Кінь має одну точку опори, він повинний
обрушитися на землю, угвинтитися в сутичку, що довела його до
такого стану. Багато чого зійшлося в цьому здобутку: безумовна
віра Жеріко в можливість володіння людиною собою, жагуча
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любов до зображення коней і сміливість майстра-початківця
в показі того, що раніше могла передати тільки музика чи мова
поезії – азарт бою, початок атаки, гранична напруга сил живої
істоти. Картина відкрила епоху «помилок» художників, що вони
почали робити, переслідуючи ту чи іншу мету художнього впливу
на глядача. Молодий автор будував свій образ на передачі
динаміки руху, і йому було важливо настроїти глядача на
«домірковування», домальовування «внутрішнім зором» і почуттям того, що він хотів зобразити. Жеріко пише не ситуацію, у якій
можливе розгортання в часі, а передає мить бою, життя, що
залишає слід «не в оці», а в «почуттях і переживаннях» людини.
Традиції такої динаміки мальовничого оповідання романтики
в себе у Франції практично не мали, хіба що в рельєфах
готичних храмів, тому, коли Жеріко вперше потрапив в Італію, він
був
приголомшений
прихованою
силою
композицій
Мікеланджело. «Я тремтів, – пише він, – я засумнівався в собі
самому і довго не міг оговтатися від цього переживання».
Картина Жеріко заявила не тільки про народження нового
художнього таланту, але й віддала данину захопленню й розчаруванню автора ідеями Наполеона. З цією темою пов’язані ще
кілька творів: «Офіцер карабінерів», «Офіцер кірасира перед
атакою»,
«Портрет
карабінера»,
«Поранений
кірасир».
Новаторство Жеріко відкривало нові можливості для передачі
руху, що хвилював романтиків, прихованих почуттів людини,
колористичної фактурної виразності картини.
Спадкоємцем Жеріко в його пошуках став Ежен Делакруа.
Він зумів не тільки довести правоту романтизму, але
й благословити новий напрямок живопису другої половини
ХІХ століття – імпресіонізм.
Делакруа добре представляв, що в мистецтві настали часи
сильних емоційних потрясінь. Спочатку нову для нього епоху він
пробує осмислити через відомі літературні сюжети. Його картина
«Данте і Вергілій» – спроба через історичні асоціативні образи
двох поетів: античності – Вергілія – та Відродження – Данте –
подивитися на киплячий казан, «пекло» сучасної епохи. Колись
у своїй «Божественній комедії» Данте взяв у проводирки по всіх
сферах (раю, пекла, чистилища) землі Вергілія. У творі Данте виникав новий ренесансний світ шляхом переживання середньовіччям пам’яті про античність. Символ романтичного світу як синтезу античності, Відродження й середньовіччя виникав у «жаху»
бачень Данте і Вергілія. Але складна філософська алегорія
вийшла гарною емоційною ілюстрацією передренесансної епохи
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та безсмертного літературного шедевра [2].
Французька революція 1830 р. запалює художника
романтикою перемог. Він пише картину «Воля, що веде народ»
(1831). Спочатку Делакруа компонує сюжет як сутичку повсталих
з урядовими військами, включає в ескіз портретні зображення
героїв революції. В остаточному варіанті зображені тільки
повсталі, очолювані, а точніше, що надихаються фігурою Волі,
що, як антична напівгола богиня, веде вперед. Виглядом цієї
жінки художник підштовхує глядача до символічного сприйняття
картини. Вона нереальна й у той же час, як жива людина,
піднялася над барикадою, невразлива, на відміну від полеглих
перед нею на передньому плані повсталих. Художник виписує
поруч з фігурою Волі ще кілька людей – студента, робітника,
хлопчиська, одягнених у звичайні для парижан костюми; уся інша
юрба слабко видна в димі бою. Картина «Воля, що веде народ»
закріпила перемогу романтизму у французькому живописі.
Історичні картини 40-х років «Узяття Константинополя»,
«Правосуддя Траяна» представляють нову манеру художника
в повну силу. Мовою кольору романтики вперше заговорили
у творах Делакруа. Критик і письменник Т. Готьє так передав
зачарування від кольору картини: «У смислі кольору
«Правосуддя Траяна», може бути, найпрекрасніша картина
Делакруа; рідко коли живопис давав очам настільки блискуче
свято: нога Траяна, що впирається у своєму котурні з пурпуру
й золота в рожеве стегно коня, – це найсвіжіший букет тонів, що
коли-небудь, знімали з палітри, навіть у Венеції» [2].
Відкривши можливості кольору, Делакруа прагне випробувати їх у всіх видах і жанрах живопису: він створює монументально-декоративні розписи, пише пейзажі, портрети, натюрморти.
Портрети людей, близьких йому духовно, удавалися йому дуже
добре. Серед них видатні діячі мистецтва ХІХ століття: письменниця Жорж Санд, композитор і піаніст Шопен, скрипаль Паганіні.
Для характеристики своїх друзів художник щоразу вибирає
особливу техніку письма: від карбованої лінеарності в Жорж
Санд до мальовничого, нервового марева кольору в Паганіні.
Делакруа як романтик стан своєї душі фіксував не тільки
мовою мальовничих образів, але й літературно оформлював
свої думки. Він добре описав процес творчої роботи художникаромантика, свій досвід про колір, міркування про взаємини
музики й інших видів мистецтва. Його щоденники стали
улюбленим читанням для художників наступних поколінь.
Французька романтична школа зробила значні зрушення


126




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



в галузі пластичних мистецтв. Завдяки романтизму особисте
суб’єктивне бачення художника приймає форму закону.
Імпресіонізм до кінця зруйнує перешкоду між художником
і натурою, оголосивши мистецтво враженням. Романтики
говорять про фантазію художника, «голоси своїх почуттів», що
дозволяє припинити роботу тоді, коли майстер вважає це
потрібним, а не як вимагають академічні мірки закінченості.
Якщо фантазії Жеріко зосередилися на передачі руху,
Делакруа, німецьких романтиків – на чарівній силі колориту,
а німці ще додали до цього «дух живопису», то іспанські
романтики в особі Франсиско Гойї показали фольклорні джерела
стилю, його фантасмагоричний і гротескний характер. Сам Гойя
і його творчість виглядають далекими від будь-яких стилістичних
рамок.
В офортах «Капричос» Гойя досягає виняткової сили в передачі миттєвих реакцій, стрімких почуттів. Чорно-біле виконання,
завдяки сміливому сполученню великих плям, відсутності
характерної для графіки лінеарності, здобуває всі властивості
мальовничого добутку.
Розписи церкви Святого Антонія в Мадриді Гойя створює,
здається, на одному подиху. Темпераментність мазка, лаконізм
композиції, виразність характеристики діючих осіб, типаж яких
узятий Гойєю прямо з юрби, уражають. Художник зображує чудо
Антонія Флоридського, що змусило воскреснути й говорити
убитого, котрий назвав ім’я вбивці й тим самим врятував
безневинно засудженого від страти. Динамізм яскраво реагуючої
юрби переданий Гойєю і в жестах, і в міміці зображених людей.
У композиційній схемі розподілу розпису в просторі церкви
живописець наслідує Тьєполо, але реакція, яку він викликає
в глядача, не барочна, а суто романтична, що торкається почуття кожного глядача, що закликає його звернутися до себе [4].
Англія була класичною країною романтичної літератури.
Байрон, Шеллі стали прапором цього руху далеко за межами
«туманного Альбіону». У Франції в журнальній критиці часів
«романтичних битв» романтиків називали «шекспіристами».
Основною рисою англійського живопису завжди був інтерес до
людської особистості, що дозволив плідно розвиватися жанру
портрета. Романтизм у живописі дуже тісно пов’язаний із
сентименталізмом. Інтерес романтиків до середньовіччя породив
велику історичну літературу, визнаним майстром якої є Вальтер
Скотт. У живописі тема середньовіччя визначила появу так
званих прерафаелітів. Вільям Блейк – це дивний тип романтика,
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який пише вірші, ілюструє свої й чужі книги. Його талант прагнув
осягнути й виразити світ у цілісній єдності. Найбільш відомими
його творами вважаються ілюстрації до «Книги Іова», «Божественної комедії» Данте, «Загубленого раю» Мільтона. Він населяє
свої композиції титанічними фігурами героїв, яким відповідає
і їхнє оточення нереального проясненого чи фантасмагоричного
світу. Особливий характер англійської культури й романтичного
мистецтва відкрив можливість появи першого художникапленериста Джона Констебля, що заклали основи світлоповітряного зображення природи ХІХ століття. Констебль обирає
пейзаж основним жанром свого живопису: «Світ великий; не
буває двох схожих днів і навіть двох схожих годин; від створення
світу на одному дереві не було двох однакових листів, і всі твори
справжнього мистецтва, як і створення природи, відрізняються
друг від друга», – говорить він.
Романтики відкривають світ людської душі, індивідуальне, ні
на кого не схоже, але відверте й від того близьке всім чуттєве
бачення світу. Миттєвість образу в живописі, як говорив
Делакруа, а не послідовність його в літературному виконанні
визначила націленість художників на складну передачу руху,
заради якого були знайдені нові формальні й колористичні
рішення. Романтизм залишив у спадщину другій половині
XІХ століття всі ці проблеми й розкріпачену від правил
академізму художницьку індивідуальність. Символ, який у романтиків мусив виражати сутнісну єдність ідеї та життя, у мистецтві
ХІХ століття розчиняється в поліфонічності художнього образу,
що захоплює ідеї та оточуючий світ.
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МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Взаємодія міліції та органів освіти з профілактики
делінквентної поведінки учнівської молоді»
*

Нікітенко О.І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ СЕРЕД
НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ОСВІТИ

Одним із наслідків економічної та соціальної кризи в Україні
є те, що «стан злочинності серед неповнолітніх порівняно з минулими роками значно погіршився». Цей висновок з аналізу
матеріалів судової практики Верховного Суду України підтверджується статистичними даними: якщо в 1992 р. було засуджено
11 629 неповнолітніх, то в 2004 – 21 806, тобто майже вдвічі
більше. Отже, в Україні постала ще одна складна проблема – забезпечення достойного майбутнього підростаючому поколінню.
Ця одвічна проблема загострюється, як свідчить історія,
у часи суспільних катаклізмів і перетворень. Один із шляхів її
розв’язання знайшли в кінці ХІХ ст. у США, де під час спалаху
злочинності підлітків у Чикаго був створений перший ювенальний суд. Досвід США перейняли на початку минулого століття
в багатьох країнах, зокрема й у Російській імперії (1910 р.)
Основним принципом цього правосуддя є доктрина «parens
patriae» (від. лат. – «батько країни, спаситель»), згідно з якою
держава відповідає за неповнолітніх, захищаючи їх від
шкідливого оточення й застерігаючи від небезпечної поведінки.
На Всеукраїнській науково-практичній конференції Верховного Суду України «Створення та розвиток системи ювенальної
юстиції в Україні» підкреслювалось, що підлітки за своїми психологічними особливостями ще не здатні повною мірою
усвідомлювати свої вчинки і відповідати за них перед законом,
проте їх можна перевиховати та допомогти адаптуватися
в суспільстві. Що ж до реального втілення цих принципів у життя,
то кожна країна, де є спеціалізовані суди для неповнолітніх,
запроваджує ці принципи відповідно до свого національного
законодавства та інших чинників, насамперед соціальних.
Зрозуміло, що ювенальна юстиція виходить далеко за межі
власне юриспруденції. До роботи з підлітками, які вступили
в конфлікт із законом, залучаються працівники соціальних служб
*
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і недержавних організацій, педагоги, психологи й фахівці інших
галузей. Центральною установою ювенальної юстиції все
ж є суд, але з багатьма специфічними особливостями.
Україна як соціальна держава, що визначено у ст.1 Конституції України, нині має взяти на себе відповідальність за ту
частину підростаючого покоління, яка стала на злочинний шлях.
Не менш важливим аспектом цієї болючої проблеми є запобігання злочинності дітей та неповнолітніх.
В обговоренні взяли участь відомі вчені, представники судової системи України, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки,
Міністерства у справах молоді та спорту (раніше – у справах сім’ї
та молоді). Міністерства внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державного центру
соціальних служб для молоді, Всеукраїнського комітету захисту
прав дітей, Українського центру «Порозуміння», міжнародні
експерти, з допомогою яких визначається зарубіжний досвід,
здійснюються відповідні проекти і розроблюються основоположні
документи щодо зазначеної системи правосуддя, представники
громадськості та журналісти. При цьому теорію було перенесено
у практичну площину.
Під час проведених конференцій, круглих столів і робочих
зустрічей наголошувалося, що запровадження ювенальної
юстиції є комплексною проблемою, до вирішення якої
залучаються представники як міністерств і відомств України, так
і недержавних організацій.
Як не прикро визнати, розбудовувати нову Україну, нову
державу виявилося значно складніше, ніж це уявлялося.
Втілення в життя перетворень, які були зумовлені ідеологією
реформування державного, суспільного й економічного устрою,
відбувалося та відбувається в умовах деструктивних
економічних і соціальних процесів у країні, кризових явищ
у промисловості, кредитно-банківській та фінансовій сферах,
соціального розшарування, занепаду моральних устоїв.
На наш погляд, ці глобальні процеси і явища змусили
більшість людей змінити спосіб життя та типи поведінки і, руйнуючи стереотипи, знаходити у нових умовах нові можливості
забезпечити свої матеріальні та духовні потреби.
Значною мірою все це вплинуло на стан злочинності, яка
стала істотним деструктивним чинником у житті суспільства.
Особливе занепокоєння викликають кількісні та якісні
показники, що характеризують злочинність неповнолітніх,
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оскільки тенденції у динаміці такої злочинності, які можна
виявити на основі статистичних даних, і вивчення конкретних
кримінальних справ, є невтішними.
Певна стабілізація кількісних показників на рівні 17-19 тис.
засуджених була відзначена у 1997-1999 рр., однак у 2000 р. їх
зростання поновилося, і немає підстав вважати, що в 2005 р.
настане якийсь спад. Таким чином, на сьогодні кожний десятий
засуджений вчинив злочин у неповнолітньому віці.
Одночасно зростає і кількість неповнолітніх, що вчинили
суспільно-небезпечні діяння, однак не притягнутих до кримінальної відповідальності, до яких застосовано примусові заходи
виховного характеру (у 1994 р. – 3,6 тис., а в 2004 р. – майже
5 тис. осіб).
Зростання цих показників відбувається за рахунок злочинів:
проти особи; корисливих і корисливо-насильницьких; пов’язаних
із незаконним заволодінням транспортними засобами та з обігом
наркотичних засобів. Злочини, які вчинюють неповнолітні, все
частіше відзначаються немотивованою жорстокістю, малозначністю мотивів, цинізмом і бездушністю та все частіше вчинюються
у складі організованих груп та в транснаціональній злочинності.
Злочинність неповнолітніх з кожним роком невпинно
«молодшає»: за 13 років кількість засуджених вікової категорії
14-16 років у загальному масиві неповнолітніх засуджених
зросла з 17 до 30%.
Економічні та політичні потрясіння, системні кризи в ідеологічній і духовній сферах, що супроводжують процес трансформації суспільства від тоталітаризму до демократії, є загальним
підґрунтям усіх негативних явищ і тенденцій, які ми спостерігаємо останнім часом. Всі вади, що є у суспільному житті, є тим
поживним середовищем, у якому проростають так звані корені
злочинності неповнолітніх. До них, на мою думку, належать:
 недоліки у вихованні та навчанні дітей;
 втрата (сподіваємося, тимчасова) багатьох традиційних
засобів, з допомогою яких віками виховувалися молоді
покоління;
 високий рівень безбатченківства (майже половина із
числа засуджених виховувались у неповних сім’ях);
 відкритість суспільства до некращих надбань чужих
культур;
 лібералізація сексуальних стосунків;
 незадовільна протидія наркоманії та алкоголізму;
 недоліки у роботі органів освіти й охорони здоров’я;
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 відсутність контролю за розвитком та функціонуванням
підліткових субкультур тощо.
Істотним чинником, що впливає на рівень злочинності
неповнолітніх, є маргіналізація молоді. Достатньо сказати, що
третина неповнолітніх на момент вчинення злочину не
працювали і не навчалися. За даними Держкомстату, 16% від
зайнятої молоді працює у тіньовому секторі економіки. При
цьому неповнолітніх залучають до виконання найбільш низько
кваліфікованих робіт, що в свою чергу перешкоджає їх
професійному розвитку.
На стан злочинності неповнолітніх істотно впливає
медикодемографічна ситуація, яка характеризується зростанням
рівня захворюваності підлітків. Вроджені вади розвитку,
хромосомні аномалії, ендокринні патології, високий рівень
захворюваності на СНІД, сифіліс, туберкульоз, алкоголізм,
наркоманію, розлади психіки і поведінки – це неповний перелік
тих проблем, які мають сьогодні молоді люди.
Стан злочинності неповнолітніх залежить також від таких
чинників, як зниження рівня соціального контролю над
злочинністю, падіння престижу правоохоронних органів, втрата
поваги до них.
Не хочеться драматизувати ситуацію. В інших країнах теж
спостерігаються подібні процеси. До певної міри вони зумовлені
і такими факторами, які умовно можна віднести до об’єктивних, –
лібералізація суспільного життя, природна акселерація,
принципово нові можливості одержання інформації тощо. Проте,
зрозуміло, не можна сидіти склавши руки і чекати подальшого
розгортання цих негативних тенденцій.
У суспільстві все голосніше звучить думка про те, що
виправити становище з допомогою одних засобів кримінальноправового впливу на неповнолітніх правопорушників неможливо.
Низька ефективність покарання у вигляді позбавлення волі, яке
застосовується до кожного п’ятого неповнолітнього злочинця,
загальновідома. Не більш ефективними є й інші покарання, до
яких засуджуються підлітки. У результаті рецидивізм серед осіб,
які вперше були засуджені у неповнолітньому віці, є надзвичайно
високим. Таке становище значною мірою зумовлено слабкістю
тих заходів, які вживає держава до соціальної реабілітації
підлітків, що мали конфлікт із законом.
Особливо необхідно особливо підкреслити цю проблему
з точки зору наруги чи сексуальної експлуатації неповнолітнього
і розуміння цих тенденцій і застосування проактивних стратегій
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дозволять ОВС та освіті, батькам відіграти помітну роль у профілактиці і ранньому виявленні цього виду злочину.
На нашу думку, при взаємодії з працівниками правоохоронних органів та педагогічних колективів органів освіти належить
бути спостережливим і регулярно патрулювати ті місця, де діти
проводять багато часу, під час великої перерви, після занять,
у парках, на майданчиках тощо (з практики відомо, що деякі
зазіхачі вчащають до таких місць, придивляючись до дітей, так
само торгівці живим товаром і сутенери також полюбляють вести
агітацію біля в’їзду на територію школи). Часто злочини
попереджуються через те, що всі навколо просто говорять про
подібні злочини і про заходи з безпеки; більше того, в ході бесід
із населенням правоохоронці можуть отримати цікаві для себе
відомості. Досі на джерела оперативної інформації не дуже
покладалися, хоча діти дуже добре знають про всіх «дивних
дядьків», які вештаються навколо, навіть вдавалось уникнути
наруги, опираючись кривдники.
Якщо міліція та органи освіти почнуть прислухатися до подібних оповідей дітлахів, варто продумати, яким чином зберігатиметься така інформація та яких оперативних заходів слід
ужити.
Вплив на криміногенні фактори має бути системним, а діяльність всіх причетних до цього органів – скоординованою.
Тільки за таких умов процеси, що продовжують антисоціальну
поведінку неповнолітніх, можуть стати контрольованими і керованими.
Ми бачимо, що злочинність серед неповнолітніх вийшла
далеко за межі кордонів України і зараз ситуація потребує від
усіх зацікавлених міністерств і відомств спільно займатися
профілактикою антисоціальної поведінки в суспільстві, в сім’ї,
серед дітей і тісно співпрацювати в цьому напрямку із
зарубіжними фахівцями.
Письменний О.В., Великий В.М.

*

КОНФЛІКТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХЕРСОНСЬКОЇ МОЛОДІ
Система ціннісних і поведінкових орієнтацій людини формується в молодому віці. Звичайно, з віком і набуттям відповідного
життєвого досвіду вона зазнає певних коригувань, проте в основному лишається практично незмінною впродовж усього життя.
Тому ситуацію в молодіжному середовищі можна, з деякими
*
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застереженнями, розглядати як своєрідну модель майбутнього
українського суспільства, що висвітлює найбільш характерні
тенденції і перспективи подальшого розвитку країни.
Так, аналіз конфліктних характеристик молодіжного середовища, особливостей сприйняття молодими українцями рівня
соціальної напруженості певною мірою дозволяє передбачити
ймовірні шляхи еволюції сприйняття й оцінки суспільством
суперечливих реалій існування, ставлення населення до різних
форм відстоювання своїх інтересів, найбільш поширених намірів
щодо участі в масових акціях соціального протесту.
Оцінюючи конфліктний потенціал Херсонської молоді, ми
виходили з методологічної настанови, згідно з якою під
соціальним конфліктом слід розуміти ситуацію неузгодженості
життєво важливих інтересів учасників соціальної взаємодії, а під
соціальною напруженістю – ступінь усвідомлення суб’єктами
соціального життя наявності та джерел такої неузгодженості.
Застосований під час моніторингових соціологічних досліджень інструментарій дозволяє оцінити динаміку сприйняття
респондентами рівня соціальної напруженості в місці їхнього
проживання, а також виявити особливості їх ставлення й готовності брати участь у різних формах протестної поведінки залежно від соціально-демографічних характеристик, зокрема віку.
Попри очевидну невідповідність між розумінням феномена
соціальної напруженості на теоретичному рівні виконавцями
дослідження та сприйняттям напруженості на рівні здорового
глузду респондентами, отримані дані дозволяють намалювати
доволі показову картину щодо протиріч суспільного життя та
намірів населення стосовно їхнього подолання, визначити
особливості конфліктного потенціалу молодіжної частини
українського суспільства.
Аналіз об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на
виникнення і розвиток соціальних конфліктів, у перспективі
дозволить накреслити шляхи їх інституціоналізації та спрямування в кероване річище.
За обставин, коли сформована за радянських часів система
життєвих цінностей і орієнтирів населення зруйнована, а спроби
створити нові, зрозумілі й прийнятні для населення аж ніяк не
можна назвати успішними, відсутність в українському суспільстві
ясно сформульованих і загальноприйнятих соціальних норм
об’єктивно створює передумови для виникнення такого виду
соціального конфлікту, як аномія (порушення єдності суспільства
у зв’язку з відсутністю ясно сформульованих і прийнятних для


134




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



більшості населення соціальних норм).
Аномія українського суспільства визначається зокрема розбіжностями в ціннісних орієнтаціях двох великих вікових когорт:
старшого покоління, змістовні характеристики життєвих
цінностей і настанов якого сформувалися за радянських часів, та
молоді, на свідомість якої вирішальний вплив чинять реалії
ринкового сьогодення. Як приклад порушення такої соціальної
єдності є нерозуміння деяких явищ молодого покоління старшим
і навпаки (особливості іміджу, інтересів, смаків і взагалі
ставлення й сприйняття навколишнього світу
На думку Е. Дюркгейма, серед можливих наслідків аномії
для суспільства найбільш небезпечними є так звані ненормативні реакції: екстремізм і соціальний цинізм. Як це буде показано
нижче, екстремістські прояви на Херсонщині в цілому і серед
молоді зокрема внаслідок різноманітних обставин не набули
значного поширення, але соціальний цинізм, тобто перетворення
позанормовості на індивідуальну норму свідомості і поведінки,
на сьогодні є явищем досить поширеним. Соціальний цинізм
виявляється не лише в нехтуванні загальноприйнятими нормами
поведінки, але й у недовірі до соціального оточення й інститутів.
На нашу думку, перспективи подолання аномії визначатимуться
зокрема розвитком економічної сфери, засвоєнням суспільним
загалом кращих здобутків світової та національної духовної
спадщини.
Стрімкі зміни в матеріальних умовах існування Херсонщини
випереджають трансформацію нематеріальної сфери життя.
Традиції, переконання і забобони минулих часів внаслідок
інертності масової свідомості відстають від змін у формах і засобах організації суспільного життя. Така ситуація спричинює
виникнення ще одного виду соціального конфлікту – культурного
запізнення. Подолання культурного запізнення можливе лише
протягом тривалого часу, як результат оновлення системи
цінностей, усвідомлення нових реалій життя. Оскільки майбутнє
українського суспільства, його змістовні характеристики
визначатимуться в першу чергу позицією молодих громадян –
тих, хто сьогодні лише вступає до активного суспільного життя,
показовими є вікові відмінності в розподілі відповідей щодо
чинників, які найбільше турбують респондентів.
Свідомість сучасної молодої людини формується внаслідок
складної та суперечливої взаємодії соціальних і психологічних
чинників. Особливості сімейного виховання, традиції оточення,
вплив соціального середовища, позиція засобів масової
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інформації накладаються на особистісні чинники – життєвий
досвід, тип нервової системи, рівень освіти тощо. Результати
такої взаємодії визначають практичну поведінку молодої людини
в різних сферах її особистого і громадського життя, зокрема при
відстоюванні власних інтересів, які доволі часто не збігаються
з інтересами соціального оточення.
Низький рівень участі молоді в політичному житті, відсутність практики реальної політичної діяльності об’єктивно створюють небезпеку зростання конфліктного потенціалу суспільства до
критичних.
З одного боку, необізнаність значної частини молоді в політичних питаннях начебто має свідчити про сталість суспільнополітичної ситуації. Можна припустити, що середньостатистична
молода людина не вбачає скільки-небудь суттєвого зв’язку між
політичною активністю та вирішенням особистих проблем, а тому й не вважає за необхідне якимось чином визначати своє
місце в розмаїтті політичних течій. Але в сучасному українському
суспільстві, якому притаманні різноманітні негаразди і протиріччя
в усіх сферах соціального життя, відсутність можливості
відстоювати інтереси через участь у політичній діяльності
об’єктивно свідчить про небезпеку формування і некерованого
розвитку конфліктного потенціалу.
Одним з необхідних, але недостатніх чинників протестної
поведінки є усвідомлення суб’єктами соціальної взаємодії
наявності й оцінка рівня соціальної напруженості.
Під час опитування респондентам було запропоновано
оцінити рівень соціальної напруженості в місті Херсоні.
З урахуванням згаданої вище неадекватності сприйняття респондентами поняття «соціальна напруженість» і його наукової
інтерпретації отримані дані, скоріше, характеризують особливості суб’єктивного відчуття молоддю соціального неспокою.
У травні 2004 р. 62% респондентів 14-22 років оцінили
ситуацію в своєму місці проживання як більш-менш спокійну.
14% гадали, що соціальної напруженості немає зовсім, а ще 18%
її рівень визначили як незначний, зокрема 6% оцінили соціальну
напруженість як «сильну». Порівняння цих даних з результатами
опитування старшого населення (старших за 28 років) дозволяє
зробити висновок, що істотних відмінностей між сприйняттям
рівня соціальної напруженості за віком немає: серед
респондентів віком 28 років і старших 28% вважають, що в місті,
де вони проживають, існує сильна соціальна напруженість (сума
відповідей «існує сильна соціальна напруженість» та «існує за
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гроза серйозних конфліктів») більш-менш спокійною ситуацію
вважають 22% інформантів, а 50% переконані, що напруженості
немає зовсім або ж вона неістотна (сума відповідей «соціальної
напруженості немає, становище нормальне, спокійне» та «є незначна соціальна напруженість»).
Освітній рівень молодих людей визначає ступінь розуміння
складних і суперечливих залежностей у суспільному житті.
Вочевидь, саме тому із зростанням освітнього рівня збільшується питома вага тих, хто оцінює соціальну ситуацію у своєму
населеному пункті як загрозливу.
Слід зазначити, що гострота відчуття молоддю соціального
неспокою має помітну тенденцію до зменшення, адже в травні
2003 року, наприклад, відповідні показники були помітно
вищими, що певним чином свідчить про стабілізацію соціальнополітичної ситуації в очах молодих людей.
Спокійніше за інших сприймають ситуацію в місті молоді
респонденти, які оцінили рівень свого добробуту як «середній»
і навпаки – хто вважав рівень свого добробуту «низьким» –
напруженіше. Це дозволяє припустити, що чинники, які зумовлюють соціальне незадоволення, є різними для різних за
добробутом і віком груп населення, зокрема для молоді
матеріальний чинник відіграє порівняно меншу роль, ніж для
дорослого населення.
На сприйняття особою рівня соціальної напруженості
впливають як об’єктивні (соціально-економічна і соціальнополітична ситуація), так і суб’єктивні чинники. Серед найбільш
впливових факторів, які визначають особливості світосприйняття
й поведінки, є характеристики психологічних особливостей
людини, зокрема її емоційного стану. Адже конфліктний
потенціал суспільства не реалізується сам собою, учасниками
конфлікту завжди є цілком конкретні люди з притаманними лише
їм особистісними характеристиками: унікальним життєвим
досвідом, засвоєною впродовж життя системою цінностей,
світоглядними настановами, типом нервової системи тощо. Тому
виникнення, розвиток і розв’язання конфліктних ситуацій, з одного боку, мають об’єктивні передумови, а з іншого – завжди мають
особистісне забарвлення.
Попри численні проблеми і негаразди переважна більшість
молодих херсонців схильна до більш життєрадісного, порівняно
із старшим поколінням, сприйняття дійсності. Так, на запитання
«Яке з суджень найбільш точно відбиває Ваш емоційний стан?»
варіанти відповідей «частіше у мене гарний, піднесений настрій»
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та «гарний настрій майже ніколи не полишає мене» серед
14-28-річних у сумі становлять 54%, у вікових групах 29-19 років
та старше 50 років – відповідно 29 і 16%.
Відчуття пригніченості, невдоволення і поганого настрою,
навпаки, більш поширені серед старшого покоління (відповіді
«мене рідко полишає відчуття пригніченості, невдоволення» та
«частіше у мене поганий настрій, хоча й не завжди» обрали 43%
тих, хто старший 50 років, 25% респондентів 29-49 років та лише
8% 14-28-річних).
Розподіл відповідей, на нашу думку, може, по-перше, сводчити про об’єктивно краще становище молодих людей в українському суспільстві.
На емоційний стан молодої людини вирішальний вплив чинить її матеріальне становище. Із підвищенням рівня добробуту
лінійно зростає відсоток тих, хто здебільшого має гарний і піднесений настрій і, відповідно, зменшується питома вага
респондентів, які перебувають у стані емоційної пригніченості.
Аналогічні тенденції виявлені й серед дорослого населення,
хіба що зазначені вище залежності є дещо менш виразними: за
вибіркою в цілому кількість респондентів, які зазначили, що
часто або майже завжди мають гарний настрій, збільшується від
18% серед опитаних з «дуже низьким» рівнем добробуту до 64%
– серед тих, хто оцінює свій добробут вище середнього.
За результатами опитування, існує пряма залежність між
особливостями емоційного стану молодих людей та сприйняттям
ними рівня соціальної напруженості в Херсоні: 14-28-річні
респонденти, котрі перебувають здебільшого в пригніченому
стані, оцінюють соціальну ситуацію більш гостро порівняно із
своїми оптимістично налаштованими однолітками.
Слід зазначити, що в молодіжному середовищі уявлення
про можливість змінити життя завдяки власним зусиллям поширені значно більше, ніж серед старшого покоління: переконані,
що доля залежить від самої людини, 30% 14-28-річних та лише
13% старших 50 років. Здобуття молоддю освіти сприяє подоланню фаталістичних настроїв у молоді: з підвищенням освітнього рівня кількість тих, хто вважає, що життя визначається
перебігом зовнішніх обставин, лінійно зменшується.
Вочевидь, малозабезпечені верстви молодіжного середовища змирилися із своїм становищем і пасивно очікують
покращення свого життя внаслідок дії якихось зовнішніх чинників
на кшталт урядових рішень, сприятливої кон’юнктури, вдалого
одруження, отримання спадщини, виграшу в лотерею тощо.
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На нашу думку, насамперед цією обставиною пояснюється
парадоксальна ситуація, коли за наявності вагомих об’єктивних
передумов для виникнення і розвитку соціальних конфліктів
(кризової соціально-економічна ситуації в країні, низький рівень
життя переважної більшості громадян тощо) реальна участь
населення в цілому і молоді зокрема в протестних заходах
обмежується поодинокими і локальними випадками.
Переважна більшість молодих людей Херсонщини переконана в доцільності поступового розвитку українського суспільства шляхом його реформування. Таку думку висловили 68%
14-28-річних респондентів. 13% дотримуються протилежного погляду, вважаючи, що ситуація в суспільстві вимагає радикальних
і революційних змін. 2% молоді виявилися цілком задоволеними
станом речей, обравши варіант відповіді «нашому суспільству не
потрібні ніякі перетворення». Ще 17% не мають певної думки
щодо шляхів подальшого розвитку українського суспільства.
Цілком зрозуміло, що серед прибічників радикальних змін
питома вага тих, хто оцінює рівень соціальної напруженості як
високий, помітно вища, ніж серед тих, хто переконаний у необхідності поступового реформування суспільства.
У разі виникнення відповідних передумов найбільш
імовірною є участь молодих людей у дозволених законом акціях
протесту: звернення з вимогами до органів влади (46% опитаних
брали або готові взяти участь у таких заходах), збір підписів під
колективними зверненнями (відповідно 46%). 40% молоді готові
взяти участь (або навіть мають відповідний досвід) у законних
мітингах і демонстраціях. Щодо можливої участі 14-28-річних
у законних страйках відповідний показник становить 32%.
Переважна більшість молоді категорично заперечує можливість власної участі в недозволених законом акціях протесту.
Так, зазначили, що ніколи не стали б брати участі в захопленні
приміщень або будівель, 88% опитаних, у вуличних заворушеннях та погромах – 87%, у створенні незаконних збройних
формувань – 85%.
Як правило, юнаки налаштовані рішучіше порівняно з дівчатами. Практично по кожній з можливих форм протестної поведінки питома вага юнаків, які готові взяти в них участь, вища за відповідну серед дівчат. І навпаки, дівчата частіше за юнаків стверджують, що ніколи не стали б брати участі в тій чи іншій акції.
Готовність взяти участь у дозволених страйках серед
молодих людей помітно вища, ніж серед старшого покоління:
відповідні показники становлять 38% серед 14-28-річних та 24%
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з-поміж тих, хто старший 50 років. Юнаки частіше за дівчат
схвально ставляться до страйків: готові або навіть уже брали
участь у них 44% юнаків і 35% дівчат. Ставлення до такої форми
протестної поведінки практично не залежить від рівня добробуту
і освіти молодих людей.
З огляду на небезпеку некерованого розвитку конфліктних
ситуацій на особливу увагу заслуговує ставлення молоді до
недозволених законом форм протестної поведінки.
Отже, можемо зробити певні висновки.
1. Гострота відчуття соціального неспокою населенням
Херсону в цілому і молоддю зокрема має помітну тенденцію до
зменшення, що певною мірою свідчить про стабілізацію
соціально-політичної ситуації в суспільстві.
2. Потенціал соціальної напруженості, як правило, лінійно
зменшується із покращенням рівня матеріального добробуту
респондентів.
3. Переважна більшість молодих херсонців схильна до
більш життєрадісного, порівняно із старшим поколінням, сприйняття дійсності. Відчуття пригніченості, невдоволення і поганого
настрою, навпаки, поширеніші серед старшого покоління.
4. На емоційний стан молодої людини вирішальний вплив
чинить її матеріальне становище. Із підвищенням рівня добробуту зростає питома вага тих, хто здебільшого має гарний і піднесений настрій, і відповідно зменшується питома вага
респондентів, які перебувають у стані емоційної пригніченості.
5. Переважна більшість молоді переконана в доцільності
поступового
розвитку
українського
суспільства
шляхом
реформування.
Приходько В.М.

