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Гончаренко Л.А.

*

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК НАСЛІДОК РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРИ ЛЮДСТВА
Науковці проблеми полікультурності та полікультурної
освіти активно почали вивчати у ХХ столітті. Цей інтерес
зумовлений стрімкими глобальними процесами, які змінюють не
лише політику та економіку планети, а й впливають на
міжкультурні зв’язки. Глобалізація підштовхує людство до
інтеграції, яка, у свою чергу, може призвести до формування
однополярного світу з єдиним управлінським центром. Щоб
цього не сталося, людство має вирішити важливу проблему –
збереження та розвиток культурної самобутності кожного
народу. Отже, сучасна культурна глобалізація має, з одного
боку, об’єднати різні культури, з іншого, – не допустити втрати
кожною з них своєї неповторності. Результати такого процесу
будуть залежати від шляху, яке обере людство. Один із шляхів
має філософське обґрунтування, оскільки полягає у врахуванні
закономірностей діалектичного розвитку суспільства, коли єдине
пронизує все багатоманіття і будь-яке одиничне складає
багатоманітне ціле. І цей шлях найприйнятніший на сьогодення,
бо кожна національна культура містить загальнолюдські цінності,
що є базою, на якій тримається будь-яка культура.
Таким чином, глобальні процеси, що відбуваються у сфері
культури, сприяють усвідомленню важливості розробки проблем
полікультурності
та
полікультурної
освіти,
оскільки
полікультурність є системотворчим принципом усіх глобальних
складових людства.
Збагнути проблеми багатокультурності неможливо без
аналізу категорії «культура». У даній статті ми зупинимося лише
на тих аспектах культури, які допоможуть розкрити питання
пов’язані з полікультурністю. Отже, метою статті є аналіз
категорії культури у контексті полікультурної освіти.
«Культура» є одним із найскладніших понять, оскільки
охоплює величезну кількість явищ. Аналізуючи дане поняття,
варто зазначити, що в сучасній науковій літературі міститься
значна кількість його визначень. Таке розмаїття тлумачень
пояснюється тим, що в кожен історичний період різні наукові
дисципліни застосовували даний термін для позначення надто
складних понять.
*

© Гончаренко Л.А.
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Передувало появі цього поняття в європейських мовах
(зокрема, і в українській) латинське слово cultura, яке утворилося
від colere. Останнє було багатозначним і означало: «населяти»,
«культивувати», «поклонятися», «шанувати» та інші. Згодом
деякі із значень набули самостійності і почали вживатися як
окремі слова, наприклад, значення «населяти» через латинське
colonus трансформувалося в самостійне поняття – «колонія» [3].
П.Гуревич зазначає: «саме поняття «культура» походить із
античності… Етимологічно в латині найдавнішим джерелом
слова «культура» вважалося дієслово colore – первинне
значення «обробляти» і лише у пізнішому – «шанувати»,
«поклонятися» [2, с. 43].
Первинне визначення латинського терміна було пов’язане
з обробітком землі та доглядом за нею. Agri cultura – так
називали процес, під час якого люди робили землю придатною
для задоволення своїх потреб. Цей процес отримав назву від
трактату про землеробство римського діяча та письменника
Марка Катона [2]. Трохи пізніше «культура» набуває переносного
значення – догляд, покращення тілесно-духовних схильностей та
здібностей людини (cultura amini). Так цей термін розумів
римський оратор та філософ Марк Цицерон [2]. Згодом слово
cultura набуло широкого значення – зв’язок людини з природою.
Мета античної культури полягала в тому, щоб розвити
в людини розумну здатність до суджень та естетичне почуття
прекрасного [4].
Культура Середньовіччя асоціювалася з особистісним
удосконаленням людини. У цей час в основі культури лежало
прагнення до самовдосконалення шляхом позбавлення від
гріховності. В епоху Середніх віків культура знову набула
значення «обробітку», але вже розуму та здібностей людини, які
доповнювалися вірою.
Відродження принесло своє бачення культури. Під нею
розуміли відповідність людини до високого гуманістичного
ідеалу, який полягав в універсальному розвитку особистості [4].
В епоху Просвітництва, коли латинський термін увійшов
у вжиток європейських мислителів, відбувається трансформація
в інтерпретації слова культура. Просвітники визначили
«культурне» як щось протилежне природному. Тож, культура
почала сприйматись як звільнення думок від канонічних
середньовічних норм. Сама епоха сприяла розвиткові
раціоналізму в усіх сферах життя. Тому в цей час мислителі
починають значну увагу надавати людському розуму. Англійські
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філософи, зокрема Френсіс Бекон, говорили про культуру
розуму, яка була метафорою до природних процесів і означала
людський розвиток [8].
Завдяки просвітникам термін культура змінює своє значення
і стає універсальним, оскільки його все частіше використовували
під час характеристики процесів розвитку та вдосконалення
взагалі. Отже, на рубежі ХVІІІ-ХІХ століть термін «культура»
набуває багатозначності.