*

ЗМІСТ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Постановка проблеми. Глибокі зрушення в соціальноекономічному, політичному, освітньому і культурному житті
суспільства зумовлюють зміну парадигми педагогічного
мислення й однаковою мірою педагогічної науки. Сучасна
педагогічна наука в Україні відстає від практики, не встигає за
кардинальними змінами, інноваційними процесами, що відбуваються в роботі шкіл, дитячих закладів у системі вищої освіти.
Такий стан педагогічної науки викликав у науковців
*
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прагнення, з одного боку, знайти й аргументувати нові підходи до
розуміння теоретико-методологічних, концептуальних засад
педагогіки, її структури, цілей, завдань і змісту, до визначення
нової парадигми своєї науки, а з іншого – науково описати,
підвести науковий фундамент під сучасні процеси, що
відбуваються в освітньо-виховному просторі України.
Метою статті є акцентуація уваги на змісті та технологіях
превентивного виховання учнівської молоді.
Використання ще не зовсім звичного та зрозумілого терміна
превентивне виховання у педагогіці обумовлюється щонайперше об’єктивними потребами сучасної науки та практики. Термін
латинського походження превентивний (preavent) перекладається як «випередження, попередження», а термін грецького
походження профілактика (prophilaktikos) – як «запобіжний, охоронний, захисний»; він з’явився у нашому психолого-педагогічному лексиконі нещодавно – з осені 1994 року, після започаткованого контракту між ЮНЕСКО й Академією педагогічних наук
України. Цей термін стосується превентивності правопорушень,
наркозалежності, СНІДу, охорони здоров’я та навколишнього
середовища. Йдеться не лише про фізичне, а й про психічне,
духовне та соціальне здоров’я, створення позитивної
психоемоційної атмосфери для життєдіяльності людини.
Отже, превентивне виховання – це здійснення комплексу
профілактичних заходів з метою попередження негативних
явищ, правопорушень у молодіжному середовищі та зменшення
шкоди від факторів ризику [3].
Оскільки предметом превентивного виховання є попередження відхилень у поведінці на докриміногенному рівні та
надання психолого-педагогічної, соціально-педагогічної, медикопсихологічної допомоги дітям і сім’ям групи ризику, то основним
аспектом здійснення превентивного виховання є превентивна
практика, в якій задіяні установи й соціальні служби різних
відомств (освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,
правоохоронних органів та інших).
Основу превентивного виховання складають такі концептуальні підвалини, як: призначення та мета превентивного
виховання; система цінностей професійної діяльності; основи
знань практичної спрямованості; принципи, форми, методи,
засоби та педагогічні технології, використовувані у превентивній
роботі [1, с. 6].
Мета превентивного виховання полягає у досягненні сталої
відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних
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впливів соціального оточення.
Головними завданнями превентивного виховання є такі:
 вироблення умов для формування позитивних якостей
особистості у процесі різних видів трудової, навчальної,
позашкільної та іншої діяльності;
 забезпечення
соціально-психологічної
діяльності,
педагогічно зорієнтованої на протидію втягуванню дітей і молоді
в негативні ситуації;
 надання комплексної психолого-педагогічної та медикосоціальної допомоги тим неповнолітнім, які її потребують;
 забезпечення
адекватної
соціальної
реабілітації
неповнолітніх, які вчинили протиправні дії чи зловживають
психоактивними речовинами;
 стимулювання неповнолітніх до здорового способу
життя;
 сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних
підходів до підготовки спеціалістів (педагогів, психологів,
медиків, соціологів, юристів, соціальних працівників), навчанні
батьків тощо;
 об’єднання зусиль різних суб’єктів превентивної роботи
[1, с. 7].
Система превентивного виховання як нова галузь вибудовується на теоретико-методологічних засадах особистісноорієнтованого гуманістичного підходу до особистості відповідно
до Закону про освіту, змісту виховання в національній школі, на
основі Конвенції про права дитини, міжнародних актів і рекомендацій щодо становища дітей і молоді, положень Національної
програми «Діти України», національних програм протидії
зловживанню наркотичних засобів, профілактики захворюваності
на СНІД, боротьби зі злочинністю тощо. Вона може розглядатися
поліаспектно.
Педагогічний аспект превентивної діяльності полягає у формуванні такої позиції особистості, яка конкретизується культурою
цінностей, самоактуалізацією, свідомим вибором моделей
просоціальної поведінки.
Правовий аспект полягає в охороні та захисті прав
особистості, формуванні правової культури.
Соціальний зміст превентивного виховання передбачає поєднання зусиль суб’єктів превентивної діяльності на міжгалузевому рівні, спрямованих на узгоджену, своєчасну реалізацію
попереджувальних заходів, нейтралізацію та поступове усунення
детермінант, які викликають негативні прояви.
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Психологічний аспект превентивної діяльності передбачає
диференційований індивідуально-психологічний, статево-віковий
підходи до виявлення генези деструктивних проявів у поведінці
особистості та розроблення науково обґрунтованих програм
соціалізації та корекції девіацій.
Відповідно до Концепції превентивного виховання дітей і молоді, суб’єкт-об’єктами превентивного виховання є:
 діти дошкільного віку, учні загальноосвітніх шкіл, ПТУ,
середніх спеціальних навчальних закладів, студенти;
 неповнолітні, які є на обліку (шкільному, кримінальному,
наркологічному);
 неповнолітні, соціалізація яких відбувається під впливом
негативних явищ (груп ризику);
 неповнолітні, які перебувають у закладах соціальної
реабілітації, місцях позбавлення волі або повернулися з них;
 неповнолітні, які не мають умов сімейного виховання
й оцінки сироти; неповнолітні з алкоголе – й наркозалежних родин; діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі);
 молоді сім’ї, які потребують консультативної допомоги
з догляду за дітьми;
 родини, які мають дітей з хибними проявами поведінки,
наркозалежністю чи протиправними вчинками;
 педагогічні колективи навчально-виховних, позашкільних
культурно-освітніх та інших закладів;
 працівники служб у справах неповнолітніх, центрів
соціальних служб для молоді, кримінальної міліції й інших
правових установ, медичних закладів;
 працівники засобів масової інформації;
 трудові колективи, громадські, благодійні організації,
релігійні конфесії;
 центри превентивного виховання.
Незалежно від типу, всі навчальні заклади повинні здійснювати основні завдання превентивного виховання дітей і молоді:
1) створювати умови для формування позитивних якостей
особистості в процесі різних видів трудової, навчальної,
позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному,
морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості
до негативних впливів;
2) забезпечувати соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на протидію втягуванню дітей і молоді в негативні ситуації;
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3) надавати комплексну психолого-педагогічну та медикосоціальну допомогу тим неповнолітнім, які її потребують;
4) забезпечувати
адекватну
соціальну
реабілітацію
неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають
психоактивними речовинами;
5) стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя
та позитивної соціальної орієнтації, сприяти валеологізації
навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичок
збереження власного життя і здоров’я;
6) сприяти виробленню інтегрованих міждисциплінарних
підходів при підготовці спеціалістів (педагогів, психологів,
медиків, соціологів, юристів, соціальних працівників), батьків та
ін.; об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивної роботи.
Вирішення завдань превентивного виховання сприятиме:
 активізації діяльності українських науковців, спеціалістів,
консультантів, практичних працівників у дослідженні та вирішенні
проблем превентивного виховання;
 залученню освітніх, медичних, соціальних і правоохоронних закладів до вирішення проблем попередження правопорушень і злочинності, координації зусиль суб’єктів превентивної
діяльності;
 посиленню тенденції до зниження вживання наркотиків,
алкоголю, тютюну, ВІЛ-інфікованості, формування у молодого
покоління здорового способу життя;
 зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх «груп
ризику»;
 соціально-психологічній адаптації неповнолітніх, які мають життєві проблеми;
 збільшенню кількості волонтерів й осіб, які пройшли
реабілітацію, для здійснення превентивної роботи [1, с. 8].
Ми поділяємо думку тих дослідників, які вважають, що ідея
превентивності має пронизувати весь навчально-виховний
процес у системі «дошкільна ланка – школа – навчальні заклади
різних типів і рівнів акредитації – громадські організації».
Виходячи з того, що в науковій літературі педагогічна
технологія розглядається як сфера знання, яка включає методи,
засоби навчання та теорію їх використання для досягнення мети
освіти, а під технологією навчання розуміють шлях освоєння
конкретного навчального матеріалу (поняття) в межах певного
предмету, теми, питання і в межах обраної технології, під
педагогічною технологією маємо на увазі набір операцій конструювання, формування та контролю знань, умінь, навичок
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і ставлення відповідно до поставленої мети [2]. Мета мусить бути
конкретною і вимірювальною; операції відтворювальними
(імовірність реалізації технології окремим суб’єктом повинна
бути значною, інші педагоги мають можливість оволодіти цим
набором операцій й успішно їх використовувати); операції
повинні мати закінчений процес по досягненні мети; суб’єктивізм
педагога необхідно звести до мінімуму. Оскільки на реалізацію
технології впливає багато перемінних, пов’язаних як з особливостями викладачів, так і з особливостями студентів, і умовами,
у яких завершується педагогічний процес, то творчість не можна
виключати. Творчість визначається в будь-якій технології на рівні
окремих операцій і дій.
Загальновизнано, що саме використання педагогічних
технологій дає змогу проектувати й реалізувати сукупність
методів, прийомів і впливів, застосованих для досягнення мети
цієї підготовки. Саме технологія гарантує кінцевий результат.
У цьому і полягає головна відмінність технології від
методики. Методика – це сукупність рекомендацій з проведення
навчального процесу. Технологія – це сукупність способів,
спрямованих на оволодіння системою знань, досвіду, умінь
і практики роботи суб’єктів превентивної діяльності.
Отже, цілком логічно, що перш за все виникла потреба виробити науково-педагогічні орієнтири, які мають бути покладеними
в основу розроблення технології превентивного виховання.
За важливу вихідну позицію ми вважаємо розуміння того, що
визначення педагогічних технологій може бути в кожному
з компонентів – у превентивній підготовці як науці; превентивній
роботі як у циклі навчальних дисциплін і в превентивній роботі як
виді професійної діяльності.
У розмаїтому потоці літератури натрапляємо на різні
класифікації соціально-педагогічних технологій.
Ми не ставили собі за мету здійснити предметно-логічний
аналіз цих класифікацій. У своїй роботі розрізняємо тільки два
типи технологій – педагогічні та психологічні. У педагогічних
технологіях операції та дії фізично відчутні. Психологічні
технології мають прихований характер: це процеси у психіці
конкретної людини. Проте провести чітку межу між ними доволі
важко. При розробленні педагогічної технології актуальним
є визначення пізнавальних процесів.
У зв’язку з тим, що у превентивній діяльності найбільшої
уваги заслуговує внутрішня схильність до захисту свого «Я», що
актуалізується у ситуації приниження, зневаження, недоброзич
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ливого ставлення, загрози ображення, ми у своїй діяльності використовували технологію активного соціально-психологічного
навчання (скорочено – АСПН), розроблену українським психологом, дійсним членом АПН України, професором, завідувачем
кафедри педагогіки і психології Черкаського державного
педагогічного університету Т. Яценко [4].
Враховуючи своєрідність превентивного виховання, водночас із традиційними формами виховної роботи необхідно значну
увагу приділяти таким технологіям, як:
 розвивальний проблемно-рефлексивний полілог (РПРП);
 технологія вербальної взаємодії (ТВВ);
 педагогічний консиліум (ПК); (РІТМ) розвиток індивідуального творчого мислення;
 ДІАЛОГ (диференціація, інтеграція, активність, організація, громадськість);
 ІММП (інтегрований, маломасштабний підхід);
 «3-І» (індивідуалізація, інтелект, інтерес).
Ці технології дозволяють оволодіти педагогам такими вміннями і навичками: тактовно і цілеспрямовано вступати у взаємодію з дітьми та їх батьками, знаходити до них індивідуальний підхід, прогнозувати результати превентивної роботи на післядію.
Сьогодні національна система освіти перебуває в процесі
реформування, пошуку більш адекватних до вимог сучасного
життя орієнтирів і форм організації навчання. Саме тому
Концепція освіти «рівний-рівному» виходить з ідей реформування національної системи освіти на утвердження здорового
способу життя, формування духовно, психічно, фізично й соціально здорової особистості, розширення демократичних засад
взаємодії дорослих з молодим поколінням.
Досвід щодо запобігання проявам негативної поведінки
неповнолітніх, показує, що найоптімальнійшим методом
профілактичної роботи є навчання однолітків однолітками, коли
молода людина оволодіває знаннями, набуває соціального
досвіду в ході спілкування з ровесниками.
Освіта «рівний-рівному» спрямована на дітей і молодь віком
12-18 років різного соціального статуту. Переваги цього методу
полягають у тому, що підліткове середовище є природним
соціокультурним середовищем для однолітків, доступність до
якого дорослим обмежена віком, соціальним статусом, мовою,
стилями комунікації та ефективності впливів. Поняття «освіта
«рівний-рівному» випливає із того, що головну участь у поширенні знань бере сама молодь.


146




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



Реалізація методу базується на технології ступеневого
навчання: підготовці педагогів-тренерів, навчанні педагогамитренерами підлітків-лідерів та веденні підлітками-лідерами
просвітницької роботи серед ровесників віком 12-18 років. А це
потребує підготовки педагогів до реалізації програми.
Підготовка
педагогів-тренерів
і
навчання
підлітків
проводиться за навчальними модулями. Поданий тренінг-курс
включає п’ять модулів: «Методика освіти «рівний – рівному»,
«Спілкуємось та діємо», Знаємо та реалізуємо свої права»,
«Твоє життя – твій вибір», «Прояви турботу та обачливість».
Ми впевнені в тому, що застосування саме цих технологій
і методик змінює такі особистісні якості, які заважають професійному зростанню. Особливо це стосується вчителів, у яких дуже
швидко формуються стереотипи і настанови у сфері міжособистісної взаємодії, що заважають їм ефективно перекваліфіковуватись психолога-практика чи соціального педагога.
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соціально-економічних чинників: зростаючим соціальним розшаруванням населення, порушенням принципів соціальної справедливості, крахом соціальних ідеалів, тенденцією до дегуманізації тощо. Серед чинників, сконцентрованих у соціально-економічній сфері, треба відзначити кілька обставин, які мають
очевидний тісний зв’язок із деліквентної поведінки молоді. Це її
незайнятість. Погіршення стану здоров’я. Зміна структури позашкільної зайнятості. Відсутність соціального захисту в сфері дозвілля. Практично поза увагою правової сфери залишаються
«проблемні» підлітки, групи ризику. Соціальна адаптація частини
учнівської молоді відбувається у спотвореній криміногенній
обстановці.
Руйнівні сили вказаних чинників цілком закономірно пов’язані з прорахунками в державній політиці щодо дітей і підлітків.
Вона на даному етапі розбудови України найменш забезпечена
дійовими правовими, соціальними і моральними механізмами
реалізації.
Метою статті є усвідомлення основних складових моделі
превентивної регіональної політики з профілактики делінквентної
поведінки учнівської молоді.
Наявність чіткого уявлення про сутність, структуру і зміст
превентивної регіональної політики з профілактики делінквентної
поведінки учнівської молоді потребує звернення до понятійнотермінологічного апарату моделювання досліджуваного явища.
У сучасній науковій літературі широко вживаються такі терміни, як превентивне виховання, делікт, делікнквент, делінквентність, соціальна політика, державна молодіжна політика.
Делікт (від лат. delictum – «провина, помилка») – юридичний термін, що означає будь-яке правопорушення, тобто незаконна дія, проступок, злочин; у більш вузькому розумінні –
цивільне правопорушення, яке не складає кримінально карної дії
і передбачає лише обов’язок відшкодування нанесеного збитку.
Делінквент – той, що учиняє злочин, з юридичної точки зору це
правопорушник. Деліквентність – сукупність протиправних
вчинків та злочинів, які не відповідають формально зафіксованим юридичним нормам. Д. – різновид девіантної поведінки, за
яку несуть карну відповідальність.
Термін превентивне виховання (лат. рraeventus), що в перекладі з латинської мови означає «запобіжний, захисний,
застережний, попереджувальний, охоронний», з’явився у психолого-педагогічній літературі з осені 1994 року, після
започаткованого контракту між ЮНЕСКО й Академією
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педагогічних наук України. Цей термін стосується превентивності
правопорушень, наркозалежності, СНІДу, охорони здоров’я та
навколишнього середовища. Саме тому питання превентивної
освіти та виховання вже давно є пріоритетним у системі
психолого-педагогічних, правових, медичних досліджень у різних
країнах світу в рамках ЮНЕСКО.
Стосовно діяльності термін превентивне виховання використовується в трьох основних значеннях. По-перше, як функція, як
спеціальний вид діяльності суб’єктів та об’єктів виховання.
Основними функціями превентивного виховання є: діагностичнопрогностична, корекційно-реабілітаційна, освітньо-консультативна, організаційно-методична, інтегративно-просвітницька. Подруге, як певна категорія людей, які здійснюють роботу з дітьми.
По-третє, як спеціальна галузь знань, яка допомагає здійснювати
цю діяльність.
На основі аналізу літературних джерел (Г. Амман, С. Бєлічева, В. Бочарова, Жанна ван ден Брук, Ф.Гельмут, С.Дєвіс,
Н. Заверіко, В. Оржеховська, Ш.Рамон, С.Саррі, С.Шардлоу та
ін.) зроблено висновок, що термін превентивне виховання, на
відміну від традиційно вживаних термінів перевиховання, проф.лактика, соціальна терапія, соціальна реабілітація та інших,
застосовується тоді, коли необхідне попередження відхилень у
поведінці, особливо тих, хто перебуває у несприятливих умовах
виховання, характеризується негативною поведінкою, або ж став
на хибний шлях асоціальної та протиправної поведінки.
Уточнюючи поняття «превентивне виховання», сучасні
дослідники виходять з того, що процес превентивного виховання
є випереджальним, застережливим процесом, а профілактика –
запобіжним, захисним, охоронним.
Основу превентивного виховання складають такі концептуальні підвалини, як:
 призначення та мета превентивного виховання;
 система цінностей професійної діяльності;
 основи знань практичної спрямованості;
 принципи, форми, методи, засоби та педагогічні
технології, використовувані у превентивній роботі [3, с. 9-10].
Отже, щоб створити модель, необхідно провести розумове
імітування реальної сутності системи шляхом створення
спеціальних аналогів, в яких відтворюються принципи організації
та функціонування цієї системи.
У нашому дослідженні розуміння сутності створення моделі
превентивної регіональної політики з профілактики делінквентної
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поведінки учнівської молоді проходить через осмислення
основних понять та опис її структури.
У короткому тлумачному словнику української мови слово
модель (франц. modele, від modulus – «міра, мірило, зразок»)
визначено як предмет, відтворений у зменшеному, іноді в збільшеному або натуральному виді [2, с. 143]. Ми вважаємо, що
основні ланки моделі превентивної регіональної політики повинні
складати:
 аналіз сучасної політичної ситуації в Україні щодо
превентивної роботи з молоддю;
 ухвалення законодавчих актів, програм, спрямованих на
реалізацію високого рівня соціальних і правових гарантій
учнівської молоді;
 ґрунтування превентивної регіональної політики на таких
загальнолюдських цінностях, як право на життя, свобода,
рівність і недискримінація, справедливість, солідарність та
соціальна відповідальність;
 економічна та географічна ситуації в регіоні: кожен регіон
перебуває на певному рівні економічного розвитку, має певний
рівень добробуту та територіальні передумови;
 соціально-демографічні передумови: демографічні передумови мають впливати на процеси відтворення населення,
а соціальні створювати систему спеціальних програм або заходів
для підвищення якості превентивної роботи з учнівською
молоддю;
 медико-соціальні передумови – створення системи
соціальних служб для молоді, чітка робота системи державної
служби зайнятості. За деякими даними європейських медиків, ще
в першій половині XXI століття все населення України віком від
14 до 45 років вимре від алкоголю, наркоманії, СНІДу,
туберкульозу та інших захворювань. Майже 20% населення
України – неповнолітні. На кінець 2004 року в Україні було
створено майже 457 соціальних служб та 263 центри для молоді
(на жаль, точні статистичні дані відсутні);
 дієвість законодавства України про діяльність не державних організацій соціальної сфери (усього в нашій країні, за даними Довідника неурядових організацій України, укладеного
Творчим центром «Каунтерпарт», зареєстровано 18 тисяч НДО).
З них до Довідника занесено дані лише 5,4% – як таких, що
«активно діють та займають досить вагоме місце в третьому
секторі України», в роботі з молоддю [1];
 профілактична підтримка та корекційно-реабілітаційна
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допомога.
На жаль, остання, ця найнеобхідніша ланка реабілітаційного
простору, основним завданням якої є профілактика соціальної
дезадаптації учнівської молоді, має досить тужну історію. Ще
в 1991 році Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права
дитини, чим взяла на себе зобов’язання перед Комітетом ООН
з прав дитини сприяти введенню ювенальної юстиції. З метою
координації міністерств та інших органів виконавчої влади було
створено Міжвідомчу комісію (голова – віце-прем’єр-міністр
України) з координації дій щодо виконання Конвенції ООН про
права дитини. Однак далі справа не пішла. Між тим очевидно,
що включення в регіональну політику превентивної профілактики
делінквентної поведінки учнівської молоді експертної оцінки
відповідності законодавства України міжнародним документам
щодо захисту прав дітей – давно уже визріла проблема у нашій
країні.
Існування дитячої злочинності свідчить про необхідність
удосконалення превентивної роботи, зокрема правового
виховання учнівської молоді, пошуку ефективних форм взаємодії
всіх зацікавлених організацій, спрямованих на запобігання
втягненню підлітків у протиправну діяльність. Нерозв’язаними
залишаються проблеми адаптації неповнолітніх після звільнення
з місць позбавлення волі.
У сучасних умовах проблема створення моделей превентивної регіональної політики з профілактики делінквентної поведінки учнівської молоді набуває особливої значущості. Її розв’язання залежить не тільки від діяльності суспільних інститутів, які
беруть участь у соціалізації, вихованні та навчанні, а й від формування державної політики, спрямованості соціальної політики
стосовно учнівської молоді на зменшення впливу на неї негативних явищ, що виникають у ході реформування суспільства.
У зв’язку з викладеним виникла потреба в розробці
конкретних заходів щодо моделі превентивної регіональної
політики з профілактики делінквентної поведінки учнівської
молоді, метою та основними завданнями якої є:
1) вдосконалення законодавства щодо соціального і правового захисту учнівської молоді;
2) удосконалення механізмів підтримки учнів, які перебувають у скрутних та надзвичайних умовах;
3) розвиток мережі та підвищення ефективності діяльності
центрів превентивного виховання.
Реалізація цих заходів сприятиме:
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 запобіганню дитячої бездоглядності, безпритульності,
злочинності;
 запобіганню негативних впливів на свідомість учнівської
молоді інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує антисоціальну поведінку;
 розробленню засобів психокорекційного впливу на учнівделінквентів;
 удосконаленню системи статистичної звітності про
становище учнівської молоді;
 оптимізації соціально-педагогічної профілактики, превентивної допомоги і корекції, адаптації, реабілітації, ресоціалізації;
 виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при
підготовці спеціалістів (педагогів, психологів, юристів, соціальних
працівників), батьків та ін.;
 об’єднанню зусиль працівників служб у справах
неповнолітніх, кримінальної міліції та інших правових установ,
медичних закладів.
Модель превентивної регіональної політики з профілактики
делінквентної поведінки учнівської молоді ми розуміємо і як цілісну систему алгоритму базисних (діагностична (оціночна), прогностична, перетворююча) та спеціальних функцій (комунікативна,
організаторська, правозахисна, превентивна, психолого-терапевтична, рекламно-пропагандистська, соціально-медична, соціально-педагогічна, соціально-економічна) [4, с. 76], концептуальних
підходів готовності до превентивної діяльності з делінквентами
(біхевіористський (від англ. behaviour – «поведінка»), когнітивний
(від лат. cognito – «знання, пізнання»), втручання у кризових ситуаціях; проблемно-орієнтований; психосоціальний; системний;
соціальне навчання; трансактний аналіз, екзистенційний (від лат.
exsistentia – «існування»); екологічний (від грец. оikos – «дім,
житло, місцезнаходження») [4, с. 79].
На основі аналізу сучасних досліджень готовим працювати
з делінквентами можна вважати спеціаліста, який: оволодів
обсягом знань, умінь і навичок відтворення еталонів професії на
рівні майстерності (нормативні критерії); відповідає професійним
вимогам професії та професійному статусу (об’єктивні критерії);
особисто схильний до професії, мотивований до праці в ній,
задоволений, ціннісно орієнтований (суб’єктивні критерії);
використовує соціально прийнятні прийоми, способи, технології,
професійні знання, навички для досягнення конкретних результатів виховання та навчання підростаючих поколінь (процесуальні критерії); досягає бажаних результатів у своїй діяльності
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(результативні критерії); володіє умінням вступати у конкретні
відносити на ринку послуг виховання та навчання; готовий до
оволодіння даною професією, водночас усвідомлює та має
перспективу розвитку, вдосконалення своєї майстерності
(критерії професійної придатності до навчання); відданий своїй
професії, спроможний захистити та підтримати її навіть у складних умовах (критерії конкурентоспроможності) [3, с. 16].
При врахуванні недоліків попередньої практики реалізації
профілактичних завдань головна увага має бути спрямована на
вироблення нової філософії виховання, на підвищення наукового
рівня теорії методології та педагогічної технології превентивного
виховання, визначення шляхів посилення педагогічної майстерності у здійсненні превентивної роботи, вдосконалення традицийних і нетрадиційних форм і методів, побудову нових стратегій
даного напряму виховання. Така превентивна діяльність має
здійснюватись з урахуванням ситуації життєдіяльності дітей і молоді, наявних у суспільстві ресурсів, можливостей, коштів,
державного бюджету, а також міжнародних програм і фондів.
При цьому слід враховувати те, що у зв’язку зі змінами
суспільного розвитку та їхнім впливом на особистість, збільшуватиметься питома вага превентивного виховання в структурі
загальної виховної діяльності суспільства.
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Сєдова А.П.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Девіантна поведінка підлітків не відповідає закономірностям
«дорослої» з відхиленнями. Так, наприклад, кримінологія пояснює порушення злочинцями суспільних норм наявністю в них
специфічної системи цінностей, що протистоїть офіційно
схвалюваним чи загальновизнаним нормам поведінки. І тому
аналіз злочинності, насамперед професійної, спирається на
теорію асоціальних субкультур. Але стосовно до неповнолітніх
такий підхід правомірний не завжди. Частіше буває, наприклад,
що підліток не заперечує самого факту вчиненого, не визнаючи
в той же час своєї провини.
Для пояснення таких явищ звичайно звертаються до теорії
нейтралізації, суть якої полягає в тім, що підліток стає
правопорушником, засвоюючи прийоми нейтралізації загальноприйнятих норм, що протилежні цим нормам [1, с. 314-321].
Інакше кажучи, підліток прагне несвідомо ніби розширити
у відношенні себе дію пом’якшувальних обставин, виправдати
свої дії, навіть внести в них елемент раціональності. Так,
наприклад, опитування показують, що більшість підлітків бачать
причину свого злочину в зовнішніх обставинах. Четверта частина
опитаних переконана: в аналогічній ситуації зробив би подібне
[2, с. 61]. Характерна також неадекватна оцінка ступеня
порушенні шкоди.
Крім того, досить часто використовуються методи «осуду
осудливих» («а судді хто?») заперечення наявності жертви,
звертання до більш важливих зобов’язань (не міг кинути
товаришів, не мав права боятися). Все це свідчить про високий
рівень інфантилізму, нездатність співпереживати, співчувати. На
жаль, подібне відношення до свого поведінки значною мірою
обумовлюється недостатнім правовим вихованням.
В основі ж усіх відхилень підліткового поведінки лежить
нерозвиненість соціально-культурних потреб, бідність духовного
світу, відчуження. Молодіжна девіація є зліпок із соціальних
відносин у суспільстві.
У вітчизняній соціології дотепер мало дослідженої залишається проблема аддикції (пагубна схильність до чого або). Тим
часом без розуміння механізму виникнення і протікання цього
явища, на наш погляд, важко аналізувати алкоголізм,
*
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наркоманію і деякі інші форми деструктивної поведінки.
Суть аддиктивної поведінки полягає в тім, що підліток
прагне змінити свій психічний стан за допомогою прийому
збуджуючих речовин, прагне фіксувати увагу на визначених
предметах чи видах діяльності.
Процес уживання такої речовини, прихильність до чи предмета дії супроводжується розвитком інтенсивних емоцій і приймає такі розміри, що починає керувати життям людини,
позбавляє його волі.
Така форма поведінки характерна для людей, підлітків
з низькою витривалістю щодо утруднень і прагненням досягти
психофізіологічного комфорту. Аддикція стає для них універсальним засобом втечі від реального життя. Для самозахисту
люди з аддиктивним типом поведінки використовують механізм,
що називається в психології «мислення за бажанням». Усупереч
логіці такі люди вважають реальним лише те, що відповідає їх
бажанням. У підсумку порушуються міжособистісні відносини,
людина відчужується від суспільства.
Які речовини чи предмети можуть бути засобом для людей
з аддиктивною формою поведінки? Це – наркотики, алкоголь,
тютюн, азартні ігри (включаючи комп’ютерні), тривале
прослуховування ритмічної музики тощо.
Аддиктивна поведінка формується поступово. Початок
відхилення пов’язаний з переживаннями інтенсивної гострої
зміни психічного стану людиною у зв’язку з прийняттям
зазначених речовин. Людина розуміє, що існує визначений
спосіб, за допомогою якого вона може змінити свій психологічний
стан, випробувати радість, почуття підйому, екстаз.
Далі формується стійка послідовність запобігання до засобів
аддикції. Поступово така поведінка стає звичним типом реагування на вимоги життя. Аддиктивна поведінка стає частиною
особистості, тобто виникає інша особистість, що витісняє і руйнує колишню. Цей процес супроводжується боротьбою, виникає
почуття тривоги. Одночасно включаються механізми, що сприяють збереженню ілюзорного почуття психологічного комфорту.
Захисні формули можна звести до того, що особистість думає:
«я не маю потреби в людях», «я поступаю так, як мені
подобається», «якщо я захочу, то все зміниться» і т.п.
У підсумку аддиктивна частина особистості цілком визначає
поведінку людини. Вона відчужується від суспільства,
утрудняються контакти з людьми не тільки на психологічному,
але й на соціальному рівні, настає самотність. Разом з цим
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з’являється страх перед самотністю, тому аддикт воліє
стимулювати себе поверхневим спілкуванням, перебуває в колі
значного числа людей. Але до повноцінного спілкування така
людина не здатна. Головне для неї – ті предмети та дії, що є для
неї засобом аддикції.
Проблема адиктивної поведінки включає не тільки аналіз
таких явищ, як наркоманія й алкоголізм, але і набагато менш
досліджених – «работоголізм», проблему дорослих дітей
алкоголіків (ВДА), проблему «сухого алкоголізму». Вивчення
механізму виникнення і розвитку цих явищ дає можливість
зрозуміти їхнє реальне місце в структурі суспільних відносин
і прогнозувати наслідки їхнього поширення.
Які ж можуть бути заходи соціального впливу?
Усвідомлення неминучості й відхилень у поводженні частин
людей не включає необхідності постійної боротьби суспільства
різними формами патології. У суспільній свідомості ще існує
сильніша віра в заборонно-репресивні міри як найкращий
порятунок від цих явищ, хоча весь світовий досвід свідчить про
неефективність твердих санкцій з боку суспільства. Позитивний
ефект дає робота за такими напрямками:
 відмова від карного чи адміністративного переслідування
«злочинців без жертв» (проституція, наркоманія, алкоголізм, гомосексуалізм тощо), зважаючи на те, що тільки
соціальні міри дозволяють зняти чи нейтралізувати дані
форми соціальної патології;
 створення системи служб соціальної допомоги: суїцидологічної, наркологічної, специфіки вікової (геронтологічної, підліткової) соціальної реадаптації.
За радянських часів вважалося, що наркоманія притаманна
винятково західному способу життя. Сьогодні вже ніхто не заперечує, що наркоманія існує й у нас, усі розуміють вагу її наслідків
і для особистості, і для суспільства в цілому, однак усе ж таки
гострою залишається проблема ефективної боротьби з нею.
Результати соціологічних досліджень показують, що головні
мотиви споживання наркотиків – спрага до задоволень, бажання
випробувати гострі відчуття, ейфорія. А оскільки мова йде про
підлітків, молодих людей, ці мотиви підсилюються соціальною
незрілістю, безтурботністю, легкодумством.
Більшість опитаних наркоманів (77,1%) пристрастилися до
наркотиків під впливом інших осіб, головним чином споживачів,
наркоманів з числа друзів, знайомих, причому прилучення
відбувалося в компанії гедоністично налаштованої молоді.
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Споживання наркотиків у молодіжному середовищі дуже часто
має саме груповий характер [3, с. 156]. Багато наркоманів
приймають наркотики в громадянських місцях (на вулицях, у дворах, у кінотеатрах, у кафе, на пляжах, у під’їздах), деякі можуть
це зробити в «будь-якім місці».
Виявляється, що сьогодні населення краще інформоване
про небезпечні наслідки споживання наркотиків. Велика частина
наркоманів у якомусь ступені усвідомлює небезпеку і критично
ставиться до своєї пристрасті: 12% вважають його пагубним,
66,5% ставляться негативно [там же, с. 112]. Не бачать у споживанні наркотиків нічого поганого в основному починаючі молоді
курці гашишу, та й нерідко навіть хизуються цим. Наступаюче
після прийняття наркотику збудження, піднятий настрій багато
хто через недосвідченість і невігластво приймають за
сприятливий вплив цієї речовини на здоров’я. Але на визначеній
стадії фізичної і психічної деградації більшість наркоманів чітко
усвідомлюють, що чекає їх далі, хоча вже не в силах
відмовитися від цієї звички.
В історії боротьби суспільства з наркоманією можна знайти
декілька напрямків:
1) обмеження доступності наркотиків, скорочення їхнього
продажу і виробництва;
2) підвищення цін, жорсткість каральних мір за порушення
заборон і обмежень;
3) зусилля, які спрямовані на зменшення потреб у наркотиках;
4) поліпшення економічних і соціальних умов життя;
5) ріст загальної культури і духовності, спокійна зважена
інформація про шкоду наркоманії, формування в населення
антинаркотичних типів поведінки.
Проблема подолання наркоманії є дуже складною, вона
включає економічний, соціальний, культурний, психологічний,
демографічний, юридичний і медичний аспекти. Тільки з
урахуванням усіх цих аспектів можливо успішне рішення
наркоманії.
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СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Термін соціальний контроль стосується сукупності норм
і цінностей суспільства, а також санкцій, що застосовуються
з метою їхнього здійснення.
Соціальний контроль передбачає зусилля навколишніх,
спрямовані на запобігання девіантного поводження, покарання
девіантів і їхнього виправлення. Процес соціалізації виховує
в людях конформізм. Однак соціалізація ніколи не буває
ідеальною, соціальний контроль також викликаний регулювати
виконання стандартів, що склалися в суспільстві.
Т. Парсонс запропонував три інструменти соціального
контролю:
1) ізоляція (в’язниця);
2) відокремлення: обмеження контактів девіанта з іншими
людьми;
3) реабілітація: девіанти можуть підготуватися до повернення до нормального життя і здійснення своїх і ролей у житті.
Існують формальні і неформальні методи контролю:
Неформальний контроль. Іноді санкції застосовуються
неформально, наприклад, коли люди перебувають у тісному
контакті з порушником та виражають йому несхвалення.
Кросбі (1975 р.) виділив 4 основних типи неформального
контролю:
1) соціальні винагороди – посмішка, схвалення, підвищення
в посаді. Це непрямий осуд девіації;
2) покарання – хмурий погляд, критичні зауваження – все це
спрямовано проти девіантних вчинків;
3) переконання. Тренер може переконати футболіста, що
пропускає тренування, у необхідності підтримувати свою
спортивну форму.
4) переоцінка норм – це більш складний тип соціального
контролю. Поведінка, що вважалась девіантною, оцінюється як
нормальна.
Формальний контроль. Система формального контролю
включає організації і правила, які функціонують з метою захисту
конформізму. Соціальний захист і профілактику серед неповнолітніх регулює Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів
України та служби у справах на місцях, загальноосвітні школи та
*
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професійні училища соціальної реабілітації органів освіти, центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх органів охорони
здоров’я, притулки для неповнолітніх, органи Кримінальної
міліції у справах неповнолітніх та дільничні інспектори міліції.
Співробітники цих органів регулюють дотримання правил, що
передбачені законодавством, хоча багато інших правил пов’язані
лише з бюрократичними процедурами.
Кримінальне право варто вважати основною системою
методів формального контролю: на цій основі ми можемо
виділити етапи процесу «обробки» девіантів: він піддається
арешту, з’являється перед судом у кримінальних справах, по
яких виноситься вирок. І, нарешті, він може потрапити до
в’язниці чи піддатися іншому виду покарання.
Таким чином, для трьох етапів характерна одна важлива
риса – взаємодія між девіантом і представником соціального
контролю.
Під час арешту працівник міліції взаємодіє з підозрюваним
і суддею, адвокатами, присяжними і іншими учасниками процесу.
Для злочинності неповнолітніх властива підвищена
латентність, оскільки багато їх діянь сприймаються як пустощі,
викликані недостатньою соціальною зрілістю (крадіжки у сім’ї,
сусідів, навчальному закладі; хуліганські бійки, відбирання
грошей та речей у молодших тощо). Про такі вчинки, як правило,
не повідомляють до органів внутрішніх справ. Тому реальним
є облік тяжких насильницьких і корисливо-насильницьких
злочинів, які скоюють неповнолітні, – убивства, тяжкі тілесні
ушкодження, згвалтування, грабежі та розбійні напади.
Так, можна зазначити, що стан злочинності неповнолітніх
багато в чому залежить від якості боротьби з нею усіх суб’єктів
профілактики злочинів. Тому у схожих за багатьма показниками
регіонах можуть бути значні розбіжності у рівнях такої
злочинності. У злочинності різних груп неповнолітніх теж є певні
відмінності. Так, злочини осіб у віці 14-15 років відрізняється від
16-17 річних.
У структурі злочинності неповнолітніх переважають крадіжки
приватного майна (45%), крадіжки державного і колективного
майна (26%), грабежі (6%), розбійні напади (2%), злісне хуліганство (6%). Чимало також убивств, тілесних ушкоджень і згвалтувань. Майже 10% злочинів пов’язані із незаконним вживанням
наркотиків.
Частка злочинів неповнолітніх у загальній структурі злочинності становить 10%. Жіноча злочинність неповнолітніх співвід
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носиться з чоловічою у пропорції 1:15, міська до сільської – 1:3,
молодшої вікової групи (14-15 років) до старшої (16-17 років) –
1:3. Групові злочини серед неповнолітніх становлять 60-70%;
15% усіх злочинів вчиняється у стані алкогольного чи
наркотичного сп’яніння. 80% злочинів неповнолітні вчинюють
неподалік від свого місця проживання, навчання чи роботи.
Зазначимо, що частка осіб чоловічої статі серед неповнолітніх злочинців перевищує її питому вагу серед населення цієї
вікової групи. Частка дівчат-злочинців навпаки – значно менша.
Суттєвим є і те, що питома вага осіб жіночої статі в злочинності
неповнолітніх у 3-4 рази менша порівняно з аналогічними
показниками дорослої жіночої злочинності.
Вкажемо на негативні тенденції у сучасній злочинності
неповнолітніх:
1) її кількісні показники зростали в середині 90-х років
минулого століття, потім намітилася стабілізація;
2) спостерігається все більша орієнтація на корисливі і корисливо-насильницькі злочини (крадіжки, грабежі,
розбійницькі напади);
3) збільшення кількості злочинів, що потребують кримінальної «кваліфікації» (квартирні крадіжки, вимагання
автомототранспорту, вимагання і інші);
4) подальше «омолодження» злочинності. Так, 25% злочинів вчиняються підлітками, які не досягли 14-річного віку,
тобто ще не є суб’єктами злочину;
5) зростання питомої ваги дівчат серед злочинів, їх участі
у тяжких
злочинах
(розбійницьких
нападах,
згвалтуваннях і вбивствах);
6) вчинення тяжких злочинів з незначних приводів, а то
й взагалі без приводу, їх виняткова жорстокість і зухвалість;
7) поява «нетрадиційних» для неповнолітніх злочинів
(ритуальних убивств, самозахоплень, вандалізму тощо);
8) збільшення так званих «фононових» проявів (вживання
наркотиків,
пияцтво,
токсикоманія,
проституція,
небажання займатися суспільно-корисною працею,
поширення венеричних хвороб та СНІДу);
9) зростання кількості осіб, що мають відхилення від норми,
перебувають у пограничному з неосудністю стані;
10) часті випадки злиття неповнолітніх злочинців з дорослими, які виступають у ролі організаторів.
11) посилення групового характеру злочинності неповно
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літніх, яка набуває дедалі більшої організованості.
На останньому пункті зупинимося докладніше. Злочинні
групи створюються, як правило, не одразу. Спочатку вони мають
передкримінальний характер, культивуючи аморалізм і його
прояви. В цьому разі йдеться про групи кримінального ризику,
члени яких балансують на грані злочинів. На відміну від
попередніх років такі групи мають в основному корисливу
спрямованість. Члени цих груп усю свою поведінку підкоряють
інтересам, де і як дістати гроші, вживають наркотики, спиртне,
займаються груповим сексом, цинічно ставляться до людей,
у тому числі своїх близьких. Вони намагаються будь-якою ціною
довести свою зверхність над іншими, найчастіше шляхом
приниження людської гідності та фізичної розправи.
Щодо кримінологічної характеристики осіб неповнолітніх
злочинців, то можна сказати, що їм властиві певні біологічні та
психологічні особливості. До них належать: відсутність життєвого
досвіду, незавершеність формування соціальних установок;
підвищена навіюваність, високий рівень конформізму; орієнтація
на неформальну групу, прагнення у ній самоутвердитися;
демонстрування своєї незалежності; підкреслено зневажливе
ставлення до моральних і правових норм; злочинна «романтика», готовність «взяти на себе» чужу провину; плазування перед
авторитетом рецидивістів; втрата почуття відповідальності за
свої вчинки; орієнтування на хвилинну втіху.
У кримінологічній літературі виокремлюють такі основні типи
неповнолітніх злочинців:
1) особи, які в цілому мають позитивну спрямованість і вчинюють злочини через легковажність, непідготовленість
до правильного виходу зі складної ситуації, а також
через випадковий збіг обставин;
2) особи, яких до злочину приводить ситуація, але які
характеризуються нестійкою соціальною спрямованістю.
3) особи з негативною спрямованістю, що не досягла що
не досягла рівня усталення, і з передкримінальним
досвідом.
4) особи,
що
характеризуються
сформованою,
антисоціальною спрямованістю і мають кримінальний
досвід.
Іншими словами, девіація завжди нагадує вулицю з двостороннім рухом. Тому характер взаємодії між девіантом і співробітниками органів соціального контролю вирішує результат
процесу.
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Фелющенко І.В.

*

ПРИЧИНИ АНОМАЛІЇ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
Одним із головних показників неблагополуччя сім’ї є аномалії у процесі виховання дітей. Тому коли йдеться про психічний
розлад, в основі якого лежить неблагополуччя сім’ї, ми завжди
маємо на увазі неправильне виховання підростаючого покоління.
Неблагополуччя в сім’ї в тій чи іншій мірі практично завжди
призводить до неблагополуччя у психічному розвитку дитини, її
інтелекту, дисгармонії дозрівання емоційно-вольової сфери.
Тому метою статті є визначення типових помилок у принципах батьківського виховання, для окреслення яких доцільно
з’ясувати причини формування їх помилкових поглядів, основа
яких найчастіше криється у батьківських установках, що у свій
час мали місце в їх родинах. Так, на майбутню матір можуть
впливати батьківські установки таких типів:
«Перш ніж народжувати дитину, треба твердо стояти на
ногах в матеріальному і професійному відношенні», –
культивування такої установки сприяє формуванню у дівчини
власної незрілості й нереалізованості.
«Поява дитини приносить дуже багато клопоту і хвалювань», – батьки формують у дочки уявлення про те, що роль
матері пов’язана тільки з труднощами і не приносить ніякої
радості.
«Ти ще сама дитина», – така установка пов’язана з прагненням батьків демонструвати свою зверхність над дочкою.
«Ти – егоїстка, а мати повинна жертвувати усім заради
дітей», – прихований зміст цієї установки: мати має повністю
відмовитись від власних бажань, від особистого життя та мрій.
Отже, майбутня мати повинна переосмислити свій життєвий
досвід, усвідомити почуття, що виникають у неї під час вагітності,
адже це так важливо для виховання майбутньої дитини.
Соціальна ж роль батька набагато складніша, бо вона створює багато «пасток» при її засвоєнні. Виділимо основні з них:
 пастка простої цілі («Я годую, одягаю дитину, то чого ще
треба?»);
 пастка «обов’язку перед батьком» («Я тобі батько, тому ти
повинен мене любити й поважати»);
 пастка «нормальності» («У нас вдома все так, як у людей») – відмова від розуміння й прийняття унікальності свого
*
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життя і життя членів своєї сім’ї;
 пастка правоти сили, або «проти лому немає прийому» –
орієнтація на силові засоби розв’язання конфліктів у сім’ї,
пов’язаних із демонстрацією сили;
 пастка віку («Я ще молодий чоловік, мені хочеться
погуляти»);
 пастка подарунку («Я своїй дитині все купую, що вона
забажає») – ігнорування особистісного спілкування, духовного
контакту;
 пастка соціальної цінності чоловічої статі («Чоловік завжди
знайде собі нову сім’ю»);
 пастка ревнощів до дитини – небажання рахуватися з тим,
що дружина опікується не тільки чоловіком, але й дітьми.
Таким чином, батько і мати по-різному проявляють свою
любов стосовно дітей. Материнська любов найчастіше має
безумовний характер: «Я люблю тебе тому, що ти є». Батьківська ж любов, особливо по відношенню до сина, дуже часто
має умовний характер: «Я люблю тебе тоді, коли ти
виправдовуєш мої очікування, виконуєш мої вимоги».
Ідеальним варіантом можна вважати сім’ю, в якій мати
своєю поведінкою демонструє суто жіночі риси – м’якість,
терпимість, доброту, толерантність, здатність до емоційної
підтримки і співчуття, а батько – енергійність, впевненість у собі,
силу волі, розум, діловитість. Діти в такій сім’ї легко засвоюють
моделі чоловічої і жіночої поведінки, безболісно минають кризи
психосексуального розвитку.
«Першим чоловіком» у житті дівчинки є її батько. Саме з ним
вона буде порівнювати поведінку хлопців і чоловіків, що
трапляться на її життєвому шляху. Для хлопця «перша жінка» –
його мати. Якщо мати дозволяє собі фізично карати дитину,
подавляючи її емоційно, категорично вказуючи, що і як треба
робити, то вона формує у хлопця хибну уяву про жінок взагалі.
У майбутньому йому буде важко знайти супутницю життя, адже
в його поведінці будуть присутні такі риси, як залежність,
прагнення підкорятися, безініціативність.
Слід зазначити, що причинами аномалії у вихованні дитини
є і систематичні порушення подружжям етики сімейних відносин,
відсутність взаємної довіри, поваги та піклування один про
одного, відсутність психологічної підтримки та захисту. Нерідко
причиною такого роду аномалій є неоднозначність розуміння
подружжям сімейних ролей чоловіка – дружини, батька-матері та
завищені вимоги один до одного. Але найсуттєвішими
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факторами, що негативно впливають на виховання дітей, є несумісність моральних позицій подружжя, неузгодження їх точок
зору на честь, мораль, совість, обов’язки перед сім’єю, міру
відповідальності за стан справ у сім’ї. Тому основними шляхами
практичного усунення негативного впливу перелічених факторів
на виховання є досягнення взаєморозуміння і гармонізація
особистісних взаємовідносин подружжя.
На особливу увагу заслуговують і такі аномалії у вихованні,
як виховання за типом «Попелюшки»: дитину не люблять у сім’ї
і постійно їй на це вказують. На цю гірку істину діти реагують порізному: замикаються в собі, тікають у світ мрій і фантазій,
намагаються викликати до себе жалість, прагнуть догодити
батькам, щоб вони їх врешті-решт полюбили, хочуть звернути на
себе увагу, часто озлоблюються, можуть навіть помститися
своїм батькам.
На особливу увагу заслуговує ще один різновид аномального виховання – гіперопіка: з дитини «здувають пилинки»,
утримують її в оранжерейних умовах, не дають їй проявити
елементарну самостійність, не дозволяють мати особисту точку
зору та поводитися відповідально й рішуче в різних життєвих
ситуаціях. Із таких дітей часто виростають примхливі,
інфантильні чоловіки й жінки, що не спроможні відстоювати
власні життєві принципи. Такі люди з віком стають схильними до
соціальної пасивності, нерідко до п’янства та інших негативних
форм поведінки.
Дуже розповсюдженим є так зване суперечливе виховання:
мати говорить одне, батько – інше, вимагаючи від дитини
взаємовиключних форм поведінки. Неврозами та іншими
порушеннями психіки нерідко розраховується дитина за незгоду
й суперечність у вихованні.
Отже, створення сприятливого психологічного клімату в сім’ї
є важливою умовою гармонійного, всебічного розвитку дитини.
Недотримання психологічних умов, що забезпечують повноцінне
спілкування дитини з дорослими та однолітками на всіх етапах
шкільного дитинства, призводить до формування у неї негативного ставлення до школи, навчання, неадекватного ставлення до
самої себе та до оточуючих її людей. Ефективне навчання
й виховання, всебічний розвиток особистості дитини в таких
умовах просто неможливі. Тому чільне місце у процесі
виховання підростаючого покоління відводиться вчителю,
діяльність якого повинна бути спрямована не тільки на роботу
з учнями, але й з батьками, що є важливою складовою у системі
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сімейного виховання. Розробка оптимальних методів та форм
розвитку самосвідомості батьків в умовах навчального закладу,
пошуки ефективних шляхів вирішення цієї проблеми є частиною
загального завдання організації роботи вчителів з батьками.
Згуртованість та мобілізація спільних зусиль батьків, дітей та
вчителів дають змогу ефективніше вирішувати проблеми
особистісного розвитку дітей.
Вчитель повинен уміти в процесі своєї роботи використовувати цілісний психокорекційний комплекс методик. Для реалізації та розробки такого комплексу вчитель у першу чергу
повинен зробити психологічний аналіз біографічної довідки учня,
щоб отримати повну інформацію про особливості сімейного
виховання, бо без цього неможливо розібратися у генезисі певних психолого-педагогічних проблем. Наприклад, з метою з’ясування особливостей взаємодії всіх членів сім’ї та загальної психологічної атмосфери вдома вчителю доцільно провести проективне інтерв’ю з дитиною, використовуючи такі питання: «Хто
є членами твоєї сім’ї?», «Кому із членів своєї сім’ї ти довірив би
свою таємницю?», «Як ти будеш виховувати своїх дітей, коли
станеш дорослим?» Вивченню психологічного клімату сім’ї також
сприяють проективні методики «Малюнок сім’ї», «Дім, дерево,
людина». За характером відповідей і малюнків вчитель робить
висновки про місце дитини в сім’ї, роль інших її членів, стосунки
між батьками і дитиною, стиль виховання тощо.
Вчителю доцільно організувати для батьків постійно діючий
семінар, на якому б обговорювались психологічні особливості
дітей різного шкільного віку та проблеми сімейного виховання.
Корекційну роботу з батьками бажано організувати у формі
«Батьківського семінару», що включає такі активні методи
навчання й виховання батьків:
а) дискусійні методи (групова дискусія, аналіз конкретних
ситуацій і ситуацій морального вибору, батьківський психокорекційний семінар);
б) ігрові методи (рольові та ділові ігри, елементи психодрами, психотехнічні вправи, розроблені в різних консулатаційних практиках);
в) соціально-психологічний тренінг.
Активні методи навчання, окрім значного формуючого
потенціалу, мають і діагностичне значення. Саме в обговореннях
питань з проблем виховання дітей з іншими батьками, у відтворенні життєвих ситуацій найбільш яскраво виявляється
позиція батьків щодо виховання своєї дитини. Ефективними
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в цьому плані є круглі столи із залучанням батьків, дискусійні
клуби, де діти разом з батьками і вчителями обмінюються
думками з питань навчання й виховання. Тематика їх може бути
досить різноманітною, наприклад «Які причини того, що діти
часто використовують нецензурну лексику?», «Які мотиви
агресивної поведінки дітей?», «Чому діти не вміють слухати один
одного, не здатні до співпраці, орієнтовані на лідерство?»
Безумовно, що такі форми взаємодії згуртовують дітей,
учнівський колектив, батьків, педагогів.
Методи надання психолого-педагогічної допомоги і підтримки навчального процесу спрямовані на створення умов для
цілісного психологічного розвитку дитини і на розв’язання певних
проблем, що виникають у родині. До них ми відносимо: індивідуальне і групове консультування, психологічну корекцію, активне
соціальне навчання (тренінг). Тренінг – це сукупність методів,
спрямованих на засвоєння знань, соціальних установок, умінь та
навичок самопізнання та саморегуляції. Найефективнішими прийомами при проведенні тренінгу з батьками є: рольова гра, групова дискусія, психогімнастика, тренування поведінкових навичок, аналіз ситуацій тощо. При консультуванні сім’ї педагог орієнтований на оптимізацію взаємовідносин усередині сім’ї та її соціального оточення. Консультування може бути індивідуальним
або груповим і обов’язково потребує професійних знань та досвіду педагога, його ґрунтовних знань з психології, вміння робити
психологічну корекцію, під якою розуміємо спрямований психологічний вплив на ті чи інші психологічні структури з метою забезпечення повноцінного розвитку і функціонування особистості.
Спираючись на вищесказане, визначимо найбільш типові
помилки, що припускаються батьками у процесі виховання своїх
дітей:
1. Негативна оцінка будь-якої діяльності дитини. Батьки не
повинні говорити дитині: «Ти не вмієш малювати, танцювати,
співати, ліпити…», – це призводить до того, що дитина втрачає
інтерес до будь-якої діяльності і стає невпевненою у собі.
2. Не можна допустити, щоб негативна оцінка будь-якої
діяльності дитини поширювалась на її особистість – це блокує
розвиток дитини і формує комплекс неповноцінності.
3. Важливим у спілкуванні батьків з дітьми є емоційне
забарвлення мови, зверненої до них, так як діти реагують не
тільки на зміст, але й на інтонацію.
4. Не можна порівнювати дитину (її справи, поведінку,
досягнення та вчинки) з іншим дітьми – це психотравмує дитину і
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формує негативізм, егоїзм, заздрість.
5. Батьки завжди повинні пам’ятати, що проблемні стосунки
між самими батьками завжди були, є та будуть головною
причиною виникнення основних дитячих емоційних проблем.
Храпко Т.А.