У німецькій класичній філософії культура сприймалася як
сфера духовної свободи людини. Багато зробив для розуміння
«культури» І.Гердер. Він розумів її дуже широко. Складовими
частинами культури він виділяв: мову, науку, ремесло,
мистецтво, сім’ю, державу, релігію. Взаємовплив цих елементів,
на його думку, і є джерелом культурного розвитку [4].
ХХ століття також урізноманітнило тлумачення слова,
оскільки в цей період з’являються нові науки, дисципліни і разом
із тим нові погляди науковців на дану проблему.
Ф.Ніцше розглядав культуру як засіб придушення та
пригноблення людини за допомогою норм, заборон тощо. На
думку філософа, людина є істота природна, честолюбива,
акультурна [4].
У цей час з’являється теорія «локальних культур»
О.Шпенклер, у якій автор заперечував прогрес в історії культури
та наявність у ній органічної єдності різних культур. Він
переконаний, що у світі є вісім локальних культур, які існують
самостійно та незалежно одна від одної. З.Фрейд розробив
теорію психоаналізу, у якій обґрунтував ідею постійного
протиріччя між людиною та культурою. Учений був переконаний,
що культура є ворожою людині, оскільки вона обмежує її
свободу дій [2]. У цей час існували й інші погляди на культуру,
зокрема Д.Белл, Р.Арон пов’язували її з досягненнями науки та
техніки; А.Швейцер, вважав, що основу культури має містити
позитивне ставлення до всього живого [4].
Сьогодні поняття «культура» вживається у широкому
й вузькому значенні. Культуру досліджують майже всі науки під
різним кутом зору, відповідно кожна з цих наук дає своє
тлумачення терміна, що й породило велику кількість визначень
(близько 500) [8].
Межі нашої статті не дають можливості подати велику
кількість тлумачень поняття, тому ми зупинимося на декількох.
У філософському словнику подають таке визначення поняття:
«Культура (лат. cultura – обробіток) – сукупність матеріальних та
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духовних цінностей, що створені та створюються людством
у процесі суспільно-історичної практики та характеризують
історично досягнуту ступінь у розвитку суспільства» [9, с. 173].
Е.Соколов, учений-філософ вважає: «Культура – сукупність
матеріальних і духовних предметів людської діяльності,
організаційних форм, які слугують суспільству, духовним
процесам і станам людини та видам її діяльності» [1, с. 26].
Філософія розглядає культуру як цілісне та багатовимірне явище
суспільного життя. Її цікавлять загальні проблеми, що
стосуються культури та її ролі в суспільному житті [8].
У психології – «Культура (лат. cultura – освіта, догляд,
розвиток)
–
предметно-ціннісна
форма
освоювальноперетворювальної діяльності, у якій відображається історично
визначений рівень розвитку суспільства й людини, породжується
й утворюється людський сенс буття» [6, с. 84]. Психологи
аналізують культуру за такими аспектами: « 1) морфологічним
(як систему); 2) функціональним (як спосіб діяльності);
3) аксіологічним (як цінність); 4) типологічним (як історичну
цінність); світоглядним (як світовідношення); 6) гуманістичним (як
сферу самоцінності людини)» [6, с. 84].
Культуролог А.Арнольдов подає таке визначення: «Культура
– творча діяльність з перетворення природи та суспільства,
результатами якої є постійне поновлення матеріальних
і духовних цінностей, удосконалення всіх істотних людських сил»
[1, с. 27]. Автори навчального посібника «Культурологія»,
Ю.Пушкова, Н.Шельнова, Д.Мірошникова та інші, вважають:
«Структурно, культура містить: особливості способів підтримки
життєдіяльності спільноти (економіка); специфіку способів
поведінки, моделі взаємодії людей; організаційні форми
(культурні інститути), що забезпечують єдність спільноти;
формування людини як культурної істоти; частина або підрозділ,
пов’язані зі створенням та функціонуванням ідей, символів,
ідеальних сутностей, що надають значення світосприйняттю, яке
існує в культурі» [4].
Інші науки, зокрема етнографія розглядає культуру
конкретного етносу, естетика вивчає художню культуру, яка
створюється в межах різних видів мистецтва.
Отже, наведене вище свідчить про те, що культура
є об’єктом дослідження багатьох наук, у яких науковці по-різному
підходили до визначення поняття, але єдині в тому, що культура
– сукупність цінностей, які створило людство протягом свого
існування.
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У ХХ столітті посилився інтерес науковців до вивчення
багатоманітності оформлення людського існування, до вивчення
відмінностей, які існували в різних культурах. Такий процес підніс
увагу вчених від вивчення культурних констант, які існували
майже в незмінному вигляді у всіх культурах, на вищий щабель
дослідження, оскільки аналіз стійких елементів давав можливість
говорити про культуру взагалі, а аналіз відмінностей – про
унікальність кожної культури зокрема.
Саме цей час спонукав дослідників перейти на новий етап
дослідження культури: було визнано розмаїття культурного
оформлення людського життя.