*

ПРОПЕДЕВТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ,
СХИЛЬНИМИ ДО ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Сучасні неможливо вирішувати проблеми виховання, не
враховуючи загального соціального фону. Негативні соціальноекономічні і політичні процеси, які відбуваються у суспільстві,
тяжко вразили і школу. Гострота проблеми злочинності і правопорушень серед школярів посилюється. Причин чимало: погіршення криміногенної обстановки в умовах кризових явищ в економіці, падіння виробництва, порушення колишніх виробничих
стосунків, дедалі зростаюча активність ділків тіньової економіки,
шахрайство та ін. Освіта перебуває в жебрацькому стані.
Делінквентна поведінка спостерігається у підлітків частіше,
аніж в інших вікових групах. Одна з причин – соціальна незрілість
і фізіологічні особливості людини, що формується. Проявляються
вони у прагненні випробувати нові відчуття, у допитливості,
цікавості, недостатній здатності прогнозувати наслідки тієї чи іншої дії, у підвищеному бажанні незалежності. Підліток не завжди
відповідає вимогам, які висуває до нього суспільство щодо
виконання ним певних соціальних функцій; сам же він, в свою
чергу, вважає, що не одержує від суспільства того, на що має
право розраховувати. Подібний сплав біологічних і соціальних
факторів, мотивацій ускладнює соціальну адаптацію дітей та
підлітків.
Нерідко підлітки скоюють правопорушення під безпосереднім
впливом чи за участю родичів [2; 4; 5]. Найбільш типовим
помилками сімейного виховання є такі:
1) дефіцит позитивного спілкування батьків з підлітками;
2) відсутність у дорослих стійких власних моральних
установок;
3) організація життя в сім’ї не сприяє формуванню у дитини
моральних звичок;
4) батьки не знають і не розуміють внутрішнього світу своєї
дитини;
5) недоброзичливе, грубе ставлення дорослих до підлітка.
*

© Храпко Т.А.
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Умови сімейного виховання дитини створюються протягом
всього життя і служать відправним моментом формування
особистості. Сім’я, з точки зору пред’явлених до неї вимог,
повинна максимально забезпечувати адаптацію її членів до умов
суспільного життя, а також підготувати ґрунт для прийняття
дитиною соціальних норм, тобто вона перша включається у вирішення завдань соціалізації індивіда.
Останніми роками збільшується час, який проводять підлітки
поза сім’єю і школою, зростає питома вага товариства однолітків,
яка нерідко перевищує вплив батьків і вчителів. Саме по собі це
не шкодить. Однак товариство однолітків, як фактор соціалізації,
неоднорідне. З одного боку, це керовані дорослими навчальні,
виробничі та інші дитячі та юнацькі колективи й організації. З іншого боку – це різноманітні неформальні стихійні товариства,
здебільшого різновікові і змішані в соціальному відношенні.
Безконтрольність цього виду спілкування створює потенційно
небезпечні ситуації, і недарма «вулиця» здається такою
страшною багатьом вчителям і батькам.
Спроби «знищити» вулицю приречені на невдачу. Наукова
стратегія виховання вимагає врахування не лише міри і ефективності впливу дорослих та однолітків, а й відносин організованих
стихійних дитячо-юнацьких груп, особливостей їх складу,
структури, типу лідерів і – головне – їхніх явних і латентних
психологічних функцій.
Чимало правопорушень обумовлено незайнятістю підлітків
корисними справами, слабкістю бази і прорахунками в організації
дозвілля. Гуртки і секції для роботи з підлітками за місцем
проживання малочислені, а в багатьох районах практично
ліквідовані, та й розраховані вони переважно на дітей молодшого
шкільного віку.
Відмова педагогів від індивідуального підходу, формальне
ставлення до роботи призводить до того, що не реалізується
повною мірою завдання формування моральної відповідальності
учнів, які достатньо не «загартовуються» проти антигромадських
впливів і несприятливих ситуацій, не закріплюють навичок
правильної самооцінки, управління своєю поведінкою чи
відчужуються від навчального колективу, втрачають інтерес до
навчання. Контакти підлітків поповнюються, як правило, за
рахунок підлітків, що покинули школу або погано вчаться. Вказані
обставини призводять до послаблення соціальних зв’язків,
полегшують контакти з джерелом негативних явищ. Крім того,
низький освітній рівень більшої частини підлітків призводить до
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звуження
запитів
і
інтересів
особистості,
послаблює
самоконтроль і спотворює самооцінку.
Прорахунки в державній політиці пов’язані і з неготовністю
державних установ стимулювати розвиток діяльності в добре
зарекомендованих формах виховної діяльності. Наприклад, слід
визначити, що негативним впливом відбився недалекозорий
підхід щодо фінансування гуртків та інших видів позашкільної
діяльності. В цій ситуації були повністю ігноровані матеріальні
можливості більшості сімей, особливо проблемних. Відтік
підлітків зі сфери позашкільної зайнятості привів до росту
негативних вчинків.
Відсутній диференційний підхід до роботи з підлітками,
схильними до делінквентної поведінки та функціонально-неспроможними сім’ями. Діти і підлітки все частіше стають об’єктом
впливу міської та сільської асоціальної структури. Дитяча
безпритульність у великих містах на сьогодні є масовим явищем.
Загальна криміногенна обстановка, все більш зростаюча
кількість підлітків з делінквентною поведінкою поглиблюються
нескоординованістю і безсистемністю в роботі школи, різних
служб у справах неповнолітніх. Неефективність пояснюється їх
низькою гуманістичною спрямованістю. Функції «караючого меча»
не дають бажаного пропедевтичного результату.
Причини соціальної дезадаптації підлітків можуть бути
взаємопов’язані і взаємообумовлені, але для пропедевтики
порушень поведінки важливо у кожному конкретному випадку
визначати, що первинне [8, с. 1].
Отже, основні причини правопорушень неповнолітніх, їх
соціальної дезадаптації, антисоціальна спрямованість особистості породжують:
 протиріччя між ще й досі існуючими догмами, лозунгами
і фактичним станом справ у різних сферах життя, які спричиняють
розчарування, падіння авторитету виховних установ, озлоблення;
 кризові явища в економіці;
 зростаюча активність ділків тіньової економіки, наявність
засобів і сфер нетрудового збагачення, бізнес через нелегальні
азартні ігри, сутенерство, рекет;
 майнове розшарування суспільства;
 вплив негативного соціального фону на емоційнодуховний стан суспільства, перевага таких почуттів, як ненависть,
заздрість, гнів, злоба;
 відсутність цілеспрямованої молодіжної політики, в результаті чого в країні протягом багатьох років не вирішуються
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найгостріші соціальні проблеми молоді;
 відсутність нормальних умов для лікування неповнолітніх
алкоголіків, наркоманів;
 крах ідеалів, бездуховність як результат споживацького
ставлення до життя, апатія, байдужість до себе та інших,
відчуження від школи, знань, сім’ї;
 соціальна незахищеність підлітків, яка нерідко стають
причиною зривів і конфліктів у сфері навчання і праці;
 наростання альтернативних, неформальних рухів серед
підлітків, культ сили, зневажливого, зверхнього ставлення до
оточуючих;
 дегуманізація освіти, штучне відокремлення її від
виховання, примітивна соціалізація навчальних норм;
 нескоординованість роботи ланок, що займаються
профілактикою відхилень у поведінці учнів;
 відсутність позашкільної зайнятості, яка давала б можливість ефективному розвитку процесу соціальної адаптації
неповнолітніх.
Для успішного вирішення цих проблем державі необхідно:
1) визначити пріоритетні напрямки розв’язання соціальнопедагогічних проблем неповнолітніх на основі аналізу сучасної
ситуації в Україні;
2) забезпечити економічні, правові, організаційні умови і гарантії для життя, самореалізації неповнолітніх, визначити їх
права та соціальний статус у суспільстві;
3) активізувати інтерес державних органів і суспільних
інститутів, громадськості до соціально-педагогічних проблем
дітей та підлітків;
4) створити систему роботи з пропедевтики антигромадських
проявів у дитячому та підлітковому середовищі, соціальному
захисті неповнолітніх у нових соціально-політичних і економічних
умовах розвитку держави.
Все це свідчить про необхідність науково-педагогічного
обґрунтування самого явища важковиховуваності неповнолітніх
та відхилень у їх поведінці, розроблення концепції нових підходів
до роботи з учнями в сучасних умовах, вироблення чіткої
організаційно-педагогічної структури виховного впливу на учнів
з відхиленням в поведінці.
Що стосується соціально-психологічних причин делінквентної поведінки учнів, слід зазначити, що на питаннях виховання
підростаючого покоління зараз зосереджена особлива увага
громадськості, педагогів, психологів, вчених, письменників.
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Найбільш актуальні ці проблеми з погляду статистичних даних,
які подаються працівниками різних соціально-психологічних
служб, співробітниками комісій у справах неповнолітніх та центрів
громадських зв’язків МВС. За даними, що отримані цими
організаціями, за останні роки стрімко зросла злочинність серед
неповнолітніх підлітків. Часто ми чуємо тривожні слова
«злочинність помолодшала». Зросли показники дитячих крадіжок,
шахрайства, розбійних нападів, злочинів з використанням
насильства, які супроводжуються все більшою жорстокістю.
Психологи відзначають, що загалом у дітей зросла
асоціальна спрямованість, вони стали більш агресивними,
вразливими, швидко виходять із стану рівноваги. Значно зросла
кількість психічних захворювань, безпосередньо пов’язаних із
соціальними умовами. В окремих дітей розвиваються хибні
якості: жорстокість, брехливість, лють; у значної частини підлітків
порушуються ціннісні орієнтації. Можна сказати, діти відтворюють
у своєму характері всі ненормальності сучасного суспільства.
Крім згаданих вище соціальних причин делінквентної
поведінки учнів, слід вказати на деякі найбільш загальні
психологічні причини агресивності дітей підліткового віку.
Підлітковий вік – гострий і напружений період переходу від
дитинства до дорослості. Його часто називають критичним,
оскільки організм має підвищену чутливість до якихось певних
зовнішніх і внутрішніх впливів, які саме в цей час призводять до
дуже важливих, безповоротних наслідків.
Проте не всі діти однаково виходять із цієї кризи. Серед
основних причин, що обумовлюють труднощі і протиріччя
розвитку молодої людини на особистісному рівні, є:
- недостатній рівень самостійності, що обумовлює
схильність підпадати під вплив негативних груп або лідерів,
некритично засвоювати асоціальні норми поведінки;
- неадекватна самооцінка і рівень домагань, що призводять
до агресивності, висування підвищених вимог до суспільства
і, відповідно, готовності до обрання неадекватних, несприятливих, з погляду суспільної моралі, засобів їх реалізації;
- несформованість світогляду, моральних еталонів та
ідеалів;
- прояв підліткового негативізму, агресивності, відсутності
конкретних життєвих цілей;
- незадоволення собою;
- високий рівень ситуативної тривожності;
- підлітковий максималізм.
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На мікрогруповому рівні труднощі проявляються у трьох
сферах: у сім’ї, спілкуванні з учителем і однолітками і мають такі
ознаки [7; 6; 3]:
 несформованість навичок спілкування (замкнутість, мала
ерудиція, низька культура мови тощо);
 переважання егоїстичних тенденцій, деформоване поняття справедливості;
 надмірна критичність;
 неприйняття позицій і вимог дорослих, відсутність поваги
і визнання авторитетів;
 неадекватні тенденції, орієнтації на статус і роль у групі;
 яскраво виражені тенденції до демонстративності й оригінальності.
Звичайно, навряд чи можна говорити про те, що учень скоїв
’
правопорушення тому, що в нього, скажімо, слабка пам ять, бідна
уява, недостатня зосередженість тощо. Водночас результати
вивчення особистості неповнолітніх правопорушників свідчать,
що саме ці, на перший погляд, незначні фактори стали своєрідним поштовхом до формування протиправних дій. Відхилення у
психічному розвитку учня не дали йому змоги досягти значних
успіхів у навчанні, яке є домінуючим у шкільному віці. Це, у свою
чергу, може призвести до сильних емоційних переживань,
емоційного дискомфорту, конфліктів з учителями, батьками,
однолітками, втрати інтересу до навчання і школи взагалі, пошуку
нових друзів, нових видів діяльності за межами школи, де легше
реалізувати потребу в самоствердженні й визнанні.
Поступово відбувається процес соціальної деформації
особистості, її спрямованості: спостерігаються значна диспропорція у розвитку матеріальних і духовних потреб, відсутність стійких
інтересів (пізнавальних, трудових, читацьких), моральних ідеалів,
формується негативне ставлення до різних видів суспільнокорисної праці.
Залежно від можливості задовольнити потреби в самоствердженні, самовизначенні, самореалізації, самооцінці підлітків можна умовно поділити на три групи. Перша має одні можливості,
у другої причини обмежені, у третіх цих можливостей зовсім
немає. Відбувається первинне розшарування середовища
підлітків, розподіл на «гарних» та «поганих», «слухняних» та
«порушників», «здібних» та «нездібних». При цьому «нездібні»,
«погані», «порушники», отримавши таке соціальне тавро,
намагаються його виправдати, для чого використовують вияви
непокори та агресії.
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Дитина підліткового віку прагне уваги, розуміння та довіри
дорослих. Вона намагається грати певну соціальну роль не лише
серед однолітків, а й серед дорослих, тобто проявляє соціальну
активність. Але іноді дорослі стримують цю активність через те,
що в їхньому середовищі затвердилася позиція, що підліток – це
насамперед дитина і тому має слухатись. Внаслідок цього між
дорослими та підлітками зростає психологічний бар’єр, який
намагаються подолати більшість кількістю підлітків, застосовуючи
агресивні форми поведінки.
Підлітки, які не знаходять взаємопорозуміння з найближчими
їм людьми – у сім’ї, дуже часто набувають агресивних форм
поведінки. І отут не обов’язково мова йде про неблагонадійні
сім’ї, хоча стан дитини в них, як правило, важкий і пов’язаний із
спотворенням процесу розвитку особистості. Стиль життя в таких
сім’ях з постійним проявом неповаги один до одного, брутальності, сварок, неуваги, неорганізованості побуту і залишає
незадоволеними основні нужди дитини. До цього додаються
зразки асоціальної, а то й антисоціальної поведінки дорослих.
Психологи відзначають [7], що сукупність цих факторів
призводить до затримки як інтелектуального, так і морального
розвитку дитини, порушень нормального формування емоційної
сфери. Дитина не вміє адекватно відповідати соціальним
вимогам і стикається з невдачею, несхваленням, покаранням;
створюються переваги для негативних емоцій (тривоги, страху,
пригнічення, розлючення, образи). При цьому закріплюється
позиція агресивності, ворожості по відношенню до дітей
(однолітків), що вдало соціалізуються, до вимогливих дорослих
(учителів, вихователів та ін).
На нашу думку, окремо слід виділити ще й таку причину
актуалізації агресивних дій серед дітей і підлітків, які призводять
до делінквентної поведінки, як непослідовність батьків у вихованні. Якщо дорослі не звертають уваги на будь-які вчинки
підлітка або коли й заохочують дитину до них, а через деякий час
(як правило, у громадських місцях, у присутності сторонніх
людей, які на думку батьків, не схвалюють такої поведінки)
роблять зауваження, або, ще гірше, б’ють дитину за такий самий
вчинок з метою демонстрації свого вміння суворо виховувати її, –
це неодмінно викликає агресивну реакцію підлітка, сприяє
зростанню психологічного бар’єру між підлітком і батьками.
Причиною агресивної поведінки підлітків може бути також
намагання пристосуватися до сучасної реальності за допомогою
девіантних форм поведінки. Деякі підлітки використовують
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агресивні дії, щоб продемонструвати свою «сучасність», так звану «крутість», уміння протистояти життєвим труднощам і проблемам. На жаль, у багатьох сучасних підлітків існує досить
неадекватне уявлення про мужність, яку нерідко ототожнюють із
грубощами, жорстокістю, агресивністю. Більше того, такі форми
поведінки також провокуються різними засобами масової
інформації, референтними групами однолітків (де забіякуватість,
агресивність
часто
сприймається
як
доказ
мужності,
самостійності) і деформацією сім’ї, яка найчастіше не тільки не
створює в підлітків почуття психологічної захищеності, а й сприяє
розвитку брутальності, демонстративної не скори, як це було
зазначено вище.
Інші підлітки використовують, так би мовити, «агресивний
щит», тобто напускну агресивність з метою відгородитися від
реальної дійсності з її проблемами, позбавитись небажаного
спілкування тощо. Прагнучи відгородити себе від жорстокого
реального світу, вони відштовхують однолітків або дорослих
агресивною поведінкою. Деякі з таких підлітків, замкнувшись в собі, відокремлюють себе від оточуючих стіною недовіри та страху.
Якщо педагоги чи батьки своєчасно не звернуть на це уваги,
ніким і нічим не захищена маленька людина може зламатися.
Отже, будь-яка форма агресивної поведінки є засобом
вирішення певних проблем, які викликані певними життєвими
обставинами і значно залежать від спрямованості потреб та
інтересів дитини, її життєвих труднощів чи проблем.
Слід також констатувати, що в нашому суспільстві, на жаль,
склалася повна залежність дитини від батьків, педагогів, суспільних організацій. Педагог викликає, запитує, перевіряє, контролює,
оцінює, карає. І в школі, і в сім’ї дитина змалку зустрічається
з постійними заборонами, покараннями, примусом, нескінченними доганами. Все частіше у наш час підліток стикається з безтактовністю, брутальністю, а інколи й неприхованою агресивністю
вчителів: за кожну помилку карають, осуджують, принижують
перед колективом однолітків. Усе частіше педагоги не скупляться
на грубощі, жаргонні фразеологізми, звертаються до дітей на
прізвиська, щедро роздають погані оцінки, не замислюючись над
тим, як усе це впливає на незміцніле емоційне здоров’я підлітка.
Отже, проблема педагогічного такту поки що не вирішена. Саме
через це, на наш погляд, необхідно не тільки загострити увагу
вчителів на дитячій агресивності, а й іноді примусити замислитись над своєю поведінкою.
Ми вважаємо, що корекція делінквентної поведінки підлітків
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повинна бути спрямована, насамперед на усунення причин, які
викликають таку поведінку.
Поки не буде з’ясована причина, не можна прогнозувати наслідок. Тому планування корекційної роботи з агресивними підлітками, на нашу думку, обов’язково повинно включати такий етап,
як з’ясування так званого «соціального анамнезу» – вивчення
соціального оточення підлітка, взаємовідносин його з членами
сім’ї, з однолітками, з учителями, з вуличними референтними групами тощо. Корисно також періодично проводити дослідження
з метою з’ясування соціометричного статусу дитини в різних колах його спілкування: у класі серед однолітків, вдома серед членів сім’ї, у неформальній вуличній компанії, у гуртках за інтересами та інших первинних колективах дітей і референтних групах.
Своєчасне психодіагностичне дослідження може допомогти
не тільки констатувати наявність відхилень в емоційно-вольовій
сфері підлітка або в його поведінці, а й з’ясувати причини того чи
іншого відхилення. Звичайно, проведення ґрунтовних психодіагностичних досліджень – це прерогатива практичних психологів,
але й педагог може зробити чимало. В його арсеналі є такі
методи дослідження, як спостереження і його різновиди,
анкетування,
бесіди,
методи
узагальнення
незалежних
характеристик та експертних оцінок і ще багато інших методів, до
яких зараз звертається все більше вчителів і які дають змогу
отримати картину реальної сфери спілкування підлітка.
Таким
чином,
будь-які
форми
педагогічного
або
психологічного впливу на агресивних, емоційно-неврівноважених
підлітків, планування профілактичної та психокорекційної роботи
з ними повинно спиратися, у першу чергу, на знання причин
формування та закріплення агресивних тенденцій поведінки
таких дітей. Учителю важливо не тільки правильно оцінити той чи
інший вчинок школяра, визначити загальну спрямованість його
дій, а й знати їх витоки, виявити фактори, що допомогли
закріпитися небажаним вчинкам і перетворитися в стійкі форми
поведінки. Це дасть змогу значно поліпшити психологічний
мікроклімат у дитячих колективах, взаємовідносини вчителів
з дітьми та батьками, знизити кількість порушень і право порушень серед дітей підліткового віку.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО
ПОДОЛАННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ
ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ
(1920-1940 роки)
Національна програма 1996 р. «Діти України» визнала, що
у сфері розвитку дітей простежується демографічна криза, яка
характеризується погіршенням не лише кількісних, а й якісних
характеристик населення, зокрема загостренням проблеми
здоров’я дітей, а також визнавалося помітне зростання дитячої
бездоглядності, злочинності й проституції [1]. Подальший
суспільно-політичний, а головне соціально-економічний розвиток
країни суттєво погіршив ситуацію в цій сфері. Вже в додаткових
заходах (2001 р.) щодо забезпечення виконання Національної
програми «Діти України» на період до 2005 року переглядалися
ключові положення соціальної програми захисту дітей і, найголовніше, було чітко визнано нові соціальні проблеми, що
охопили усе суспільство. Це й дитяча безпритульність, бездо*
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глядність, жебрацтво, поширення в сільській місцевості такого
явища, як «діти вулиці», існування дитячої злочинності [2, с. 6566]. Усе це змусило державу розпочати комплексні заходи щодо
подолання визначених проблем. Одним із головних елементів
цієї боротьби виступали ОВС.
Проте, попри увесь комплекс дій, ситуація у сфері захисту
дітей не дала позитивного результату. Початок ХХІ століття
додав до існуючих проблем нові жахливі явища – дитячу
проституцію, дитячий порнобізнес, торгівлю дітьми та дитячими
органами, дитяче рабство, дитячу наркоманію.
На жаль, наше суспільство вже не вперше стикається
з аналогічною проблемою. Глобальні потрясіння ХХ ст., викликані соціальним експериментом побудови комунізму, страшними
наслідками війни, виносили на поверхню одну з найболючіших
проблем суспільства – захист дитини, а точніше – створення
гідних умов життя.
Виступаючи як найуразливіша соціальна верства, діти зазнають найсильнішого удару в умовах глобальних соціально-економічних та суспільно-політичних зрушень, наслідком чого є зростання всіх означених вище соціальних явищ. Відбувається знищення певної частки нового покоління, деградація іншої, а в цілому під загрозою опиняється все покоління, а отже – майбутнє
країни.
У зв’язку з цим нами пропонується розглянути ситуацію
1920-1940-х років. Проблема молодого покоління для ОВС тих
часів була не просто важливою, а однією з найгостріших. Саме
в цій сфері розгорталася робота, пов’язана з ліквідацією дитячої
безпритульності, яка визначалась у 20-х рр. ХХ ст. однією з найнебезпечніших проблем. Це пояснювалося тим, що безпритульність виступала живлячою силою для злочинності й базою комплектування рецидивістів. Саме з середовища безпритульних та
бездоглядних дітей формувалися злочинні групи, які тероризували населення [3, с. 267]. Якщо у 1923-1924 рр. намітилося
зниження злочинності серед неповнолітніх, то вже в 1925 р.
держава зіткнулася з її різким зростанням. Тільки по Харкову за
1925 р. було зафіксовано 2491 правопорушень, серед яких
першість належала грабежам і крадіжкам [4, с. 69-70].
На 1926 р. в Україні налічувалося 110 тисяч бездоглядних
дітей, з яких 21 тисяча залишалася на вулицях [3, с. 311-312].
Викриваючи причини такого стану в бесіді з представниками
преси, голова ВУЦВК Петровський сказав: «Уже котрий рік ми
боремося з дитячою безпритульністю, проте завдання ще не
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вирішено, бо в результаті імперіалістичної та громадянської воєн
і голоду в нас лише в одному Донбасі після жорстокої розправи
білогвардійців над робітниками зараз налічується близько
40 тисяч сиріт. Є чимало безпритульних дітей і в інших
місцевостях України… Деякі з них вже підросли, і якби наша
промисловість і сільське господарство розвивалися більш
енергійними темпами, то цих дітей можна було б зайняти в цих
галузях господарства. Але з відомих причин наше господарство
розвивається не так, як ми б того бажали» [4, с. 70-71]. І хоч
сучасні соціально-економічні та суспільно-політичні чинники інші,
сутність проблеми у сфері захисту дітей відбивається
в аналогічних явищах і зумовлена спільними проблемами.
Однією з форм роботи ОВС у сфері профілактики цього
явища стала співпраця з громадськими організаціями і в першу
чергу з організацією «Друзі дітей» [3, с. 312-313]. Проте ця сфера
в умовах перехідного періоду теж зазнала на собі значного
впливу. Під час революції та громадянської війні діяльність
благодійних організацій майже припиняється. Діяли лише земства та деякі богодільні притулки, які були на межі виживання [5].
Після закінчення громадянської війні ревкомами створювалися
повітові відділи (колегії) соціального забезпечення, а з часом
були створені підвідділи опіки та піклування [6, с. 29], охорони
материнства та дитинства, в управляння до яких перейшли
богадільні та притулки. Проте стан їх був жахливим. Так, по
Херсонському округу лише за один місяць 1920 р. померло
18 осіб. За цих умов державна політика в сфері організації
системи влаштування безпритульних дітей пішла шляхом
об’єднання існуючих установ під єдиним керівництвом [8, с. 101].
У травні 1920 р. дитячі притулки (дитячі будинки та колонії) були
передані повітовим відділам народної освіти. Внаслідок
структурної реорганізації відбулися суттєві якісні зміни (діти не
просто перебували в притулках, а й навчалися відповідно до
свого віку, що було, безумовно, позитивним моментом) [9, с. 38].
На
підвідділи
охорони
здоров’я
дітей
покладалася
відповідальність за притулок вихованців, де утримувалися діти
від народження до 4 років [9, с. 9].
Одним із найважливіших напрямків співпраці ОВС з громадськими організаціями стала реабілітація звільнених з місць
позбавлення волі. Для роботи з ув’язненими та звільненими
у Харкові при сприянні ОВС було створене товариство боротьби
із злочинністю «Геть злочинство», головними завданнями якого
стало запобігання рецидиву та повернення цих осіб у су
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спільство [3, с. 216].
Комплексний підхід до проблеми дитячої безпритульності та
виведення їх з кримінального середовища, а також активне
спрямування ОВС діяльності громадськості дало результати за
якими дитяча безпритульність була ліквідована, що не тільки
зменшило криміногенну ситуацію, а й, що найголовніше,
ліквідувало базу рекрутування злочинним світом найагресивнішого контингенту.
Важким випробуванням для нової системи захисту дітей, що
постала в радянській державі, став голод 1921-1922 рр. Тільки
у Дніпровському повіті в 1922 р. померло 5858 дітей, більшість
з яких становили безпритульні [8, с. 19]. Для запобігання такому
лихові активізувалася робота по збиранню пожертв дитячим
будинкам, безпритульним голодуючим дітям [10, с. 16], на всіх
рівнях влади створювались комісії та комітети допомоги
голодуючим [8, с. 18], на які відповідно до постанови ВУЦВК від
13.09.1921 р. покладалося завдання залучення до справи
захисту дітей всіх верств населення. Одним із механізмів
вирішення проблеми рятування дітей від голоду стало за
Постановою Раднаркому УРСР від 14.10.1921 р. розміщення
дітей серед населення під контролем підвідділу опіки повітового
соцзабезу [11, с. 72].
У вересні 1922 р. у Херсоні було відкрито 4 їдальні місії, де
годували 2000 дітей, а на кінець року вже діяло по Херсонському
повіту 23 їдальні, з яких 12 було в місті. Також велику роль
у боротьбі з голодом зіграло створене у листопаді 1921 р.
Українське товариство Червоного Хреста та інші організації. Так,
Херсонське відділення відкрило 80 пунктів харчування, видало
харчові пайки, надавало медичну допомогу [9, с. 10]. Для
збільшення ефективності роботи влада здійснила роботу з концентрації дитячих установ. У ході злиття в Херсоні було
створено 1, а в окрузі 7 дитячих будинків. Це дозволило вперше
провести оздоровчу кампанію, яка охопила 30% дітей [12, с. 19].
Проте такі дії були можливими лише з тими, хто перебував
у відповідних установах. Значна частина безпритульних залишалася «гастролерами», мандруючи з дитячих будинків на вулицю
[4, с. 70]. Для них створювалися нічліжні будинки з їдальнями та
відкриті дитячі будинки [13, с. 9]. Але проблема залишалася
гострою як і раніше. Попри всі рішучі дії правоохоронців щодо
безпритульних, яких вони виявляли і негайно відправляли до
розподільників Народного комісаріату освіти, та спільних дій
з різними організаціями та комісіями щодо роботи з безпритуль
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ними, на 1929 р. в Україні знову почала зростати чисельність
безпритульних, яка досягла 5 тисяч. Нова когорта безпритульних
на 30% складалася з тих, хто втік з дитячих будинків та колоній,
інші – це діти, які перебували на утриманні в сільській місцевості
й, не маючи можливості прогодуватися в селянських сім’ях,
тікали до міста, а третя група – втікачі з Росії. Саме остання
група виявилася найскладнішою, тому що її локалізація
надзвичайно була важкою у зв’язку з неузгодженістю дій ОВС
Української та Російської радянських республік. Таким чином,
створювалися умови, за яких, переміщуючись з однієї території
до іншої, бездомні уникали кампаній по боротьбі з цим явищем
[3, с. 317].
У цій сфері теж активну допомогу надавали громадські
організації, і в першу чергу «Друзі дітей». Ця організація
визначалася як найбільш активна в порівнянні з іншими [3,
с. 312] і досить широко розгорнула мережу своїх осередків. Так,
на 1926 р. у містах нараховувалося 1965 осередків, в селах –
1117 і на транспорті – 365 [4; 313]. Черговим завданням цих
осередків визначалося привертання до себе уваги всієї країни
й особливо сільського населення, яке давало до 70%
безпритульних дітей [3, с. 312].
Для посилення неформального єднання професіональних
правоохоронних сил країни та різних верст і в першу чергу
молоді стало налагодженню якісно нових умов роботи
пролетарського спортивного товариства «Динамо» [3, с. 70], на
яке покладалося не тільки фізична підготовка, а й, що
найголовніше, через моральне усвідомлення потреби активної
громадської позиції у допомозі ОВС в боротьбі з криміналом,
формування добровільних помічників.
Активна робота правоохоронних, державних і громадських
структур дозволила на початок 30-х рр. подолати безпритульність в країні й значно зменшити розміри злочинності неповнолітніх. Проте суцільне одержавлення всіх сфер поширилося
й у цій галузі. Таким чином, коли гостроту проблеми було знято,
у сфері захисту дитини розпочалися процеси одержавлення,
а отже – суцільної формалізації громадського руху на паритетній
співпраці суспільства і влади.
Така тенденція мала надзвичайно негативний наслідок,
адже на фоні подальшого розгортання тотального одержавлення
та соціального приниження людини з одночасним позбавленням
її права впливати на владу та цілодобової її експлуатації
породило в 30-х рр. ХХ ст. нову проблему – проблему
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бездоглядності [3, с. 320]. Саме вона стала надзвичайно
складною для подолання. Проблема полягала в тому, що
позбавивши батьків реально піклуватися та виховувати дітей,
з одного боку, і заформалізувавши громадську мережу, з іншого,
країна отримала ситуацію, за якою значна кількість підлітків,
формально перебуваючи під опікою сім’ї, залишалися
бездоглядними. Подальша руйнація духовних, суспільних,
культурних та ідеологічних цінностей перетворила цю тенденцію
на загальнодержавну проблему.
До того ж хотілося б зосередити увагу на проблемі
подолання дитячої безпритульності, що набула значного
розмаху після Великої Вітчизняної війни. Ця проблема, на
відміну від 20-30-х рр. ХХ ст., була досить швидко вирішена і її
вирішенням знов опікувалися правоохоронні органи.
Проте це вирішення мало суто технічний характер. У подальшому така тенденція спричинила до формування в СРСР
мережі дитячих колоній та дитячих будинків, фактично з режимним утриманням. За таких умов проблеми прибиралася з публічного простору, ховалася в закриту сферу. За таких обставин
вирішувалися питання годування, вдягання, догляду, але створення гідних умов життя державна структура вирішити не зуміла.
Це було зумовлено відсутністю не тільки контролю, а й примату
волі суспільства. Попри усі декларації реальна проблема
соціально вражених дітей замовчувалася.
Сучасна Україна, успадкувавши проблеми, пов’язані з наслідками радянського ладу, реформаційними зрушеннями в суспільно-політичній, соціально-економічній та культурній сферах,
знову зіткнулася зі складним явищем дитячої безпритульності,
бездоглядності, підлітковою злочинністю. Подолання цих болісних для суспільства явищ – надзвичайно складний процес і реально можливий за умов консолідації зусиль влади і суспільства.
Одним із механізмів вирішення проблеми може стати широко
спланована співпраця ОВС з громадськими організаціями. Саме
вона дозволить поєднати ресурси державної політики та
потужний потенціал активної частки суспільства у вирішенні
питання захисту дитини. В цій системі ОВС повинно належати
важливе місце одного з координаторів зусиль, на якого
покладено відповідальність саме боротьби зі злочинністю і захисту прав людини.
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Яськович О., Зайцева М., Зайцева Т.
ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ
З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД
НЕПОВНОЛІТНИХ

У системі МВС України існує служба з теплою домашньою
назвою ДІМ – «дільничні інспектори міліції». Цей випадковий
мовний збіг понять має, мабуть, глибокий підтекст, бо саме
дільничний інспектор міліції як ніхто інший з правоохоронців
є найближчим до населення. Він першим приходить на допомогу
– правову, соціальну, психологічну, фізичну. ДІМ є уособленням
міліції, її образом в очах багатьох людей, представником
правоохоронних органів; на нього можна покластися в скрутний
час як – за аналогією – на домашнього лікаря.
Згідно зі службовим функціональним обов’язками на ввіреній ділянці ДІМ є представником фактично всіх служб ОВС,
зокрема: він і розшуковець, і працівник Державної служби боротьби з економічними злочинами, і слідчий, і дізнавач, і співробітник кримінальної міліції у справах неповнолітніх.
Дільничний інспектор міліції тісно взаємодіє з працівниками
інших підрозділів міліції шляхом обміну оперативно значущою
інформацією, сумісним плануванням і реалізацією спільних
*
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заходів щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх
тощо. Однак, на жаль, недосконалість чинного законодавства
створює перешкоди для більш злагодженої роботи різних
структур міліції щодо більш ефективного подолання проблеми
профілактики злочинів, зокрема і серед учнівської молоді.
Так, наприклад, правопорушення та злочини, що вчинюються неповнолітніми, є предметом прямої уваги Кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Але призначенням цієї правоохоронної служби є зосередження уваги лише на проблемах
припинення правопорушень, що вже вчинені неповнолітніми, та
на забезпечені умов перевиховання підлітків. На жаль, в межах
функцій цієї структури законодавчо не обумовлені завдання
профілактичної роботи серед учнівської молоді, яка належить до
так званої групи ризику. Саме тому профілактична діяльність
з попередження злочинів серед учнівської молоді практично
цілком лежить в межах професійних зобов’язань саме ДІМ.
Зміст Положення «Про дільничних інспекторів міліції»
закріплює основні завдання даної структури, що спрямовані на
попередження протиправної поведінки підлітків. Серед них
особливо важливими, на наш погляд, є такі:
1. Здійснення заходів з попередження та припинення
злочинів і адміністративних правопорушень серед неповнолітніх;
всебічне, повне й об’єктивне дослідження причин і умов, виявлення обставин, що сприяють вчиненню правопорушень; в межах існуючих повноважень вжиття заходів щодо усунення
негативних чинників цього характеру.
2. Підвищення ефективності організації роботи дільничних
інспекторів на основі проведення індивідуальної профілактичної
роботи з особами (зокрема і з неповнолітніми), що є схильними
до здійснення правопорушень і злочинів, надання їм своєчасної
правової допомоги.
3. На основі принципу партнерства з населенням встановлення довірливих відносин з громадянами з метою отримання
інформації, що сприяє попередженню та розкриттю злочинів та
інших правопорушень.
4. Встановлення серед мешканців дільниці осіб, які незаконно виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають і збувають наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або
прекурсори, а також займаються незаконним посівом або
вирощуванням заборонених до виробництва наркотичних
рослин; вжиття заходів щодо притягнення таких осіб до
відповідальності,
передбаченої
законодавством
України.
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Оскільки саме підлітки найчастіше підпадають під такий
негативний вплив, ДІМ повинен вести роботу з такими
підлітками, їх батьками та членами родини.
Співробітник дільничної інспекції організовує безпосередню
роботу в формі індивідуально-профілактичних бесід з мешканцями: а) членами родини, яким було винесено офіційно попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї;
б) неповнолітніми правопорушниками, стосовно яких здійснюється профілактична робота з боку підрозділів кримінальної міліції
у справах неповнолітніх. Зміст цієї роботи базується на роз’ясненні прав та обов’язків батьків та їх дітей, державі, характеру
наслідків насильства в сім’ї з боку доросли стосовно
неповнолітніх тощо. ДІМ також веде облік неблагополучних
сімей, проводить індивідуальні бесіди з членами родини.
Відомо, що безконтрольність з боку батьків сприятиме
правопорушенням серед підлітків та учнівської молоді. Адже
поки дорослі зайняті на роботі, діти надані самі собі, вони часто
змушені самостійно думати не лише про організацію свого
вільного часу, а й про добування шматка хліба. Ст. 184 КупАП
саме і передбачає юридичну відповідальність батьків за
невиконання ними (або особами, які їх замінюють) обов’язків
щодо виховання дітей. Юридична відповідальність настає
внаслідок ухилення батьків від виконання обов’язків, які
передбачені законодавством стосовно забезпечення необхідних
умов життєдіяльності та повноцінного розвитку дитини.
На жаль, у наш час низького рівня економічного забезпечення значної частини населення України поширені випадки, коли
дорослі змушують дітей та підлітків займатися жебрацтвом. Тому
зусилля ДІМ розповсюджуються й на попередження та припинення фактів експлуатації дитячої праці, що принижує гідність
дитини.
В суспільстві склалась складна ситуація з підлітками. Багато
з тих, хто ступив на злочинний шлях, згодом опиняються у приймальниках – розподільниках і колоніях для неповнолітніх. У таких
закладах перебувають неповнолітні, що вчинили злочини й направлені сюди за рішенням суду. Потрапляють до подібних установ діти віком від 11 до 14 років, які скоїли суспільно-небезпечні
діяння, але не досягли віку, з якого настає кримінальна
відповідальність при умові необхідності їх ізолювання.
Слід зазначити, що ефективність діяльності ДІМ щодо
попередження правопорушень серед учнівської молоді прямо
залежить від рівня його авторитету серед населення. Якщо
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працівнику міліції вдасться змінити стереотипи негативного
відношення до міліції з боку громадян (що, на жаль, є характерним на сьогодні для України), сформувати свій позитивний образ
професійного сприйняття та самосприйняття, це надасть йому
можливість закласти міцний фундамент почуття довіри з боку
громадян, спиратися на їх реальну допомогу.
Проблема підвищення рівня довіри до міліції з боку громадян знайшла своє відображення у окремій Програмі формування
позитивного іміджу міліції України, що була схвалена Рішенням
колегії МВС України 10.01.03 р. і яка розрахована на період
з 2003-2007 рр. У рамках цього директивного документу окреслені ефективні шляхи профілактиці правопорушень серед
неповнолітніх, зокрема:
 спільно з місцевими державними адміністраціями,
науковцями,
представниками
навчальних
закладів
та
громадськості вивчити та розробити відповідні заходи щодо
декриміналізації молодіжного середовища;
 на
основі
взаємодії
з
навчальними
закладами
організовувати комплексні заходи з правового виховання дітей
дошкільного та молодшого шкільного року;
 спрямовувати керівництво дошкільних закладів, шкіл,
інших освітніх закладів на формування позитивного іміджу
правоохоронця серед молоді; проводити бесіди із залученням
працівників ОВС;
 брати участь у створенні в найбільших населених пунктах
областей під патронатом ОВС дитячих «міліцейських шкіл»,
в яких діти та підлітки можуть в ігровій формі набувати правових
знань, спортивного гарту, корисних навичок законослухняної
поведінки;
 на базі спорткомплексів структур і підрозділів ОВС,
навчальних закладів системи МВС України створювати спортивні
секції для підлітків;
 в опікунської роботі над дитячими закладами акцентувати
увагу саме на виховних процесах.
Встановлення в суспільстві правопорядку, зменшення
кількості правопорушень, зокрема і серед неповнолітніх,
забезпечується системним підходом на основі об’єднання зусиль
різних структур державного та громадського призначення,
взаємоповаги її представників. Тому служба ДІМ повинна
проводити роботу щодо попередження правопорушень серед
учнівської молоді разом із громадськістю на основі принципів
довіри та самоповаги.
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Дмитренко М.С .
ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ХЕРСОНЩИНИ»
ЯК ЗАСІБ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ
СЕРЕД БАТЬКІВ
Соціальні зміни, що відбулися в нашій державі, актуалізують
нові завдання у сфері освіти, зумовлюють необхідність пошуку
прогресивних методів і підходів для реалізації цих завдань.
Перехід до освіти майбутнього – це перш за все перехід до
прогресивної філософії, основні положення якої стануть
головним орієнтиром на шляху наповнення нової системи освіти
дійсно новим змістом.
Які основні недоліки старої системи освіти? Чому такою
актуальною стала необхідність її оновлення? За допомогою яких
засобів залучити дітей до процесу навчання? Чому вчити і як
виховувати? Як народжується особистість?
Ці та інші питання сьогодні хвилюють суспільство. Тому
спеціалістами Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів уже два роки як
започаткована на обласному телебаченні передача «Освітній
простір Херсонщини» в рубриці «Спільна мова». Ініціатором та
керівником цієї справи став ректор інституту, кандидат
педагогічних наук, професор Зубко А.М. Саме він очолив творчу
групу інституту з питання підготовки телепередач, став
постійним її ведучим.
Кожна кафедра спільно з відповідними відділами,
лабораторіями інституту вивчали запити батьків, учителів,
громадськості відносно тих проблем, які виникають у процесі
навчання й виховання. Потрібно було проводити свого роду
педагогічний всеобуч, чого так не вистачає сьогодні нашому
суспільству.
Батьки мають бути обізнаними з методами й прийомами
виховання дітей, уміти роз’яснювати їм певні норми, правила,
вимоги, і, що найголовніше, правильно організувати діяльність
дітей, тобто володіти певною системою педагогічних знань.
У цьому має допомогти батькам педагогічний всеобуч. Ось чому
завдання передачі – значно поліпшити постановку педагогічної
освіти батьків.
І батьки, і педагоги, уся громадськість повинні розуміти, що
молоде покоління зіткнеться з необхідністю оволодіння наукою
*
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виживання на основі розвитку соціально-психологічних засобів
пристосування до будь-яких ситуацій. Спектр здібностей, які
в даному зв’язку має розвинути освітній процес, надзвичайно
широкий: від фізичних якостей, які потрібні і для зустрічі
з природою, і для спілкування з людьми, до вміння вижити
в співтоваристві інших, залишаючись при цьому повноцінною,
вільною й відповідальною особистістю. На цьому саме
і будувалися сюжети майбутніх телепередач. «Питання батьків –
відповідь спеціалістів» – ось схема ефірного діалогу. Причому,
питання були різнопланові:
–Як підготувати дитину до школи?
– Чому в нас так мало відмінників?
– Як допомогти дітям, які потребують особливої уваги?
– Чому наші діти стали такі агресивні? і т.д.
У кожній передачі брали участь не тільки викладачі
й методисти інституту, а й учителі-практики, психологи шкіл,
керівники загальноосвітніх навчальних закладів різних типів.
Розглядаючи тему «Сучасна школа: реалії та перспективи»,
глядачі почули відповіді з вуст директора Чаплинської
спеціалізованої ЗОШ №1 Л.С.Смаровоз, директора ЗОШ №46
міста Херсона О.Ю.Дмітрієнко. Тему «Формування духовної
особистості» розкривали директор Херсонського навчальноестетичного комплексу «Художня школа» А.Л.Сліпич, директор
Таврійського ліцею мистецтв О.Г.Альохіна, директор приватної
школи мистецтв «Ювента» Ф.А.Тимофєєва.
А скільки цікавих порад почули батьки від працівників
Обласного
медико-педагогічного
центру
С.П.Булахової,
Г.І.Войтенко, учителів початкових класів ЗОШ №4 м.Херсона
О.М.Гришаєвої, ЗОШ №56 Л.А.Костюкевич, практичного
психолога ЗОШ №24 Ю.А.Агачевої. Не менш цінними були думки
директора Любимівської ЗОШ Нововоронцовського району
Ж.Д.Ткаченко, директора Дудчанської ЗОШ цього ж району
Т.В.Мельник, які відкрили своє бачення нових орієнтирів
сільської школи. Директор чоловічої гімназії Т.В.МакаренкоНітовкіна брала участь у передачі разом з представником
батьківського комітету І.В.Жидченко. Саме тут прозвучала думка,
що значною перешкодою в процесі навчання й виховання всіх
часів була невідповідність між закликами дорослих та їх
особистим життям і переконаннями. Тому не можна
недооцінювати вплив сімейного виховання, де кожен із батьків
виступає для дитини безпосереднім життєвим прикладом.
Виховання має виходити з необхідності розвитку в дітей
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якостей, які допоможуть їм реалізувати себе і як частину
суспільства, і як неповторну індивідуальність зі своїми
специфічними
запитами
й
індивідуальними
засобами
самореалізації. При цьому мається на увазі не лише звичне «ким
бути» і «яким бути», а передусім – «як жити», тобто як
побудувати свій індивідуальний спосіб життя, обрати
оптимальний режим інтелектуальних, емоційних, фізичних
навантажень, спосіб реакції на невдачі й успіхи, відповідний тип
трудової діяльності й форми проведення вільного часу.
Навчитися жити – значить виробити свою позицію в житті, свій
світогляд, ставлення до себе, до навколишнього середовища,
зрозуміти себе й інших.
І в цьому всьому повинні допомогти дітям ми – дорослі.
Кузьменко Л.Є.

*

ПРИНЦИПИ Й МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОМОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ
Початкова освіта як складова частина загальної середньої
освіти спрямована на всебічний розвиток молодших школярів.
Освітня галузь «Мова й література» передбачає опанування
молодшими школярами української мови як засобу спілкування
та пізнання. Головне завдання початкового етапу навчання
української мови – формування комунікативних умінь, що
передбачається Державним стандартом початкової загальної
освіти. Комунікативна змістова лінія, яка є основною, передбачає
розвиток усного й писемного мовлення учнів, їхнього вміння
користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу.
З цією метою розвиваються, удосконалюються усні види
мовленнєвої діяльності, якими учні певною мірою оволодівають
у дошкільному віці. Серед змістових ліній навчання української
мови перевага надається комунікативній. Тому вчителю потрібно
будувати свою роботу так, щоб оволодіння культурою
спілкування відбулося комплексно, з опорою на всі види
мовленнєвої діяльності. Уроки української мови надають великі
можливості для ознайомлення учнів з найважливішими
правилами усного та писемного мовлення й спілкування,
практичного засвоєння формул увічливості, які виховують
культуру, інтелігентність. Процес формування комунікативномовленнєвих умінь першокласників ґрунтується на принципах,
*
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які організовують і роблять його цілеспрямованим.
Розглянемо сутність поняття «принципи навчання».
Принципи навчання – «категорія дидактики, що характеризує
способи використання законів навчання відповідно до мети
виховання й освіти. Принципи навчання визначають зміст,
методи і організацію навчання... є для педагога надійним
керівництвом до дії» [3, 46].
Принципи навчання слугують підґрунтям для організації
навчального процесу та вибору методів формування
комунікативно-мовленнєвих умінь. Широке коло науковців
поняття «метод» розглядають як спосіб упорядкованої
взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, направленої на
розв’язок навчально-виховних завдань.
Слід зазначити, що як у дидактиці, так і в методиці
викладання рідної мови є різні класифікації методів навчання: за
джерелом
одержання
знань
(А.М.Алексюк,
Є.Я.Голант,
С.Г.Шаповаленко, І.Т.Огородников, М.А.Сорокін, Є.М.Дмитровський, Л.П.Федоренко), за рівнем пізнавальної діяльності
(І.Л.Лернер, М.І.Скаткін), за характером навчально-пізнавальної
діяльності учнів (К.М.Плиско), за способом мислення
(О.В.Дудников), за основними компонентами процесу навчання
у взаємозв’язку викладання й учіння (Ю.К.Бабанський), за
способом взаємодії вчителя та учнів на уроці (О.М.Біляєв) та ін.
Оскільки навчання мови в школі спрямовується на
засвоєння теоретичних знань і розвиток та вдосконалення на їх
основі мовленнєвих умінь усного та, здебільшого, писемного
мовлення, Л.П.Федоренко [5, 93] класифікує методи навчання
рідної мови так: методи теоретичного вивчення мови (бесіда,
повідомлення, читання правил у підручнику); методи теоретикопрактичного
вивчення
мови
(вправи
граматичного,
орфографічного
та
стилістичного
характеру);
методи
практичного вивчення мови (збагачення мовлення в процесі
використання мови як засобу пізнання всіх шкільних предметів).
Сучасна методика навчання української мови в початкових
класах пропонує окремі групи методів для навчання читання та
письма, уроків позакласного читання, вивчення орфографічного
матеріалу. У процесі розвитку мовлення використовуються
методи, розроблені в дидактиці. О.Я.Савченко [3, 100] розглядає
такі основні методи навчання: словесні (розповідь, зв’язний
виклад учителя, пояснення, бесіда), наочні, практичні (вправи та
дидактичні ігри), надаючи при цьому великого значення методам
пошукового характеру, а також самостійній діяльності учнів.
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Дидактичні принципи навчання учнів початкових класів
визначила О.Я.Савченко [3, 92-10]: всебічного розвитку
особистості, цілісного впливу навчально-виховного процесу,
природовідповідності
організації
навчання,
науковість,
доступність, систематичність, наступність та перспективність,
взаємозв’язку навчання й розвитку, мотиваційного забезпечення
навчального процесу, співробітництва, наочності, міцності
результатів навчання. Саме тому вважаємо за необхідне
розглянути сутність тих із них, які набувають важливого значення
у
світлі
лінгводидактичних
особливостей
формування
комунікативного мовлення 6-річних учнів.
Під час моделювання процесу спілкування на уроці
Ю.І.Пассов вважає за необхідне звернути особливу увагу на такі
його
параметри:
особистісний
характер
комунікативної
діяльності суб’єкта спілкування; взаємодію та взаємовідносини
мовленнєвих партнерів; ситуації як форми функціонування
спілкування; змістову основу процесу спілкування; систему
мовленнєвих засобів, засвоєння яких забезпечило б комунікативну діяльність у ситуаціях спілкування; функціональний
характер засвоєння та використання мовленнєвих засобів;
евристичність.
Принцип
усебічного
розвитку
особистості
та
співробітництва
Принцип полягає у створенні оптимальних умов для
«цілеспрямованого розвитку фізичних, пізнавальних, духовних
якостей дитини, гармонізації впливів різних видів діяльності на її
розвиток і соціалізацію» [3, 93]. Як стверджують психологи
(Л.Б.Божович, І.О.Зимня, О.Л.Кононко), період до 7-8 років
є сенситивним для соціалізації особистості.
Отже
навчання
спілкуватися
шляхом
здійснення
комунікативно-мовленнєвої діяльності, організованої як активна
взаємодія двох або більше мовців, що є суспільною потребою
людини, задовольняє вимогам розвитку, самореалізації
особистості в шестирічному віці. І навпаки, лише тоді мовлення
дитини відповідатиме зростаючим потребам її усної й писемної
комунікативної діяльності, тобто потребам розвитку дитини, коли
його розвиток буде відбуватися в контексті соціальної сфери
учня.
Принцип співробітництва в дидактиці розглядається як
такий, що передбачає особистісно організоване спілкування. Це
означає, що в процесі формування комунікативних умінь,
прийомів зміст і форма вправ мають віддзеркалювати


190




СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ



особистість учня, його індивідуально-психологічні особливості.
Як зазначає Ю.І.Пассов, «розвиток говоріння повинен
відбуватися в умовах максимального залучення всіх сфер
свідомості, всіх компонентів особистості» [4, 21].
Принцип мотиваційного забезпечення
Цей принцип ми розглядаємо в ракурсі проблеми розвитку
комунікативного мовлення першокласників як один із найбільш
впливових факторів оптимізації цього процесу. Методисти
розглядали немотивоване навчання як навчання, позбавлене
психологічного змісту, навчання заради форми.
Л. В. Заков [1, 65] указував на те, що вимога вчителя
відповідати на поставлені запитання є досить слабким мотивом
для виникнення мовлення учня, оскільки не викликає в школяра
особистої потреби говорити. У 6-річному віці діти не здатні
усвідомлювати необхідність оволодіння мовленням, проте вони
мають потребу в спілкуванні.
Для дітей 6-річного віку збуджуючими емоційними
факторами можуть бути ігри та ігрові прийоми, змагання,
заохочування учнівських висловлювань. Основною метою
перелічених факторів є створення в дитини бажання говорити.
Учені (В.Х.Вілюнас, Г.Х.Шингаров) пов’язують появу
інтересів із позитивними емоціями, що з’являються в процесі
діяльності й слугують посередником між потребами та їх
задоволенням. Саме тому для дітей шестирічного віку
збуджуючими емоційними факторами можуть бути різноманітні
ігри (у тому числі рольові) та ігрові прийоми (як стверджує
О.М.Леонтьєв, мотив ігрової дії лежить не в результаті дії,
а в самому процесі); змагання (їх можна організувати як під час
індивідуальної, так і в процесі групової або парної роботи);
заохочення учнівських висловлювань; пропозиції поділитися
особисто значущою для учнів інформацією на близьку для них
тему (за умови наявності зацікавлених слухачів); участь
у колективно важливому завданні (запросити батьків або
співробітників школи на свято, привітати їх, отримати потрібну
(цікаву) для учнівського колективу інформацію); виконання
завдань, що підвищують самооцінку дитини, роблять її у власних
очах дорослішою, відповідальнішою (проведення екскурсій по
школі для дошкільників, навчання одне одного, обговорення та
підготовка сюрпризів для однокласників і т. ін.).
Розвитк комунікативного мовлення, яке є втіленням
ментальності народу, має забезпечити надійне мотиваційне
підґрунтя для оволодіння рідною мовою.
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Принцип індивідуалізації та диференціації навчання
тісно пов’язаний із попереднім, оскільки розглядається як
найбільш дієвий засіб створення мотивації й активності під час
навчання мовленнєвої діяльності. До того ж, здатність до
засвоєння мови є індивідуальною характеристикою кожної
людини, що пов’язано з особливостями розвитку її психічних
процесів.
Принцип покликаний забезпечити індивідуальний підхід до
формування часткомовленнєвих та комунікативних умінь учнів
і диференціацію, у зв’язку з цим, вправ відповідного навчального
змісту та рівня складності.
Принципи наступності, систематичності й послідовності
передбачають урахування вихідного рівня готовності дітей до
навчання в межах кожного його етапу, рівня попередньої
підготовки. Відбір матеріалу доцільно подавати за тематикоситуативним принципом.
Принцип свідомості
У випадку, коли дитина ще до школи оволодіває на певному
рівні рідною мовою, уміння українського мовлення в неї
формуються несвідомо, у процесі забезпечення природної
потреби в спілкуванні з оточуючими «внаслідок стихійного
процесу розвитку мислення в онтогенезі» [1, 36].
Таким чином, принцип свідомості знаходить свою реалізацію
в усвідомленому формуванні граматичних, лексичних умінь
українського мовлення першокласників.
Принцип наочності полягає в забезпеченні чуттєвого
пізнання виучуваного, необхідність чого мотивується перевагою
конкретно-образного мислення молодших школярів.
Специфічною наочністю в процесі розвитку комунікативного
мовлення виступає мовлення людини (учителя, учнів, людей,
у тому числі й аудіозаписів), що є взірцем правильної вимови
звуків, інтонації різноманітних відтінків, джерелом збагачення
словникового запасу. У зв’язку з цим до мовлення вчителя
ставляться особливі вимоги: він має володіти всім багатством
словника, різноманітністю граматичних форм і синтаксичних
конструкцій, його мовлення має бути простим і доступним для
сприймання та розуміння, точним, виразним, образним,
грамотним.
Принцип використання міжпредметних зв’язків особливо
актуальний для навчання українського мовлення дітей.
Необхідність використовувати міжпредметні зв’язки викликана
потребою розширення сфери практичного використання
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української мови, оскільки родинне мовленнєве середовище не
може забезпечити дітям україномовного спілкування.
Принцип взаємозв’язку навчання й розвитку
Цілеспрямований розвиток особистості, пізнавальних
і творчих можливостей дитини в різних видах діяльності.
Крім зазначених і проаналізованих дидактичних принципів,
слід назвати й лінгвістичні принципи, що дуже важливі для
формування українського комунікативного мовлення учнів
перших класів:
1. Принцип випереджального формування усного мовлення
щодо писемного.
2. Принцип формування й розвитку чуття мови.
3. Принцип
практичної
мовленнєвої
спрямованості
навчального процесу.
4. Принцип
комплексного
підходу
до
формування
мовленнєвих умінь.
5. Принцип народності.
XXI століття ставить перед освітою нові вимоги. Людство
помітно змінює орієнтації в бік демократії, піднесення авторитету
особистості. Має стверджуватися стратегія прискореного
розвитку освіти, що забезпечить розвиток особистості. На цьому
наголошує Національна Доктрина розвитку освіти.
З огляду на те, що проблема нашої статті стосується
формування комунікативно-мовленнєвих умінь першокласників,
для нас важливими є положення теорії мовленнєвої діяльності
(О.М.Леонтьев); про взаємозв’язок аудіювання і говоріння
в процесі усного мовлення (І.О.Зимня); про необхідність
навчання мовлення в контексті провідної вікової діяльності та
мовленнєвої функції (А.К.Маркова); про навчання усного
мовлення шляхом «втілення» його в комунікативні аспекти
(В.А.Артемов).
Формування вмінь українського комунікативного мовлення
першокласників має спиратися на такі принципи:
всебічного розвитку особистості та співробітництва;
мотиваційного забезпечення; індивідуалізації та диференціації
навчання; наступності, систематичності й послідовності;
свідомості; наочності; використання міжпредметних зв’язків;
взаємозв’язку навчання й розвитку; випереджувального
формування усного мовлення щодо писемного; формування
й розвитку чуття мови; комплексного підходу; практичної
мовленнєвої спрямованості навчального процесу; народності.
Під час формування вмінь українського комунікативного
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мовлення найбільш доцільно використовувати такі методи:
пояснювально-ілюстративний метод, імітаційний, репродуктивний, оперативний, продуктивно-творчий (комунікативний).
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НАВЧАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ В ШКОЛАХ іЗ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИКЛАДАННЯ

Рівень знань української мови залежить від запасу слів та
імінь користуватися ними під час конструювання власних
висловлювань. Володіння лексичним і фразеологічним багатством мови є невід’ємною ознакою мовленнєвої культури учнів.
Тому навчанню української лексики, фразеології, словниковій
роботі в російських школах приділяється особлива увага.
Вивчення лексики й фразеології здійснюється на основі
взаємозв’язку у викладанні двох мов. Оскільки лексичні
й фразеологічні поняття в обох мовах спільні, то основну увагу
треба зосереджувати на засвоєнні учнями української лексики та
фразеології.
Поглиблюючи знання про лексичні поняття, діти розвивають
увагу до слова і його значення, розширюють активний запас слів
і фразеологізмів, виробляють уміння користуватися ними
в усному й писемному мовленні.
Навчання лексики й фразеології має практичний характер.
Спираючись на знання рідної мови, учні засвоюють українську
лексику. Метою нашої статті є з’ясування особливостей
засвоєння української лексики й фразеології учнями 5-6 класів,
*
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де вивчаються ці розділи шкільного курсу.
Лексика вивчається в освітньо-пізнавальному, нормативнопрактичному та функціонально-стилістичному аспектах. Однак
у школах з російською мовою навчання другий аспект
переважає. Вивчення лексики в освітньо-пізнавальному плані
забезпечує поглиблення знань учнями наукових відомостей
з лексикології, передбачених програмою для обох типів шкіл.
Виділяючи слово як основну одиницю мови, учні працюють над
значенням слова, багатозначністю, прямим і переносним
значенням, омонімами, антонімами, знайомляться з лексичними
шарами української мови з погляду походження й продуктивності
вживання (спільнослов’янські, власне українські, запозичені
слова, неологізми й застарілі слова), з погляду функціонування
в мовленні (загальновживані слова, професіоналізми, діалектизми, терміни). Це дозволяє вивчати граматику на лексичній
основі, показувати взаємозв’язки, що існують між лексикою та
іншими розділами шкільного курсу мови, і створює умови для
цілеспрямованого збагачення словникового запасу учнів.
Засвоєння теоретичного матеріалу з лексики допомагає
систематично здійснювати нормативно-практичний аспект —
формувати в учнів уміння висловлюватись українською мовою,
будувати тексти з різноманітною лексичною наповнюваністю.
Два аспекти вивчення словникового складу української мови
вимагають розмежування таких понять, як «вивчення лексики»
і «словникова робота». На уроках лексикології діти вивчають
слово як одиницю лексичного рівня мови, знайомляться
з багатством і різноманітністю словникового складу. Робота над
збагаченням словникового запасу учнів проводиться на всіх
уроках української мови. Однак вона буде інтенсивнішою
і якіснішою, якщо спиратиметься на знання, набуті учнями під
час вивчення лексики.
Відомо, що відповідно до значення й функції граматичних
ознак слова поділяються на три групи — самостійні, службові,
вигуки і звуконаслідувані слова. Під час вивчення лексикології
необхідно врахувати співвіднесеність самостійних слів із
реальністю, наявність у них лексичного і граматичного значень.
Головним тут є сам процес засвоєння слів української лексики
й фразеологізмів, зіставлення з російськими відповідниками.
У цій роботі можна виділити два етапи: 1) засвоєння слів
і фразеологізмів, що становлять спільний лексичний фонд в обох
мовах і 2) засвоєння слів та фразеологізмів, що становлять
власне український фонд. Опрацьовуючи одиниці української
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лексики, різні лексичні шари й групи фразеологізмів, необхідно
звернути увагу учнів на те, що основним є розуміння лексичного
значення, яке сприймається на фоні тексту (речення).
Словниковий склад української мови, як і російської, являє
собою чітку систему й містить різні категорії слів, пов’язані між
собою певними відношеннями на основі загальних семантичних
ознак. Семантичні відношення слів досить різноманітні. Вони бувають
синонімічними
(дорога,
шлях,
тракт,
шосе),
антонімічними (далеко – близько), лексико-семантичними
(дієслова руху, іменники – назви ссавців), тематичними (слова
певної професії, слова – назви хатніх речей); виражають
семантичні відношення родових і видових понять (вишня,
яблуня, груша до слова дерево), споріднених слів (великий,
величезний, велич, велетень).
Важливу роль відіграє сполучуваність слів для оформлення
тексту певного стилю, де по-різному використовуються такі співвідносні ряди слів, як високі – низькі, загальновживані – емоційно
забарвлені, загальновживані – діалектні тощо. Установлення
контекстуальних відношень, контекстуальної сполучуваності слів
дозволяє виробляти навички стилістично правильного використання української лексики.
Серед багатьох значень слова виділяються прямі
й переносні. Останні служать базою для створення метафор, що,
у свою чергу, є важливим для роботи над зв’язним мовленням
і мовою художніх творів. Сукупність усіх значень становить
лексичне значення слова й складає його семантичну структуру.
Скажімо, слово неділя: номінативне (пряме) значення – «назва
сьомого дня тижня», стилістично – тиждень (розм.), емоційне –
неділька, синтаксично зумовлене – Свята неділя (Великдень),
фразеологічне зумовлене – від неділі до неділі. Усі значення
слова найточніше розкриваються в контексті, тому недоцільно
працювати над лексичним значенням слова поза його межами.
Зіставлення значень слова неділя з російським неделя переконує учнів, що навіть спільні в обох мовах слова відрізняються
не тільки фонетичним оформленням, але й значеннями.
Порівняймо: неділя – воскресенье.
Лексичні поняття, уведені до шкільної програми, діляться на
три групи: 1) поняття, що входять до лексичної парадигми на
рівні семантики слова; 2) поняття, пов’язані з уживанням слів
у різних сферах спілкування; 3) поняття, пов’язані з розвитком
словникового складу, походженням української лексики.
Окрім лексичних понять, шкільна програма включає фра
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зеологічні: фразеологізм, або фразеологічні звороти, професійні
вислови, крилаті слова. З усіх понять, що в цілому називаються
фразеологією, у школі використовується узагальнене поняття
фразеологізм, за допомогою якого учні засвоюють сутність
фразеологічних
одиниць,
їх
структурно-семантичну
різноманітність і особливості функціонування в мовленні.
Для вивчення фразеологізмів у російських школах необхідно
визначити принципи їх відбору. Опорою в розв’язанні цього питання є визначальні риси фразеологізмів і насамперед прирівнювання їх за лексичними ознаками до слова.
До методичних принципів відбору фразеологізмів можна
віднести такі: 1) співвіднесеність фразеологізмів у двох мовах –
українській і російській; 2) ступінь засвоєння учнями російських
фразеологізмів та їх українських відповідників; 3) доступність
українських фразеологізмів для учнів, зокрема специфічно
українських, у творах, рекомендованих для позакласного
читання; 4) виховна вага фразеологізмів.
Практика вчителів показує, що учні порівняно легко засвоюють лексичні і фразеологічні поняття, спільні в обох мовах,
але не завжди розуміють їх зміст і вживання, що спричиняє лексичні недоліки. Ще нерідко трапляється чути на уроках приклади,
що свідчать про малий лексичний запас, невміння користуватися
синонімами, багатозначними словами тощо. На жаль, не можна
приховати того, що деякі учні, закінчуючи школу, недостатньо володіють усним і писемним мовленням, не завжди додержуються
норм слововживання, часто порушують ці норми, тому мовлення
їх бідне, нечітке, не вистачає достатнього лексичного запасу для
вираження власних думок. На уроках доводиться чути слова, що
не відповідають нормам української лексики. Під час перекладу
з російської мови на українську і навпаки учні можуть
«утворювати» незрозумілі за змістом слова, перебудовуючи посвоєму російське чи українське слово.
Лексика школярів ще досить засмічена, вони не завжди розмежовують російські й українські слова. У мові учнів трапляється
багато огріхів, серед яких значне місце займають лексичні недоліки.
Це насамперед – нерозуміння учнями значення деяких слів,
пов’язаних із багатозначністю, прямим і переносним значенням
слова, омонімією, а також невміння вибрати синонім для досягнення точності й виразності в спілкуванні. Звичайно,
перелічені недоліки не вичерпують усіх видів лексичних
порушень у мовленні учнів, це лише основні типи огріхів. Щоб
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запобігти таким недоречностям у спілкуванні школярів, учитель
повинен сам досконало володіти нормами літературної мови.
Уміле використання звукотехнічних засобів навчання та
інших видів унаочнення, зміцнення міжпредметних зв’язків забезпечать успіх у роботі над підвищенням рівня культури усного
й писемного мовлення учнів. Проведення робіт творчого
характеру, навчання школярів писати твори, що спираються на
спостереження під час проведення екскурсії, пейзажні описи, характеристики літературних героїв за вивченими художніми творами – усе це забезпечує засвоєння лексичних норм української
мови.
Учні 5 класу, де вивчається розділ «Лексикологія» і найбільш інтенсивно проводиться словникова робота, в основному
не запам’ятовують усіх тих слів, що вивчаються протягом уроку.
Причини цього можуть бути різні: перенасиченість дидактичного
матеріалу новими словами, складність їх семантики, поверхове
пояснення значення слів, відсутність тренувальних вправ на
вживання того чи іншого слова тощо. Подолати це можна, застосовуючи різні прийоми словникової роботи: створення
проблемної
ситуації,
з’ясування
значення
слова
демонструванням предмета, використання тлумачного словника
української мови, синонімізацію, перифраз, морфологічний,
словотвірний і етимологічний аналізи слів тощо.
Приступаючи до навчання лексикології в 5 класі, необхідно
з’ясувати мету її вивчення, пояснити, що ознайомлення з лексикою української мови дає можливість вільно користуватися
словом, будувати висловлювання українською мовою. Так,
опрацьовуючи значення слів, наголошуємо, що кожне слово має
звуковий склад, граматичну форму й чітко окреслене значення.
Це дає змогу людям обмінюватися думками.
Багатозначність слів сприяє образності й виразності мови.
Лексичне значення слова – це його зміст, співвідносність із
певним позамовним фактом (предметом, явищем, якістю,
процесом) дійсності. Так, слово заплава означає «місце, яке
затоплюється під час повені», слово полотніти «ставати
блідим, бліднути», слово скритний – «такий, що скриває від
інших свої почуття, настрої, думки». Лексичне значення слова
визначається поняттям, яке воно виражає, залежить від
граматичних ознак слова, контексту, лексичних зв’язків з іншими
словами, емоційного та стилістичного забарвлення. Розуміння
лексичного значення слова необхідно для опанування інших
лексичних понять і засвоєння слів української мови.
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Учні російських шкіл уже знають усі компоненти лексичного
значення слова з уроків російської мови. Вони пригадують, що
основне значення визначається коренем (ліс, лісок, лісочок).
Однак і інші морфеми (суфікси, префікси) впливають на
значення слів, міняючи його повністю або частково, тому слова
ліс, лісний, лісничий різні за значенням.
Для ознайомлення учнів з лексичним значенням слів можна
застосувати різні прийоми тлумачення – логічне визначення,
синонімізацію й переклад.
Особливу увагу треба звернути на пряме й переносне значення слова. Адже діти і в російській мові часто сприймають слова, ужиті в переносному значенні, як цілком окремі, не пов’язані
з їхніми прямими значеннями. Необхідно пояснити, що пряме
значення слова є його основним значенням, переносне значення
можна встановити тільки в сполученні з іншими словами,
наприклад:
1. Пливе човен води повен (Нар. творчість). 2. За сонцем
хмаронька пливе (Т.Шевченко). 3. Директор виходить на
площадку перед павільйоном (Ю.Яновський) 4. На небо густо
виходять чисті вересневі зорі (М.Стельмах).
Значні труднощі для учнів становить розмежування багатозначних слів та омонімів. Діти повинні усвідомити, що омоніми
— це слова, однакові за звучанням, але різні за значенням,
наприклад: дбайлива мати і мати хороші оцінки; мила руки
і купити мила; коло – круг і коло – прийменник, ужитий із
родовим відмінком іменника. Багатозначні слова мають щось
спільне у своєму значенні, що об’єднує їх навколо основного,
прямого значення.
Омоніми й багатозначні слова подібні лише зовні, але за
своїм змістом вони суттєво різняться. Кожне переносне значення
полісемантичного слова обов’язково так чи інакше пов’язане
з його первинним значенням. Наприклад, слово пропускати
в словосполученнях
пропускати
воду
через
фільтр,
пропускати старших уперед, пропускати м’яч у ворота
виступає з різним значенням, але всі ці значення об’єднуються
навколо первинного, а саме: дати змогу пройти. Учні
добирають російські відповідники і переконуються в тому, що
якості слів з переносним значенням і омонімів співвідносні.
Отже, основними критеріями розрізнення багатозначних слів
та омонімів є зміст слова, наявність чи відсутність внутрішнього
значеннєвого зв’язку між співзвучними словами і співвідносність
слів в українській і російській мовах.
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Для закріплення матеріалу пропонуємо знайти омоніми
в таких словосполученнях:
падати на землю, падати духом; короткий олівець, коротка розмова; старовинний лук, масиви зелених лук; глибока
балка в степу, залізна балка; земляний вал, вогневий вал;
сільський клуб, клуб диму; край (біля) вікна, край (кінець) лісу.
Учні не завжди можуть визначати відтінки в значенні
синонімів. Опрацьовуючи тему «Синоніми», слід звернути на це
особливу увагу, оскільки вміння вибрати синонім із певним
відтінком необхідне під час побудови власних висловлювань
(творів, переказів). Завдяки вмілому добору синонімів можна не
лише найточніше висловити думку, а й уникнути невиправданого
повторення однакових чи спільнокореневих слів. Тут принагідно
варто розповісти про роботу над словом наших письменників,
зокрема Т.Шевченка, І.Франка, М.Коцюбинського та ін. Уміло
організована робота над синонімами сприяє виробленню
стилістичної вправності учнів. Так, краще сказати Промовець
говорив цікаво й зрозуміло, ніж Промовець промовляв цікаво
й зрозуміло.
Вивчення розділу «Лексикологія» має свої особливості: на
основі знань про лексичні шари російської мови треба поглибити
знання учнів про багатство словникового складу української мови, ознайомити із джерелами походження української лексики,
активним і пасивним її запасом та стилістичними групами.
Спільними тут будуть поняття лексичних шарів та співвідносні
в обох мовах слова. Тому основну увагу зосереджуємо на
засвоєнні нових для учнів слів тієї чи іншої лексичної групи та
формуванні в учнів навичок користування словами різних
лексичних шарів у зв’язному мовленні.
З деякими лексичними шарами діти ознайомлювалися, вивчаючи твори І.Я. Франка, В.С. Стефаника, А.Ю. Тесленка
й інших. Тому треба лише повторити відомості про діалектизми,
архаїзми, неологізми тощо.
Опрацьовуючи багатство української лексики з погляду її
походження, необхідно врахувати спорідненість її з лексикою
слов’янських мов, особливо російської і білоруської.
Поряд з опорою на російську мову надзвичайно важливим
на уроках лексики є тісний зв’язок із стилістикою. Учні повинні не
тільки ознайомитися з різними лексичними шарами, але
й навчитися правильно й доцільно ними користуватися.
Зважаючи на велику спорідненість двох розділів – лексики
й стилістики та на вимоги сучасної програми – дати учням
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основи знань стилістичної структури мови (тексту) й виробити
в них навички стилістичної грамотності, слід розглядати лексичні
шари саме у функціонально-стилістичному аспекті. Дотримання
цього забезпечить глибоке розуміння лексичної структури
української мови і сприятиме поліпшенню вмінь і навичок.
Засвоєння фразеологічних понять відбуваються в основному практично. П’ятикласники знайомляться з багатством
української фразеології, учаться відрізняти фразеологізми від
вільних синтаксичних сполучень і вживати їх у власному
мовленні. Фразеологічний матеріал широко використовується на
багатьох уроках української мови і літератури.
Під час ознайомлення учнів із фразеологічними одиницями
звертаємо увагу на такі їх ознаки: українські фразеологізми становлять багатство національної мови, їх значення здебільшого
не відповідає значенню слів, що входять до їх складу, вони не
членуються на частини без утрати свого смислу, за значенням
і вживанням вони співвідносяться зі словом, надають мовленню
образного характеру. Фразеологізми широко використовуються
на уроках граматики як ілюстративний матеріал для виучуваних
мовних явищ або для граматичного розбору.
Фразеологічні одиниці становлять визначальну рису кожної
мови. Тому вивчення українських фразеологізмів і засвоєння
найбільш яскравих з них проводиться на різних уроках як
елемент словникової роботи.
Особливо корисні вправи з фразеології. Види цих вправ
можуть бути такі:
 знайти серед омонімічних словосполучень стійкі
(фразеологізми);
 замінити в реченні виділене слово синонімічним йому
фразеологізмом;
 доповнити ряди синонімів стійкими словосполученнями;
 розподілити фразеологізми за смисловими групами
(наприклад, за позитивною чи негативною характеристикою людини, професійними ознаками);
 увести до тексту (речення) потрібний за змістом
фразеологізм;
 перекласти російські фразеологізми, користуючись
словником;
 дібрати до російських фразеологізмів їх українські
відповідники (синоніми).
Суттєву роль у засвоєнні української лексики й фразеології
відіграють уроки літератури, на яких учитель з’ясовує значення
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слова в тексті художнього твору, показує залежність
використання тих чи інших лексичних одиниць від теми та ідеї
твору, переконань автора і навчає дітей на кращих зразках
умінню відбирати слова, використовувати їх у власному
мовленні. Тлумачення слова, з’ясування його відтінків, показ
доцільного вживання слова в даному тексті, його стилістичної
вмотивованості й відповідності загальному спрямуванню
художнього твору – такі завдання повинен розв’язувати вчитель,
аналізуючи художній твір чи його уривок, зберігаючи при цьому
єдність вражень учнів, одержаних від читання всього твору. Ці
ж завдання лексичної роботи розв’язує вчитель, коли аналізує
мову художнього твору чи навіть особливості мовного стилю
письменника. Словникова робота на уроках літератури
є важливим засобом здійснення міжпредметних зв’язків.
Вивчення розділу «Лексикологія», подальша словникова
робота на уроках української мови формують в учнів лексичні
вміння й навички, передбачені програмою української мови
в кожному класі. Ознайомлення з фразеологізмами позитивно
впливає на образність мовлення учнів і розвиток їхніх
комунікативних умінь і навичок.
У 5-6 класах учні повинні з’ясовувати значення слів самостійно і, користуючись тлумачним словником, назвати значення слова в даному контексті, уміти добирати омоніми, синоніми,
антоніми та правильно вживати слова в розмовному, науковому,
діловому й художньому стилях; визначати слова за словником,
розмежовувати основні лексичні шари української мови,
користуватися всіма передбаченими програмою словниками,
розмежовувати семантичні ознаки словотворчих засобів,
лексико-семантичні і граматичні ознаки частин мови, вживати
в мовленні багатозначні іменники, прикметники, числівники,
займенники, добирати до них синоніми й антоніми; у 7 класі –
визначати лексичні властивості дієслів, дієприкметників,
дієприслівників та прислівників, службових слів і вигуків,
добирати синонімічні варіанти цих частин мови та їх форм,
вільно використовувати в усному й писемному мовленні всі
частини мови; у 8 і 9-х класах – тлумачити значення будь-якого
слова чи фразеологізму в контексті, пояснювати їх стилістичні
функції, аналізувати лексичні особливості стилів мовлення
й використовувати означені одиниці мови у процесі спілкування.
Формуванню цих умінь і навичок сприяють усі види й форми
лексичної роботи в школі, методи й прийоми навчання, система
лексичних вправ. Лексичні уміння й навички, вироблені в процесі
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вивчення розділу «Лексикологія» і словникової роботи під час
опрацювання інших розділів курсу української мови та на уроках
літератури, виховують в учнів чуття мови, свідоме ставлення до
слова, розвивають їх мовну культуру й розумові здібності,
сприяють формуванню комунікативної компетентності.
Слюсаренко Н.В., Білозерська Л.П.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Головною метою загальноосвітньої школи на сучасному
етапі її розвитку є «розвиток і формування соціально зрілої,
працелюбної, творчої особистості громадянина України,
здатного до свідомого суспільного вибору та збагачення на цій
основі інтелектуального, культурного і економічного потенціалу
народу» [2]. Для досягнення даної мети неабияке значення має
застосовування в навчально-виховному процесі інноваційних
методів і форм організації навчальної діяльності школярів.
Над проблемою використання інноваційних технологій
навчання працювало багато вчених (В.Беспалько, І.Волков,
С.Гончаренко, М.Кларін, В.Монахов, П.Підкасий, О.Полат,
Г.Сиротенко, В.Шубинський та ін.). Науковці, зокрема,
відзначали, що вони дозволяють активізувати діяльність учнів та
пропонували створювати на уроках проблемні ситуації (В.Гетта,
М.Махмутов та ін.), організовувати дидактичні ігри (В.Букатов,
А.Газман, Д.Ельконін та ін.), використовувати творчі завдання
(І.Волощук,
С.Сисоєва
та
ін.),
технології
особистісно
орієнтованого навчання (І.Бех, І.Якіманська та ін.), інтерактивні
методики (Н.Пахомова, М.Чанова, Н.Кочетурова, О.Полат та ін.).
Останнім
часом
у
навчально-виховному
процесі
загальноосвітніх шкіл України все частіше застосовують
інтерактивні методики, що передбачають постійну, активну
взаємодію всіх учнів, співнавчання, взаємонавчання, за умов
якого учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними
учасниками (суб’єктами) педагогічного процесу.
Зацікавленість педагогів даною проблемою, її актуальність
та, нажаль, недостатнє опрацювання в галузі навчання іноземної
мови обумовило написання даної статті, мета якої – показати
роль та місце інтерактивних методів, зокрема методу проектів,
у педагогічному процесі загальноосвітньої школи та визначити
його вплив на ефективність навчання учнів німецької мови.
Педагогічний пошук учителів-практиків завжди спирається
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на досягнення психолого-педагогічної науки, яка потребує, щоб
технології навчання (традиційні та інноваційні, пасивні, активні та
інтерактивні) забезпечували якісне оволодіння школярами
певною сумою знань. У той самий час ефективність різних
технологій навчання є різною.
З огляду на це, на сучасному етапі розвитку
загальноосвітньої школи перевагу надають використанню
активних методів, які дають учню можливість бути суб’єктом
навчання, вступати в діалог з учителем, виконувати творчі,
проблемні завдання тощо. Такі методи нині займають помітне
місце як на практичних заняттях, так і під час самостійної роботи
учнів [1, с. 14].
Термін «інтерактивний» прийшов до нас з англійської мови
(«inter-act» – «взаємна діяльність») і позначає здатність
взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим
(наприклад, комп’ютером) або будь-ким (людиною) [3].
Інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання,
у ході якого здійснюється взаємодія вчителя й учня. На відміну
від пасивних методик, де учень виступає об’єктом навчання,
активні та інтерактивні технології ставлять учня в суб’єктсуб’єктні відносини з учителем.
Інтерактивні підходи не нові для української школи. Окремі
елементи такого навчання можна знайти в працях
В.Сухомлинського, у творчості Ш.Амонашвілі, В.Шаталова,
Є.Ільїна та інших вчителів-новаторів 70-80-х років ХХ століття.
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації
пізнавальної діяльності, у процесі якої досягаються певні
конкретні й прогнозовані результати [11, с. 22]. Однією із цілей
«інтерактиву» є створення комфортних умов навчання, таких, за
яких учень навчається більш успішно, стає більш активним,
більш зацікавленим.
Інтерактивна робота базується на принципах одночасної
взаємодії (усі учні працюють в один і той же час); однакової
участі (для виконання завдання кожному учневі дається
однаковий час); позитивної взаємодії (група виконує завдання
при
успішній
роботі
кожного
учня);
індивідуальної
відповідальності (при роботі в групі у кожного учня є своє
завдання) [16].
При цьому навчальний процес організовують таким чином,
що практично всі учні активні, мають можливість діяти залежно
від наявних знань. Кожен учень вносить свій особистий вклад,
висловлює свою думку, обмінюється з іншими школярами своїми
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думками, знаннями, ідеями, способами діяльності. Усе це
відбувається за умови взаємної підтримки й в атмосфері
доброзичливості, що дає змогу не лише здобувати нові знання,
а й розвивати пізнавальну діяльність [15, с. 113].
Інтерактивна діяльність на уроках іноземної мови
передбачає організацію й розвиток діалогового спілкування, яке
веде до взаєморозуміння, взаємних дій, до спільного вирішення
загальних, але значимих для кожного учасника завдань,
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор,
спільного вирішення проблеми тощо [4, с. 5].
Інтерактивні методи навчання мають численні переваги
в порівнянні з пасивними методами. У цьому можна
переконатися, якщо проаналізувати інформацію, отриману на
основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури
з теми дослідження (таблиця 1).
Таблиця 1
Характеристика пасивних та інтерактивних методів навчання
Критерії порівняння Пасивне навчання
Інтерактивне
навчання
Об’єм інформації за Великий
Невеликий
одиницю часу
Глибина засвоєння
На рівні
На всіх рівнях пізнання
учнями навчального
запам’ятовування
(запам’ятовування,
матеріалу
та розуміння
розуміння, застосування,
аналіз, синтез, оцінка)
Кількість навчального
Невелика
Велика
матеріалу, засвоєного
учнями
Контроль над
Учитель контролює
Учитель має менший конпроцесом засвоєння
процес навчання,
троль над обсягом вивзнань
передбачає його
чення, часом і ходом нарезультати
вчання. Результати роботи менш прогнозовані
Роль учителя
Учитель – джерело
Учитель – лідер, радник,
знань
організатор, консультант
Роль учнів
Пасивна
Активна
Джерела мотивації учіння Зовнішні
Внутрішні

Як бачимо, переваги інтерактивного навчання в тому, що
навчальний матеріал засвоюється учнями на всіх рівнях
розуміння, до яких входять запам’ятовування, розуміння,
застосування, аналіз, синтез та оцінка. До того ж рівень
засвоєння знань досить високий, а учень є суб’єктом навчання.
Основними формами інтерактивної роботи є навчальна
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взаємодія учнів у парах і мікрогрупах, що складаються
з 4-6 чоловік. Робота в групах може бути організована такими
способами:
1. Усі групи виконують однакові завдання. Якщо хтось
з членів групи не знає, що робити, чи сумнівається
в правильності виконання свого завдання, він одразу отримує
необхідні пояснення. Діяльність і рівень засвоєння знань кожного
учня контролюють та оцінюють інші члени групи і вчитель.
2. Кожна група працює над виконанням частини спільного
для всіх завдання. Така робота обов’язково завершується
колективним
обговоренням,
представленням,
захистом
виконаних завдань, тобто головні висновки й підсумки роботи
групи стають надбанням членів інших груп.
3. Групову діяльність організують у групах мінімального
складу (учні працюють у парах) [7; 8].
До цих способів, на нашу думку, можна додати ще один,
коли різним групам пропонують виконати різні групові завдання.
При цьому цілісність пізнавальної діяльності всього класу
зберігається, оскільки залишаються спільними освітні, виховні
й розвивальні цілі заняття. Це диференційований спосіб. У його
основу можуть бути покладені завдання різного рівня складності
або різна їх кількість.
Найбільш ефективними методами інтерактивного навчання
науковці називають наступні: робота в малих групах, робота
в парах, «мозковий штурм», симуляційні ігри, «мікрофон»,
написання ділових листів та звернень, метод проектів та ін.
Особливе місце серед них посідає метод проектів, сутність якого
полягає в самостійній та активній участі учнів у розробці проектів
на задану вчителем або обрану самостійно тему. Проекти
можуть бути реалізовані індивідуально або колективно [17].
В обох випадках обов’язково треба складати чіткий план роботи,
а в другому – ще й розподіляти між учнями завдання.
Характерною ознакою методу проектів є органічна й повна
узгодженість шкільного навчання з навколишнім життям,
різноманітними інтересами дитини. Саме це й дозволяє йому
посісти чільне місце в процесі навчання учнів іноземної мови.
Основна мета проектів – надання учням можливості
самостійно набувати знань у процесі вирішення практичних
завдань або проблем, які потребують інтеграції знань із різних
галузей. Учителю в проекті відводиться роль координатора,
експерта, додаткового джерела інформації [12, с. 8].
Виділяють декілька видів проектів, які використовують
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у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл. Вони
різняться між собою за певними ознаками: за методом, який
домінує в проекті; за характером контактів; за характером
координування; за кількістю учасників; за тривалістю виконання
проекту тощо. Схематично це представлено на рис.1.
ВИДИ ПРОЕКТІВ

довгострокові
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Рис.1. Класифікація проектів, які використовують
у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл

Не дивлячись на те, що проектів досить багато й вони
є різними, до будь-якого з них висуваються такі вимоги:
1. Наявність значущої в пошуковому та творчому плані
проблеми (задачі), яка вимагала б у процесі її вирішення
дослідницького пошуку (наприклад, дослідження проблем різних
регіонів світу або впливу кислотних дощів на навколишній світ,
створення серії репортажів про різні країни).
2. Практична, теоретична, пізнавальна значимість очікуваних результатів (наприклад, доповідь відповідної служби про
даний регіон, випуск альманаху або газети з репортажами
з місця подій).
3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність
учнів.
4. Демонстрація проміжних результатів.
5. Використання дослідницьких методів, що передбачають
певну послідовність дій, поступове виконання роботи тощо.
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Працюючи над проектами, учні повинні враховувати
вищеназвані вимоги та дотримуватися певної послідовності, яка
має відповідати наступному алгоритму:
Визначення проблем, задач (використання в ході спільного дослідження
методів «мозкової атаки», «круглого столу»)
Висування гіпотез

Обговорення способів дослідження
Обговорення способів повідомлення кінцевих результатів (презентація,
захист, творчі доповіді, перегляд тощо)
Висновки, рефлексія, висування нових проблем дослідження
Збирання, систематизація та аналіз отриманих даних
Підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презентація

Оцінюють роботу учнів над проектом за такими критеріями:
1. Оформлення та виконання проекту: актуальність теми та
запропонованих рішень, реальність, практична спрямованість та
значимість роботи; обсяг та повнота розробок, самостійність;
рівень творчості, оригінальність розкриття теми.
2. Якість оформлення, відповідність до стандартних вимог,
якість малюнків, ескізів, якість та повнота рецензій.
3. Захист проектів: якість доповіді (композиційна побудова,
повнота
представлення
роботи,
підходів,
результатів,
аргументованість, переконливість); об’єм та глибина знань за
темою (ерудованість, міжпредметні зв’язки).
4. Педагогічна орієнтація: культура мовлення, манера,
використання наочних засобів, відчуття часу, імпровізований
початок, утримання уваги аудиторії.
5. Відповіді на питання: повнота, аргументованість,
прагнення використовувати відповіді для успішного розкриття
теми та переваг роботи.
6. Ділові та вольові якості доповідача: відповідальність,
бажання досягти високих результатів, готовність до дискусії,
контактність.
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Метод проектів можна успішно використовувати в ході
навчання іноземної мови (як форму позакласної роботи; як
альтернативний спосіб організації навчального процесу; як
складову традиційної системи навчання).
Прикладом використання методу проектів у позакласній
роботі можуть бути різноманітні конкурси, вікторини, участь
у заходах, пов’язаних із життям класу, групи, школи, міста,
підготовка творчих вечорів, концертів, виставок, звітних заходів
іноземною мовою [14, с.57].
Проект як альтернативний спосіб організації навчального
процесу виключає традиційне навчання іноземній мові.
Досягненню мети проекту підпорядковуються всі дії учнів,
учителя: вивчення лексичних та граматичних одиниць, пошук
джерел інформації, відбір потрібних фактів, відомостей,
оформлення та представлення результатів. Результатом
виконаної роботи можуть бути: стенди, брошури, програми,
фільми, театралізовані вистави тощо.
Навчання, в основі якого лежить проектна робота, являє
собою ланцюжок проектів, тематично пов’язаних між собою та
реалізуючих принцип послідовності та поступового ускладнення
мовного матеріалу. Такі проекти передбачають виконання
творчих та дослідницьких завдань у межах навчального курсу.
Дані проекти виконують функцію комунікативних завдань на
трансфер, у яких знання, отримані в процесі вивчення розділу
або курсу, застосовуються для виконання навчальнокомунікативних або реально-комунікативних завдань [5, с. 39].
Дослідження довело, що проектну діяльність можна успішно
застосовувати під час навчання учнів іноземної мови, зокрема
німецької. Наприклад, учні 5 класу на уроках німецької мови із
задоволенням працюють над проектами «Багатоквартирний
дім», «Ідеальна школа», «Бути активним – це актуально»
(таблиця 2).
Над цими проектами учні працювали під час вивчення
декількох розділів програми: «Знайомство. Родина та друзі»,
«Школа», «Вільний час. Навчальний процес відбувався на основі
поєднання традиційних форм і методів навчання з використанням методу проектів та інших інтерактивних методів та
прийомів. Проекти були ігровими, дослідницькими та груповими.
Робота над ними відбувалася з використанням простих
(виготовлення генеалогічного дерева) та дослідницьких форм
(пошук інформації в газетах, журналах, енциклопедіях,
телевізійних передачах тощо.
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Багатоквартирний дім
(Mehrfamilienhaus)
Ідеальна школа
(Idealschule)
Бути активним – це актуально
(Aktiv zu sein ist aktuell)

Вільний час

Школа

Родина та друзі

Розділ
навчальної
програми
Назва
проекту

Таблиця 2
Проектна діяльність учнів 5-х класів на уроках німецької мови
Етапи роботи
над проектом
Визначення
проблем
Поділ на
робочі групи
Збирання,
систематизація, аналіз
отриманих
даних
Висновки,
презентація
результатів
Визначення
проблем
Поділ на
робочі групи
збирання,
систематизація, аналіз
отриманих
даних
Висновки,
презентація
результатів
Визначення
проблем
поділення на
робочі групи
Збирання,
систематизація, аналіз
отриманих
даних
Висновки,
презентація
результатів

Інтерактивні вправи та завдання
Мозковий штурм
Метод «Відомі персонажі»
Гра «Відгадай хто ми», виготовлення ляльки
одного із членів сім’ї з коментарем у діалозі,
виготовлення макету будинку та сім’ями в
ньому, запрошення на День народження
(роботах в парах), пазл з текстом та
завданням до нього
Представлення багатоквартирного будинку
(розповідь про його мешканців); постер
«Сімейний архів»
«Мікрофон»
Метод різнокольорових карток
Настінна карта ідеальної школи з коротким
описом, ідеальний розклад занять (у діалозі
та на малюнку), гра «Жива кімната», гра «Не
кажи так або ні!», інтерв’ю з директором
ідеальної школи, шкільне опитування про
улюблені предмети, гра «Що під хустинкою»
Газета ідеальної школи з «живими» статтями
Метод «Два-чотири-разом»
Прийом розрізаного малюнка
Метод «Навчаючи – учуся», «Разом» (агітація
щодо вступу до нового клубу для школярів),
змагання «Якби наші хобі могли говорити»,
«живий» постер «Розклад дня», групова
робота над текстом «Familie Berger will
verreisen», Олімпійські ігри, фоторепортаж з
місця подій, діалог на запропоновану тему
Презентація активних способів проведення
вільного часу, хобі та вподобань членів груп
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У ході формувального експерименту здійснювався
диференційований
індивідуальний
підхід,
ураховувалися
інтереси, нахили та потенційні можливості учнів, рівень їх
підготовки. Під час організації проектної діяльності педагоги
спостерігали як за окремими учнями, так і за всім класом
у цілому, звертали увагу на прояв зовнішньої активності учнів
протягом уроку або під час окремих його етапів. Згідно із цим
вносили необхідні корективи в методику проведення таких
занять. Тобто вони виконували функції координаторів або
радників.
Слід зазначити, що в контрольних класах пізнавальну
діяльність школярів організовували за традиційною схемою.
Учителі намагалися використовувати різні форми й методи, які
стимулювали пізнавальну діяльність дітей, сприяли підвищенню
якості знань із німецької мови.
Контрольний
експеримент,
який
проводився
після
формувального з метою перевірки та оцінювання отриманих
результатів, підтвердив ефективність проведеної роботи
(таблиця 3).
Таблиця 3
Результати дослідно-експериментальної роботи
Контрольна група
Експериментальна група
до
після
до
після
експерименту експерименту експерименту експерименту
Рівень
знань
учнів
%
учнів
%
учнів
%
учнів
%
Високий
Середній
Задовільний
Низький

2
11
5
-

11
66
23
-

2
12
4
-

11
72
17
-

2
11
4
-

12
71
17
-

7
9
1
-

41
53
5
-

Важливо зазначити, що в ході дослідження спостерігалася
також динаміка розвитку в учнів мовленнєвих навичок та
актуалізації тематичного словника. Так, якщо на початку роботи
школярів над проектом кількість нових слів, які не було
передбачено програмою з німецької мови і тому не вміщено
в підручник, становила 2-3 на групу з 17 осіб, то після виконання
третього проекту діти використовували 14-16 таких слів. До того
ж вони їх самостійно знайшли в словнику або в інших джерелах
інформації.
Позитивні зміни відбулися і в граматичних та комунікативних
навичках учнів експериментальної групи. Діти навчилися не
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тільки висловлювати свою думку, а й аналізувати, наскільки
правильно вони це роблять, виявляти помилки. Як наслідок,
кількість типових помилок зменшилася на 40%.
У ході експерименту була зафіксована висока активність
учнів у пошуково-дослідницькій роботі, що позитивно вплинуло
на кругозір дітей та рівень їх знань з інших предметів. Про це
свідчать відгуки вчителів історії, біології, англійської мови, етики.
Використання методу проектів на уроках німецької мови
в 5-му класі сприяло розвитку в учнів навичок перекладацької
діяльності, що підтверджують їх статті та коментарі фотографій
у постерах.
Таким чином, результати проведеного дослідження
дозволяють стверджувати, що на сучасному етапі розвитку
загальноосвітньої
школи
особливу
увагу
приділяють
використанню інтерактивних методів навчання, які ставлять учня
в суб’єкт-суб’єктні відносини. Це – робота в малих групах, робота
в парах, «мозковий штурм», симуляційні ігри, «мікрофон»,
написання ділових листів та звернень, метод проектів та ін.
Метод проектів, як показує практика, можна активно та успішно
використовувати в ході навчання німецької мови, що дозволяє
розширити та поглибити знання школярів, сприяє розвитку в них
граматичних і комунікативних навичок.
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*

ФОРМУВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ
НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Проблема волі, довільної та вольової регуляції поведінки
й діяльності людини давно займає розум різних учених,
викликаючи гострі дискусії та суперечки. У нашій країні за останні
роки проблемі волі приділялось дуже мало уваги з боку
психологів та педагогів. Певною мірою ця проблема
розглядалась у 60-70-ті роки ХХ століття, проте ці дані застарілі,
а нових недостатньо для повного та всебічного розглядання
даної теми.
Волю як психологічний феномен вивчало багато вітчизняних
учених. Не дивлячись на це до цих пір погляди психологів різко
розходяться навіть по головних питаннях, пов’язаних із даною
темою. Одні заперечують наявність волі, як самостійного
психологічного явища, ставлять під сумнів цінність поняття
«воля». Інші, відстоюючи самостійність волі, уважають її лише
здатністю долати труднощі та перешкоди.
На думку Селіванова В.І., воля – найвищий прояв активності
людини [3]. Чим раніше й активніше привчається людина долати
труднощі в опануванні своєї поведінки в навчанні, праці, тим
більших успіхів вона досягне. Тому важливо закласти основи
сильної волі в молодшому шкільному віці.
Костюк Г.С., говорячи про волю молодих школярів,
стверджував, що формуванню вольових якостей сприяє
передусім шкільне навчання, яке вимагає від учнів усвідомлення
й виконання обов’язкових завдань, підпорядкування їм своєї
активності, довільного регулювання поведінки [2]. Входження
учнів в обов’язкову навчальну діяльність і пов’язаний із нею
спосіб життя супроводжується рядом суперечностей, а в процесі
*
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їх переборення й гартуються вольові якості школярів.
Вольові якості – це особливості вольової регуляції, що
виявляються в конкретних, специфічних умовах, обумовлених
характером, що переборює труднощі. Слід зазначити, що
в молодшому шкільному віці у вольових діях велику роль
відіграють почуття, які нерідко стають мотивами поведінки.
Розвиток волі й почуттів на цьому етапі проходить у постійній
взаємодії.
До найбільш загальних положень, які треба враховувати під
час виховання вольових якостей належать:
- вольова активність визначається силою мотиву;
- вияви волі завжди конкретні й зумовлені тими
труднощами, які дитина долає;
- вольові якості можуть носити приватний характер із
найвищою мірою вияву тільки у звичних конкретних ситуаціях
і загальний – з постійними характеристиками вольової поведінки;
- у структурі окремих вольових якостей може бути не
однакове співвідношення генетично зумовлених і тих, що
утворюються в процесі формування компонентів;
- вольові якості в школярів розвиваються в ході
формування їхньої особистості, її моральної основи. У цьому
плані моральне виховання треба розглядати як необхідну умову
для формування волі.
Практичною основою методики вольової підготовки є:
- регулярна й обов’язкова реалізація тренувальної
програми й змагальних установок;
- систематичне введення додаткових труднощів;
- використання змагань і змагального методу під час
організації тренувальних занять;
- послідовне посилення самовиховання на основі
самопізнання, усвідомлення суті своєї спортивної діяльності.
Навчання до обов’язкової реалізації тренувальної програми
й змагальних установок. Звичка доводити будь-яку справу до
кінця, бути завжди й у всьому обов’язковим формується
в тренуванні через невідступне виконання системи тренувальних
завдань, продуманих, спланованих, прийнятих у якості
конкретної програми дій.
Ведення додаткових труднощів. Не дивлячись на те, що
планомірне збільшення фізичних навантажень у процесі
тренувань означає регулярне підвищення й психічних
навантажень, для цілеспрямованого впливу на розвиток
вольових якостей дитини необхідно додатково створювати тяжкі
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ситуації, що потребують проявлення волі. Особливо в той
момент, коли учень достатньо добре пристосовувався до
певного тренувального навантаження.
Фактором підвищення труднощів, можуть бути різні зовнішні
й внутрішні перешкоди, у тому числі природні умови зовнішньої
середи, штучні предметні перешкоди, стан стомлення, негативні
емоції.
У практиці вольової підготовки застосовують різні прийоми
створення додаткових труднощів:
а) введення додаткового завдання, пов’язаного зі
збільшенням тренувальної роботи на фоні стомлення;
б) проведення тренувальних занять в ускладнених умовах
або з використанням незвичного спортивного обладнання;
в) зміни предметних і просторових умовних дій із метою
підвищити точність і впевненість виконання;
г) те ж саме, але зі збільшенням ступеня ризику;
д) введення збиваючих сенсорно емоційних факторів
(спрямування – виховання стійкості й самовладання);
є) ускладнення змагальних взаємодій та умов оцінки
досягнення (спрямування – виховання стійкості волі до
перемоги);
Використання змагань і змагального методу. Значення
змагального
методу
у
формуванні
вольових
якостей
відзначається тим, що цей метод виходить із природних початків
спортивної діяльності, приводить у дію мобілізаційну силу
специфічних міжособистісних відносин, ставить тим самим учнів
перед необхідністю найвищого вияву своїх можливостей
і потребує в той же час здатності володіти собою
в найскладніших обставинах.
Окреме змагання, навіть надзвичайно відповідальне,
зрозуміло, нічого не вирішує в довгому й складному процесі
виховання характеру. Тільки регулярне й систематичне
використання змагальних починань при організації тренувальних
занять може бути постійно діючим фактором формування
вольових якостей.
По мірі адаптації дитини до змагальних навантажень
і ситуацій роль змагального методу у вольовій підготовці не
зменшується за умови, що ступень вимог до вольових якостей
підвищується.
Послідовне посилення самовиховання. Виховання волі не
мислиме без здатності активно й цілеспрямовано керувати
собою, своїми діями. Сюди входять такі компоненти: невідступне
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дотримання визначеного режиму життя; упевненість у собі,
самоспонукання
до
виконання
тренувальної
програми
й досягнення змагального результату; саморегуляція емоцій,
постійний самоконтроль [4].
Під час занять фізичною культурою й спортом учням
доводиться виконувати значну кількість вправ, що вимагають
вияву вольових якостей. Виховуючи ці якості, учителеві
необхідно дотримуватися таких правил:
- починати із простих і доступних вправ, поступово
підвищуючи їх складність;
- виконувати складні вправи в полегшених умовах і по
частинах;
- заздалегідь освоювати підвідні вправи, що підвищує
впевненість учнів у своїх силах і можливостях;
- забезпечувати належну страховку під час виконання
складних вправ;
- підбадьорювати учнів, вселяти їм упевненість у тому, що
вони зможуть справитися зі складним завданням;
- усі вправи й дії, спрямовані на виховання вольових
якостей, учні повинні виконувати енергійно або у високому темпі;
- Усі вправи треба виконувати із зосередженою увагою, не
зупиняючись і не перериваючи роботу до повного виконання
завдання;
- домагатися
результативності
вправ,
даних
для
виховання вольових якостей;
- забезпечувати участь школярів у змаганнях за честь
класу й школи, участь в естафетах і спортивних іграх на уроках
фізкультури;
- навчити учнів прийомам самостимулювання;
- прагнути забезпечити інтерес учнів до занять, визначити
значущі для них цілі.
З метою виховання вольових якостей на уроках фізкультури
й особливо в процесі секційних занять доцільно включати окремі
вправи, що вимагають вияву значних вольових зусиль. За своєю
спрямованістю такі вправи умовно можна поділити на чотири
основні групи:
1. Вправи з бігу на коротких відрізках, у стрибках, метаннях,
плаванні тощо із завданням максимального результату. На
уроках фізичної культури такі завдання можна ставити під час
прийому навчальних нормативів. У секційній роботі доцільно
проводити контрольні тренування. Такі вправи сприяють
вихованню рішучості, сміливості, самовладання.
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2. Вправи на витривалість і подолання стомлення. Тут
маються на увазі не тільки вправи, а також ускладнені умови
виконання. Такі вправи розвивають витривалість і виховують
наполегливість, витримку, самовладання.
3. Вправи на подолання емоційних станів, що негативно
впливають на працездатність. Це передусім вправи, пов’язані
з ризиком (стрибки через природні перешкоди, змагання з більш
сильним противником у спортивних іграх). Подібні вправи
сприяють вихованню сміливості, самовладання.
4. Вправи, спрямовані на подолання труднощів, які
виникають несподівано. Умови, що передбачають такі труднощі,
заздалегідь продумує вчитель-тренер. Найпростіше створити
такі труднощі в ігрових видах спорту або єдиноборствах.
Однією з головних умов успішного формування вольових
якостей є зміцнення в учнів упевненості у своїх силах. Вона засновується на практичній перевірці власних можливостей під час
навчальних і тренувальних занять, а також у процесі змагань [1].
Отже, з метою формування вольових якостей на уроках
фізичної культури пропонується використовувати вправи з бігу
на коротких відрізках, у стрибках, метаннях, плаванні тощо, із
завданням досягнення максимального результату; вправи на
витривалість і подолання стомлення; вправи на подолання
емоційних станів, що негативно впливають на працездатність;
вправи, спрямовані на подолання труднощів, які виникають
несподівано.
Література:
1. Ильин Е.Г. Психология физического воспитания. – М., 1987.
2. Вікова психологія / Під ред. Костюка Г.С. – К.: Рад. школа, 1986.
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Товстуха К.М., Гапшенко М.М., Козіна В.В.
ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ – ВЕЛІННЯ ЧАСУ
Розвиток сучасного суспільства обумовлює формування
такої парадигми в освіті, яка сповідує гуманістичні цінності,
сприяє особистісному розвитку кожного педагога, передбачаючи
перехід до принципово нових дидактичних теорій та технологій.
При цьому проблеми якості освіти завжди залишалися на
першому плані суспільної уваги, адже навчання – це той
компонент нашого життя, без якого неможливо уявити
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гармонійний розвиток людини. У незалежній Україні якісна освіта
– не лише пріоритет державної політики, але й елемент
успішного бізнесу. Як визначено Національною доктриною
розвитку освіти України, освіта – стратегічна основа розвитку
особистості, суспільства, нації і держави, запорука майбутнього,
найбільш масштабна й людиноємка сфера суспільства, його
політичної, соціально-економічної, культурної й наукової
організації.
Основні
тенденції
розвитку
освіти
передбачають
інтегративний підхід до побудови якісного змісту освіти,
формування цілісної системи загальноосвітніх знань та вмінь.
Особливості реформування освіти на сучасному етапі
передбачають зростаючу тенденцію до інтеграції. Оскільки життя
в суспільстві та світогляд людей за своїм змістом мають
інтегрований характер, то й система освіти повинна також мати
інтегрований підхід, який сприятиме не лише засвоєнню
інформаційного змісту окремих предметів, а й формуватиме
учня як людину культури.
Сьогодення ставить нові завдання перед наукою
і практикою,
стимулюючи
розвиток
нових
навчальних
педагогічних технологій, оригінальних педагогічних ідей, форм
і методів навчання.
Сучасна школа, як підкреслює М.В.Кларін, покликана не
просто давати знання, а й організовувати навчання, здатна
підготувати учнів до перетворення знань в інструмент творчого
освоєння світу.
Різними шляхами йдуть школи в пошуках засобів для
виконання вищезазначеної парадигми освіти. Пройшла свій
шлях становлення й генічеська гімназія, перш ніж заявила про
себе як цілісна школа принципів. Ці принципи слугують
здоровому глузду: дитина з бажанням іде до школи, їй має бути
добре тут.
Ми, дорослі, педагоги допомагаємо їй знаходити спосіб
самовираження, ураховуючи при цьому ціннісні орієнтири сім’ї,
поважаючи їхні інтереси. Ось чому в гімназії створено
й розвиваються три взаємопов’язаних і взаємозумовлених
простори:
- освітній – уроки, факультативи, заняття в центрах,
предметних гуртках, студіях.
- культурологічний – участь у святах-дійствах, «круглих
столах», проектних студіях, інформаційних центрах.
- життєтворчий простір – робота у творчих майстернях і
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студіях.
Саме це зумовило можливість створити власну освітню
парадигму гімназії, надати їй не лінійного, а просторового
характеру, вийти за межі школи. У гімназії кожна дитина має
можливість випробувати себе в найрізноманітніших видах
діяльності, де створюються умови для засвоєння універсальних
знань і формування універсальних здібностей, які знаходять свій
розвиток у профільних класах старшої школи.
Питання, вирішенню яких гімназія приділяє особливу увагу
під час визначення мети, завдань і перспектив розвитку свого
закладу в подальшій його модернізації, такі:
- забезпечити базовий рівень освіти для всіх;
- визначити індивідуальну траєкторію освіти для кожного;
- надати допомогу у входженні в освітнє середовище
гімназії дітей з особливими потребами, працювати на
випередження, ураховуючи варіативність майбутнього;
- формувати усвідомлення, що саме освіта дає шанс
кожній дитині в майбутньому на самореалізацію в умовах ринку;
- формувати систему профільних знань не з одного
профілю, а з декількох.
Стратегічним напрямком гімназичної освіти є розробка
персоніфікованого навчального процесу, який надає кожному
учню широкі можливості для набуття, засвоєння, поглиблення
знань, забезпечення модульно-розвивального, проблемнодіалогічного інтерактивного характеру навчання на інтеграційній
основі.
Методологічним принципом перебудови гімназичної освіти
є принцип інтеграції, який забезпечує реалізацію інших принципів
(гуманізації, системності тощо).
Освітні цілі інтеграції спрямовані на формування цілісної
системи знань учнів, єдиної картини світу, наукового світогляду.
Модернізація освітньої системи на основі принципу
інтеграції зумовлює необхідність опанування нових технологій
навчання. Провідна роль надається активним формам роботи,
проблемним методам, активній пізнавальній діяльності учнів.
Упровадження інтегрованих методів навчання та інтеграції змісту
інноваційних технологій у свою чергу сприяли вдосконаленню та
перегляду існуючих форм навчання. На перше місце ми вивели
такі заняття, як інтегровані семінари, тематичні дискусії, «круглі
столи», моделювання, проектування тощо.
Інтегративний підхід в управлінні гімназією передбачає
координацію цілей психолого-педагогічної підготовки: психолого
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педагогічної основи управління навчально-виховним процесом,
де інтегруються психологія, педагогіка, управлінська діяльність.
Інтеграція цього блоку буде сприяти ефективному використанню
здобутків психолого-педагогічної науки на сучасному етапі,
розвитку розумових здібностей, індивідуальних характеристик та
формуванню творчо мислячого учня.
Удосконалення навчально-виховного процесу в гімназії
пов’язане з необхідністю модернізації науково-методичної
роботи, її вдосконаленням на інноваційній основі. Ідеться
насамперед про залучення педагогів-практиків до творчої
діяльності та дослідницько-експериментальної роботи. Дослідноекспериментальну діяльність педагогів у гімназії ми розглядаємо
як форму педагогічної творчості – з одного боку, і як умову
позитивного розвитку гімназійної навчально-виховної системи –
з іншого.
Відповідно до цього із 2000 року в гімназії реалізується
програма експериментальної діяльності з теми: «Інтеграція
інноваційних технологій розвитку особистості в умовах
формування гімназичної освіти». Участь в експерименті вимагає
перебудови діяльності педагога в цілому, і в першу чергу
системи його взаємодії з учнем на користь процесів
саморозвитку та самореалізації, спроможності інтелектуального
аналізу навколишнього середовища та внутрішнього світу.
У контексті завдань експерименту в гімназії розбудована нова
структура й зміст навчального процесу, можливості вибору
варіанту навчання з опорою на розвивальне навчання та відходу
від предметоцентриської орієнтації освітніх галузей. У гімназії,
у досвіді педагогічного колективу модель закладу нового типу, де
поряд з базовими закладами (дошкільним закладом та гімназією)
на рівних засадах функціонує центр позашкільної роботи. Така
структурна особливість освітнього закладу характеризує новий
підхід в організації позаурочної діяльності вихованців.
Імплантуючи сферу позаурочної діяльності в діючу модель
навчального закладу, ми представляємо центр позашкільної
роботи як життєдіяльний орган у загальній системі функціонування цілісного організму навчально-виховного комплексу. Таким
чином, освітнє середовище, у якому перебувають школярі
протягом навчального дня, передбачає створення активної зони
громадської діяльності, де відбувається складний процес
соціалізації дитини.
Усі розглянуті сфери особистості, інтегровані у створене
експериментальне освітнє середовище, взаємовідносяться одна
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з одною, складають суттєве змістовне наповнення двох систем
освіти (шкільної та позаурочної) в загальному освітньому
просторі гімназії.
Отже освітнє середовище гімназії для кожного учня
є універсальним соціально-громадським майданчиком, де йде
процес визнання та сприйняття своїх можливостей і здібностей,
урахування власних потреб, інтересів, формування ціннісних
орієнтацій, тобто відбувається головне – дитина адаптується до
свого майбутнього людського прагнення рухатись у суспільстві
своїм власним шляхом.
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Яруліна М.С.
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Зростаюча експансія наукової, технічної й економічної
активності міжнародного масштабу викликала необхідність
визначення міжнародної мови контактів, якою є англійська мова.
Бізнесмени, механіки, інженери, лікарі та педагоги – ось той
неповний перелік фахівців, для яких англійська мова стала
необхідною вимогою життя [1]. Можна стверджувати, що зараз
здійснюється небувала за масштабами революція в економічній
сфері. Це видно на прикладі швидкого вдосконалення
виробництва на основі нових комп’ютерних технологій,
скорочення циклів виробництва товарів і послуг, тривалості їх
життя. Тому не можна не враховувати сучасні вимоги до
молодих фахівців під час їх підготовки у вищих навчальних
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закладах.
Згідно із Болонським процесом розпочато формування
єдиного ринку отримання вищої освіти в Європі, розширення
мобільності
студентів,
викладачів,
зокрема
викладачів
англійської мови. Система освіти має бути приведена
у відповідність до єдиного загальноєвропейського стандарту до
2010 року.
Сьогодні все частіше постає проблема якості підготовки
фахівців в умовах всезростаючої конкуренції. Значною мірою
якість
освіти
забезпечується
шляхом
упровадження
в навчальний процес нових педагогічних інноваційних та
інформаційних
технологій.
Тому
важливо
формувати
лінгводидактичні основи навчальної діяльності, організовуючи
навчальний процес з урахуванням інтересів студентів і вимог
життя. Для систем масового навчання, особливо стосовно нашої
культурної ситуації в педагогіці, як підтверджує практика, часто
використовується так звана система навчання в співпраці
(cooperative
learning),
що
є
загальнодидактичним,
найефективнішим підходом під час навчання іноземної мови [2].
Основна ідея технології навчання в співпраці (cooperative
learning) – створити умови для активної спільної навчальної
діяльності учнів у різних навчальних ситуаціях. Найбільший
інтерес виявляють студенти, коли матеріал побудований на
основі обраної ними спеціальності, що стимулює вивчення
англійської мови й розширює їхні професійні знання. Дана
технологія навчання була розроблена трьома групами
американських педагогів з університетів Джона Хоккінса,
Міннісотського та Каліфорнійського.
Мета даної статті – показати роль лінгводидактичних основ
при професійно-орієнтованому навчанні майбутніх інженерівпедагогів. Практична діяльність інженерів спрямована на вміння
працювати з літературою за своєю спеціальністю, вести бесіду
з наукової та інженерно-прикладної тематики. Логічним
завершенням процесу навчання є подальше вдосконалення
навичок і вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності, навчання
усним формам мовленнєвої діяльності з наукової або інженерноприкладної тематики з використанням зорової опори у вигляді
діаграм, таблиць, схем. Необхідно розвивати в студентів логічне
мислення й уміння вести дискусію на конкретну тему. Процес
навчання може бути урізноманітнений завдяки:
1) використанню різноманітних тем;
2) використанню різних видів мовленнєвої діяльності
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(reading, writing, speaking, listening);
3) використанню дидактичного матеріалу;
4) використанню рольових ігор (presenter, evaluator,
receiver, thinker, negotiator).
Рольова гра є ефективним прийомом у процесі навчання
іноземної мови, розвиваючи мотивацію навчання. У процесі
рольової гри в комплексі вирішуються завдання практичного,
розвивального й виховного характеру.
Рольова гра виконує ряд функцій:
- навчальну (сприяє
засвоєнню
знань,
а
також
формуванню іншомовних навичок і вмінь з конкретної теми);
- мотиваційно-спонукальну,
тим
самим
позитивно
впливаючи на особистість, розширює її кругозір, розвиває
креативність;
- орієнтувальну, тобто вчить орієнтуватися в конкретній
ситуації й відбиває необхідні вербальні та невербальні засоби
спілкування;
- компенсаторні, тобто компенсує відсутність або нестачу
практики, наближує навчальну діяльність до реального життя.
Гра є інтелектуальним тренінгом і засобом апробації певних
моделей, умінь, а також формує оцінку та самооцінку.
Існує велика кількість класифікації рольових ігор, залежно
від:
- цілей і завдань;
- форми проведення;
- способу організації;
- ступеня складності;
- кількісного складу учасників.
За метою і завданням ігри, що використовуються на
заняттях з іноземних мов, можна поділити на мовні (або
аспектні) та мовленнєві.
Мовні ігри поділяють на фонетичні, лексичні, граматичні,
синтаксичні, стилістичні.
Мовленнєві ігри формують уміння конкретних видів
мовленнєвої діяльності, тобто спрямовані на:
а) навчання аудіюванню;
б) навчання говорінню (у монологічному і діалогічному
мовленні);
в) навчання читанню;
г) навчання письму.
За формою проведення ігри можуть бути різними: ігри
взаємодії (комунікативні, інтерактивні), інтелектуальні ігри тощо.
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За способом організації ігри можуть бути комп’ютерними
і некомп’ютерними, мотиваційно-модулюючими, креативними
тощо.
За ступенем складності ігри діляться на моноситуаційні та
поліситуаційні.
Важливим є врахування рівня навчання студентів, ступінь
складності мовного матеріалу, а також конкретні цілі, завдання
й умови певного навчального заняття.
Є китайське прислів’я:
I hear and I forget.
I see and I remember.
I do and I understand.
Це прислів’я є підтвердженням того, що недостатньо мати
лише певний обсяг знань, а необхідне вміння їх використовувати
в мовленнєвій діяльності, що поєднує психомоторну й мовну
діяльність. Психомоторна діяльність здійснюється через зовнішні
органи мовлення відповідно до сигналів головного мозку. Мовна
діяльність – це введення отриманої інформації в значущу
мережу знань. Цей вид діяльності є внутрішнім. Суттєвим
у процесі навчання є той факт, що необхідне створення
позитивної мотивації при інтерактивності навчаючого і студента
з урахуванням
професійної
орієнтації,
використанням
різноманітної інформації та методів навчання, тобто створення
психологічної комфортної комунікації. Усе це ефективно може
виявитися в процесі рольових ігор, про які було згадано вище.
Проведення рольових ігор дає можливість перевірити знання
іноземної мови у зв’язку із конкретною спеціальністю.
Організація й проведення різних зустрічей спеціалістів також
є ефективними у вирішенні завдань практичного володіння
іноземною мовою. Їхні форми можуть бути різноманітними
й варіюватися: круглий стіл, симпозіум, колоквіум, семінар тощо.
Вивчення мови – це активний процес. Це значить, що
головне не в тому, щоб мати певні знання, щоб зрозуміти мову,
а в тому, щоб уміти відтворювати її та використовувати
в потрібній ситуації.
Викладачу англійської мови слід:
1) уникати тиску на студентів, давати можливість вільно
мислити й висловлюватися;
2) не давати готових відповідей, а давати студентам самим
знаходити відповідь;
3) використовувати
цікавий
різноманітний
матеріал
і методику навчання [3].
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У навчальному процесі дуже важливий добір мовного
матеріалу. Тексти слід підбирати відповідно до тематики
спілкування,
викликаючи
певну
мотивацію.
Важливо
використовувати оригінальні джерела (authentic materials)
з американської, британської науково-популярної літератури або
періодичних видань, а також з Інтернету. Під час роботи над
текстом необхідно враховувати творчий потенціал, структуру
мови, вокабуляр, функції та зміст даного уривка.
Процес навчання іноземної мови – це складний і динамічний
процес із різними чинниками, що впливають один на одного.
Викладачу іноземної мови в групах із професійною
спрямованістю не обов’язково добре знати спеціальність
студента, головне – зацікавити його знати через свій предмет
іноземну мову із професійно-орієнтованим навчанням.
Наприклад, ставити питання:
1. Для чого використовується це верстат?
2. Як називається та або інша деталь машини? [4]
При доборі найуживанішої лексики необхідно враховувати
спеціальність, вид виконуваної роботи, назву інструментів, що
використовуються в конкретній спеціальності, вид устаткування,
назву операції тощо.
Навчальні посібники повинні вміщувати тексти для переглядового читання, пошукового читання, тренувальні вправи для
розвитку навичок усної мови та словник спеціальних ЛО
і термінів.
Не слід забувати про такий важливий вид мовного
матеріалу, як граматика, оскільки без осмислення граматичного
явища не можна формувати навичку.
Отже, наведемо деякі варіанти навчання англійської мови за
фахом. У нашому вузі навчання іноземної мови здійснюється на
всіх спеціальностях: облік та аудит, менеджмент організацій,
професійне навчання, моделювання, конструювання і технологія
швейних виробів тощо.
На всіх вищезазначених спеціальностях використовується
мовний матеріал відповідно до обраної спеціальності.
Пропонується словник-мінімум, різні кліше, штампи, фрази,
на основі знання яких студенти виконують ряд завдань.
I. Текст
Завдання за текстом:
а) скласти перелік ключових слів і виразів за змістом тексту;
б) підібрати синоніми й антоніми;
в) скласти класифікацію стандартних і нестандартних діє
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слів;
г) завершити фрази;
д) скласти мікродіалог за текстом;
е) розділити текст на смислові частини;
ж) дати анотацію до тексту.
II. Граматичні та лексичні тести різних форм:
а) підстановлювальні вправи;
б) визначення логічної послідовності;
в) визначення лексичних мовних термінів відповідно до
обраної спеціальності.
III. Ситуація
Слід пам’ятати, що мова розвивається для ясного виразного
повідомлення про думки та почуття. Ситуації складаються
відповідно до обраної професії з урахуванням індивідуальних
особливостей студентів. Використовуються різні види завдань:
а) парно-групова робота згідно із заданою ситуацією;
б) ролева гра;
в) оцінка заданої ситуації.
Усе вищезгадане можна проілюструвати на прикладі одного
із занять з англійської мови, що проводяться в Кримському
інженерно-педагогічному університеті зі студентами інженернопедагогічної спеціальності «Моделювання, конструювання
і технологія швейних виробів».
Тема: «The secret of being well-dressed» («Секрет – бути
добре одягненою»)
1. Додається словник-мінімум по тексту:
essentials – предмети першої необхідності
simplicity – простота
to go through – ретельно розбирати
to date – вийти з моди
to suit – підходити
untidiness – неохайність
grubby – неохайний
2. Добір синонімів і антонімів
a) to spend – to waste (syn.)
а) витрачати (син.)
б) to economize – to save (syn.)
б) економити (син.)
в) to lead astray – to be keen on (syn.) в) захоплюватися (син.)
г) expensive – dear (syn.)
г) дорогий (син.)
д) to buy – to sell (ant.)
д) купити – продати (ант.)
е) expensive – cheap (ant.)
е) дорогий – дешевий (ант.)
3. Класифікувати дієслова на стандартні та нестандартні,
подати в 3-х формах (irreg.)
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а) to wear – wore – worn
а) носити (одяг) (нест.)
б) to cost – cost – cost
б) будувати (нест.)
в) to chose – chose – chosen
в) вибрати (нест.)
г) to suit – suited – suited
г) підходити (бути до лиця) (ст.)
д) to provide – provided – provided (reg.) д) забезпечувати (ст.)
4. Складання мікродіалогу.
а) Well, Katya, I’ve found out
а) Отже, Катя, сьогодні я вияtoday that I have а wardrobe
вила, що мій гардероб
full of clothes and nothing to
повний одягу, а носити немає
wear. What would you advise
чого. Що б ти мені порадила?
to do?
б) I think, it is time to go through
б) Я вважаю, що час ретельно
your existing wardrobe and
переглянути твій наявний
plan the clothes you need
гардероб
і
спланувати
then.
потрібний тобі одяг.
в) Yes, I agree with you. I must
в) Так, я згодна з тобою. Я
dispose of unnecessary things.
повинна позбавитися непоThere are so many things to
трібних речей. Так багато
my wardrobe that I don’t know
речей у моєму гардеробі, що
what to begin with.
не знаю з чого почати.
г) O.K., right you are.
г) О’кей, ти маєш рацію.
6. Розділити текст на смислові частини.
7. Анотація до тексту (визначається основний зміст, головна
ідея).
8. Підстановлювальні вправи
а) … in big coast rarely more
а) …на пальто рідко міняється
than once in four or five years
більш ніж один раз в чотири
(fashion).
або п’ять років (мода).
б) Remember
that
enemy
б) пам’ятайте, що ворогом ноNumber One both to chic and
мер один для шику і шарму є
charm is …(untidiness).
…(неохайність).
9. Ситуація
At the Fashion Show (we present
Демонстрація (показ) моделей
the collection for all of you, for
(пропонується колекція для всіх:
specialists and nonspecialists and
як фахівців, так і нефахівців
etc.)
тощо)
10.Оцінка заданої ситуації (з включенням фраз розмовної
мови).
а) On my opinion …
а) На мій погляд …
б) As far as I see …
б) Як я розумію …
в) As а matter of fact …
в) Правду кажучи …
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11. Тестування (граматичний, лексичний, логічний зміст).
1) Go through your existing
1) Оглянь
ретельно
свій
wardro-be… whether you need
гардероб, щоб…необхідність
new clothes or not.
нового одягу.
a) to be seen;
а) бути видним;
b) to see;
б) бачити;
c) saw.
в) бачив.
2) When you buy your clothes
2) Коли
ти
купуєш
одяг,
concentrate on those ones that
сконцентруйся на тому, який
are not …
не …, а елегантний.
a) cheap;
а) дешевий;
б) well-done;
б) добре зшитий;
в) expensive.
в) дорогий.
3) А coat, а suit, а dress, а
3) Пальто,
костюм,
плаття,
pyjama, а skirt, а sleeve, а
піжама,
спідниця,
рукав,
shirt, а blouse.
сорочка, блуза.
Отже, зробимо висновок, що викладачам іноземної мови при
навчанні студентів необхідно створити такі лінгводидактичні
основи, які б формували знання, уміння й навички майбутніх інженерів-педагогів згідно із загальноєвропейськими стандартами.
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Филиппова В.П.

К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ
«ПСИХОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА»
Наша современность со всеми ее коллизиями в качестве
одного из важнейших критериев самодостаточности человека
выделяет его высокий профессионализм в любой из сфер
деятельности.
Требования
к
подготовке
специалиста,
прогнозирование его профессионализма, реализация его
профессиональных знаний и умений все больше определяются
интегрированием научных теорий, появлением областей знаний
на стыке двух или нескольких наук.
При этом современная интеграция человеческих знаний
неразрывно связана с дифференциацией, углублением,
проникновением в сущность каждой из этих интегрирующихся
в единое целое отраслей наук.
Данный подход к построению новых конструктов,
методологических принципов, дефиниций, содержательных
блоков и тезауруса науки присущ и таким сложнейшим
составным человеческого бытия в его отраженном варианте, как
психология и культура.
Взаимосвязь и взаимозависимость психологии и культуры,
как предмет исследования, значимы своей направленностью на
поиски общего и особенного в этих двух реальностях, подчас
неуловимых для сиюминутного, разового изучения. И культура,
и психология характеризуются динамичной изменчивостью
в исторической, антропологической, социальной и личностной
плоскостях и поэтому так сложны в определении первичности
и (или) вторичности позиций по отношению друг к другу.
Необходимость осмысления внутренних, стержневых
моментов их объективной целостности в аспекте анализа
совокупного человеческого опыта выступают важнейшей целью
изучения культуры и психологии как в их взаимопроникновении
друг в друга, так и в степени и глубине такого
взаимопроникновения как ценности и смысла жизни многих
поколений, сообществ и отдельных личностей.
Предмет и цели исследования определяют актуальность
теоретического обзора и аналитического рассмотрения проблемы «Психология и культура» как профессионально значимой
для специалистов в области психологии, культуры и искусства.
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В последние 40 лет, начиная с 60-х годов прошлого
столетия, стали активно возникать и трансформироваться
в отдельные
самостоятельные
отрасли
знаний
такие
направления, системно связывающие психологию и культуру,
как культурная психология, антропологическая психология,
этнокультурная психология и кросс-культурная психология.
Каждое из этих научных направлений отличается своеобразием
предмета и задач исследования, но все они так или иначе
пытаются найти ответ на вопросы, относящиеся к взаимосвязям
и взаимопроникновению друг в друга культуры и психологии.
Культурная психология рассматривает культуру и поведение человека как неразрывно связанные составляющие единого
феномена и стремится понять личность в историческом
и социокультурном аспектах. Целями и задачами культурной
психологии выступает понимание того, как взаимодействуют
психика и культура в конкретном контексте; стремление избегать
прямых противопоставлений культур, допуская их лишь
в порядке исключения в косвенной форме.
Психологическая антропология в качестве предмета
исследования определяет наличие взаимосвязи между
личностью и социальным окружением, а также изучение
психологических и общественных дисциплин. Описание
универсальных принципов, не предполагая как данность
существования
психологических
универсалий,
выступает
в качестве ведущих целей и задач ее исследования.
Этнокультурная
психология
занимается
изучением
личности в конкретном культурном (этническом, национальном)
контексте учеными, находящимися в рамках этого контекста для
обеспечения потребности людей в данном контексте. В качестве
целей и задач исследования этнокультурной психологии
выступает создание психологии, которая может быть, а может и
не быть универсальной, и которая значима и применима
в конкретном культурном или этническом контексте.
Кросс-культурная психология занимает особое место среди
наук, объединяющих культуру и психологию в качестве
предмета исследования. Сложность и неоднозначность кросс –
культурной психологии определяется, с одной стороны,
предметом, целями и задачами ее исследования, а с другой – ее
бурным развитием в последние десятилетия.
Кросс-культурная психология – это область психологии,
занимающаяся
изучением
закономерностей
развития
и функционирования психики в контексте обусловленности ее
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формирования социальными, культурными и экологическими
факторами.
Кросс-культурная
психология
занимается
выявлением как универсальных, так и специфических
особенностей психического развития, а также описывающих их
теорий. Выделяются следующие цели кросс-культурной
психологии:
1) проверка
универсальности
(всеобщности)
существующих
психологических
знаний
и
теорий,
предполагающая проверку существующих психологических
гипотез и знаний в различных культурных средах, чтобы
выяснить их применимость для других культурных групп
и границы использования; 2) изучение других культур для
открытия психологических феноменов, не представленных
в ограниченном опыте собственной культуры; 3) интеграция
достижений, полученных в результате реализации первых двух
целей и построение более универсальной психологии, данные
которой будут применимы для более широкого спектра культур,
и характеризующие человека как отдельный вид [2; 3].
Возникновение
кросс-культурной
психологии
было
«спровоцировано» прежде всего тем, что часто обнаруживались
аспекты, в которых психологические теории и модели,
разработанные в рамках психологических исследований
традиционного характера, проводимых главным образом в США,
могли оказаться неприменимыми к представителям иных
культур. Именно поэтому кросс-культурные психологи пришли
к признанию необходимости теоретического и практического
осмысления того, почему культура служит источником таких
различий. Как считает один из основателей кросс – культурной
психологии Д. Яцумото, «важно не то, как называется кросскультурная психология, а определение того, чем она занимается
– это позволит обеспечить изучение самого широкого диапазона
психологических тем в максимально широких этнических
и культурных
рамках
и
посредством
разнообразных
методологий» [3, 39].
Действительно, большинство сведений о психологическом
функционировании
человека
получено
в
результате
исследований и теоретических разработок, порожденных
«высоко психологизированным» миром, «ведущим миром»
психологии (теории преимущественно американских и частично
– западноевропейских ученых). Все разработанные ими
теоретические и экспериментальные данные нуждаются
в адаптации при использовании их представителями других
культур. Этот неоспоримый факт и привел к необходимости
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возникновения кросс-культурной психологии, как науки, по
определению многих ее представителей (зарубежных –
Седалла, Барри, Дасена, Ямамото; российских – Н.Лебедевой,
О.Митиной, П.Шихирева), изучающей черты сходства и различия
в функционировании личности в различных культурных
и этнических группах, отношения между психологическими
переменными
и
социокультурными,
экологическими
и биологическими переменными, а также изучающей измерения
этих переменных [2; 3; 4].
Пожалуй, нет психологических и культурных феноменов,
которые бы не входили в поле деятельности кросс-культурных
психологов.
К
ним
можно
отнести
следующие:
конструкты
индивидуализма и коллективизма в их этнокультурном
различии; культура и основные психологические процессы;
познание в разных культурах и зависимость когнитивных
процессов от своеобразия культурного влияния на них; бытовое
познание и культура; культура и нравственное развитие как
проявление влияния культурных факторов на нравственное
развитие; культура и эмоции в кросс-культурном исследовании;
гендер и культура, влияние культурных традиций на
формирование гендерных ролей и стереотипов в рамках
конкретной этнической общности; культура и личность;
патопсихология и культура; клиническая психология и культура;
социальная психология в рамках специфики культурных
конструктов; кросс-культурное исследование социального
взаимодействия
в
группах
и
общностях;
социальная
и культурная идентификация личности и другие, не менее
значимые
для
человеческого
сообщества
в
истории
и современности проблемы взаимосвязи и взаимовлияния
культуры
и
психологии
как
сложнейших
феноменов
человеческого бытия.
Для специалистов в области искусства и культуры, на наш
взгляд, одним из значимых направлений взаимовлияния
культуры и психологии выступают эмоции, без которых трудно
представить формирование эстетического вкуса, восприятия
прекрасного, понимание непреходящих ценностей произведений
искусства, видов искусства, их влияния на эмоции и чувства
человека. Считаем возможным более подробно рассмотреть
данный аспект в системе «культура и психология» с точки
зрения кросс-культурной психологии.
Эмоции и культура выступали одной из важных проблем
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исследования с древних времен и до наших дней (труды
Аристотеля, Сократа, Ч.Дарвина, К.Изарда, Е.Ильина и многих
других). В кросс-культурных исследованиях психологов
главными темами взаимосвязи культуры и психологии эмоций
были признаны и считаются до сих пор вопросы исследования
универсальности эмоций и их отличий в разных культурах. Так,
учеными было доказано, что мимическое выражение эмоций
имеет общекультурный характер [1;3]. Существует шесть
универсальных выражений лица – гнев, отвращение, страх,
счастье, печаль и удивление, которые заставляют людей разных
культур переживать эти эмоции одинаково, а значит, одинаково
воспринимать и чувствовать образ, изображенный на картине,
в художественном произведении или же представленный
артистом театра, балета, кино. Именно универсальный характер
выражения ведущих человеческих эмоций позволяет говорить
об общекультурной роли искусства во всех его проявлениях для
представителей разных культур (этносов). В то же время, на
взгляд Д.Мацумото, в переживании эмоций существуют
и культурные различия, зависящие от сложившихся культурных
норм и стереотипов проявления этих эмоций, прежде всего, от
таких конструктов культуры, как индивидуализм и коллективизм.
(ИК). Ученый подчеркивает: «Индивидуалистические культуры
обычно делают акцент на уникальных особенностях личности,
поощряя ее автономию и независимость. В коллективистических
культурах принадлежность к группе ценится выше, чем
индивидуальность,
поощряется
согласие,
сплоченность
и сотрудничество». [3, 302].
Украинская культура в силу своего этнического, исторического и социального развития относится к индивидуалистическим культурам, причем типичным выступает доминирование
эмоций и чувств над волей и интеллектом. Это положение
выступает существенным для понимания роли искусства
и в целом культуры народа для воспитания эмоциональной
сферы, высших человеческих чувств, нравственности и морали
его представителей именно через универсализм и своеобразие
превалирования эмоциональности над рациональной сферой.
Представителям украинской культуры гораздо ближе для
восприятия цвет, звуки, запахи, мимика, жесты, и т.п., чем сухие
логические схемы, знаки, шифры, коды. Чем выше
художественное достоинство и ценность видов искусства,
которые предлагаются представителям конкретной культуры,
тем
выше
предпосылки
адекватного
формирования
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положительных эмоций человека.
Существенную роль эмоции играют и в формировании
социальных стереотипов поведения, социальной и этнической
идентификации представителей данной культуры со своей
общностью. Эмоции также выступают чувственной стороной
национального
характера.
Эмоционально-экспрессивная
специфика поступков и поведения определяет и национальный
темперамент, своеобразно оттеняя специфику внешней стороны
проявления эмоций в той или иной культуре.
Подводя итоги краткого обзора проблемы «Психология
и культура» в современных кросс-культурных исследованиях,
считаем возможным подчеркнуть следующие основные
положения:
- культура и психология выступают двумя разными,
сложнейшими, но взаимопроникающими друг в друга сторонами
отраженного человеческого бытия;
- необходимость исследования основ и глубин такого
взаимовлияния вызвало к жизни целый ряд новых смежных
научных теорий, в частности – кросс-культурную психологию;
- проблемы взаимовлияния культуры и психологии
касаются всех сторон психической жизни как каждого человека
в отдельности, так и человеческих сообществ;
- изучение
поставленных
проблем
выступает
перспективой будущих научных исследований как конструктов
культуры и психологии.
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Гайдаєнко І.В., Кузьменко В.В., Окуневич Т.Г.
ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ ШКОЛИ М.І. ПЕНТИЛЮК
Більше сорока років працює Марія Іванівна в Херсонському
державному університеті. Вона є першою жінкою-професором
закладу. Усі свої знання, досвід, педагогічну майстерність вона
спрямовувала на розробку загальних питань навчання рідної мови
в ЗОШ і ВЗО, досліджуючи проблеми змісту, форм, методів і засобів
навчання,
акцентуючи
увагу
на
практичній
стилістиці,
лінгвостилістиці, культурі мовлення, лінгводидактиці.
І як наслідок наукових досягнень, з дев’яностих років ХХ століття при кафедрі українського мовознавства сформувалася й активно діє наукова школа доктора педагогічних наук, професора,
Заслуженого діяча науки і техніки України М.І.Пентилюк
Науковий доробок професора налічує понад 300 наукових
праць, із них – 21 підручник (для середніх шкіл, педучилищ та ВЗО,
комплект підручників «Українська мова» для 5-9 класів із російською
мовою навчання, що витримав 6-7 видань; підручник «Українська
мова» для педучилищ – 3 видання; 6 монографій (3 колективні),
12 навчальних посібників, 28 методичних посібників для вчителів
і студентів, 12 програм для вузів і середніх шкіл, десятки статей
у центральних часописах).
Основна проблема наукового дослідження в останні десять
років – особливості навчання рідної (державної) мови в навчальних
закладах Півдня України у світлі концепції мовної освіти, що входить
до складу загальноуніверситетської теми «Підготовка сучасного
вчителя».
Проф. М.І. Пентилюк разом із колегами досліджує теоретичні й
методичні проблеми лінгводидактики. Під її керівництвом підготовлено й захищено 13 дисертацій, одна з яких – докторська.
Науковими дослідженнями методичної школи проф. М.І.Пентилюк займаються викладачі кафедри українського мовознавства,
кафедри філології факультету початкового навчання, кафедр української мови Луганського, Криворізького, Миколаївського, Херсонських технічного й аграрного університетів, Севастопольського
міського гуманітарного університету.
М.І. Пентилюк підтримує тісні зв’язки з Інститутом педагогіки
АПН України, Українським національним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова, Тернопільським, Миколаївським, Криворізьким, Луганським університетами та ін. Результатом такого співробітництва є колективні праці (підручники, монографії), наукові конференції. Так, за редакцією Пентилюк М.І. авторським колективом
підготовлено й опубліковано підручник «Методика навчання рідної
мови в середніх навчальних закладах» (К.: Ленвіт, 2000; 2005),
«Практикум з методики української мови», «Словник-довідник
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з української лінгводидактики» (К.: Ленвіт, 2003), видано монографію
«Вивчення української мови у школах з російською мовою
викладння» (К.: Рута, 2000).
До участі в розробці проблем наукової школи проф. М.І.Пентилюк залучаються студенти й магістранти. Під її керівництвом
виконано і вдало захищено десятки магістерських дисертацій
і дипломних робіт студентів очної, заочної та екстернатної форми
навчання.
За ініціативою проф. М.І. Пентилюк у листопаді 2001 року
створено наукову лабораторію «Технологія навчання державної
мови в освітніх закладах південно-східного регіону України», що
цілком відповідає науковому профілю кафедри (завідувач
доц. І.В.Гайдаєнко) і розширює межі діяльності наукової школи її
організатора.
На базі лабораторії проф. М.І.Пентилюк створила тимчасовий
творчий колектив, який плідно працює над науково-дослідною проблемою «Технологія навчання державної мови в освітніх закладах
південно-східного регіону України», що затверджена МОН України.
Проф. Пентилюк бере активну участь у підвищенні кваліфікації
вчителів-словесників: понад 30 років працює в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, дбає про висококваліфіковану підготовку фахівців української
мови, виступаючи перед учителями міст Полтави, Черкас,
Миколаєва, Севастополя, Дніпропетровська, Тирасполя (Молдова).
М.І.Пентилюк проводить велику громадську роботу в м. Херсоні
й області. Вона активно пропагує ідеї відродження української мови
й української державності, виховання молодих людей справжніми
патріотами України. Часто виступає з лекціями, бесідами у виробничих і молодіжних колективах з культури мовлення, читає лекції для
держслужбовців, понад 15 років вела телепередачу «Рідне слово».
За якісну багаторічну навчально-виховну й наукову роботу
професор Пентилюк М.І. відзначена Грамотою Президії Верховної
Ради України, значками «Відмінник народної освіти УРСР» (1986)
і «Відмінник освіти України» (1996), численними грамотами
Міністерства освіти України, місцевих адміністративних органів та
ректорату університету. А у 2005 році їй присвоєно звання
Заслуженого діяча науки і техніки України.
Ім’я Марії Іванівни Пентилюк занесено до «Енциклопедії «Українська мова» (2000р.), біографічного енциклопедичного словника
«Жінки України» (2001р.), довідково-біографічного видання
«Науково-інтелектуальна еліта Херсонщини» (2003р.), громадськополітичного, літературно-мистецького і науково-освітнього часопису
«Буковинський журнал» (2004р.), біографічного довідника «Хто є хто
в Херсонській області» (2005) та ін.
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