Історія формування поняття «культура» свідчить про те, що
смислове навантаження терміна, пов’язане зі ставленням до
іншої культури в тій чи іншій спільноті. Зміни, що відбувалися
в розумінні поняття визначали зміни принципів, на яких
будувалися стосунки з представниками різних культурноетнічних спільнот [3]. Такі зміни були важливі особливо для
неєвропейських народів. Понятійний апарат культурології
розробляли представники європейської школи, відповідно
стосунки
між
державами
будувалися
за
принципами
європейської наукової традиції. Такі взаємини ставили під сумнів
проведення повноцінного діалогу культур, оскільки європейці не
враховували культурні традиції, які не співпадають із
європейськими. Наприклад, міжнародні документи запозичили
багато положень з європейської культурної традиції, зокрема
уявлення про права людини та її місця у світі, які не підтримує
мусульманський світ, оскільки розуміння статусу чоловіка й жінки
не відповідає європейському. Спирання лише на культурні
надбання Європи щодо визначення самого терміна й породило
несприйняття культурних традицій інших народів. Тому
в середині ХХ століття було зроблено спроби подолати даний
підхід.
У 40-х роках ХХ століття міжнародні організації в основу
своєї політики закладають визнання полікультурності сучасного
світу. Організацією Об’єднаних Націй було ухвалено «Загальну
декларацію прав людини», яка в той час ураховує інтереси усіх
народів світу. Сьогодні її прийняти готові не всі культурні
спільноти, хоча цей документ відіграє значну роль у розвитку
міжнародних відносин.
У середині ХХ століття була поставлена під сумнів
універсальна культурна традиція Європи, і, відповідно, було
відкрито шлях до визнання інших культурних цінностей [4]. Так
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зародився новий етап вивчення культур – плюралізм. Цей
напрямок допоміг подолати євроцентризм, який не визнавав
цінностей усіх соціокультурних спільнот. В основі його закладено
ідею про існування у світі великої кількості самостійних,
незалежних духовних сутностей. Плюралізм дає можливість не
вважати культури примітивними, а також сприяє зміні практики
взаємодії культур.
Ідеї плюралізму знаходимо в працях багатьох європейських
науковців: Б.Спінози, Б.Паскаля, Т.Гоббса, М.Вебера, О.Камю та
інших.
У другій половині ХХ століття за кордоном виникла хвиля під
назвою «культурний плюралізм», який базував свою філософію
на: соціології Франкфуртської школи; окремих напрямках марксизму; дослідженнях культурної антропології тощо. Головне місце в цій філософії посідає, на думку російського вченого В.Подобєда, «ідея пошуку єдиної для всіх ціннісної системи, якої мають
дотримуватися і політики, і бізнесмени, і педагоги, і генерали,
і яка має стати перешоджерелом нового світу...» [5, с. 95].
Прихильники даного напрямку (Ф.Нортроп, А.Кребер,
Е.Баталов) закликали до стабілізації соціального життя,
недопустимості прояву расизму та шовінізму, виступали за право
кожної нації на самовдосконалення та самостійний культурний
розвиток [5].
В.Єршов вважає: «У філософії культури основу теорії
«культурного плюралізму» складає ідея солідарності як визнання
неподолання культурних відмінностей і як відмова від будь-якої
ієрархії культур, що може бути предметною основою для
розвитку діалогу між представниками різних культурно-етнічних
спільнот» [3, с. 45].
Культурний плюралізм мав вплив на реальне бачення світу
людиною, але не приніс бажаних результатів – об’єднання
людства на базі загальнолюдських цінностей. Незважаючи на
зусилля прихильників, які прагнули зберегти ідею напрямку,
ціннісна ієрархія, єдина для всіх народів, у другій половині
ХХ століття стала проблематичною. Культурне життя стало не
стабільним, а навпаки, проблемним. Плюралізм стає
формально-логічною основою теорії культури. Тому від
культурного плюралізму відділяється нова система поглядів.
Виникає полікультуралізм як певна система проглядів на
культуру, суспільне та особистісне буття людини [5]. Виник він
у другій половині ХХ століття в країнах Західної Європи та США.
Західний полікультуралізм у пострадянських країнах практично
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не досліджений. В Україні йому також не надається належної
уваги. Серед досліджень цього напрямку заслуговують на увагу
погляди російського науковця В.Подобєда, який вважає
пріоритетними напрямками полікультуралізму – права людини
в культурному та суспільному житті, рівність націй та культурних
моделей, недопустимість расизму та шовінізму [5].
Порівнюючи культурних плюралізм і полікультуралізм слід
зазначити, що хоч останній і виник із попереднього, він має
суттєві відмінності. «Основний принцип полікультуралізму
полягає в заперечення тієї самої системи загальнолюдських
цінностей, до яких так прагнув культурний плюралізм», – такої
думки В.Подобєд [5, с. 98].
У своєму дослідженні він визначає ідеал полікультуралізму
– абсолютна рівність усіх, прогрес та розквіт, свобода та
загальна згода у прекрасному сучасному світі [5]. Єдиним
можливим фундаментом, на якому може виникнути майбутня
співдружність націй та культур, на переконання вченого та
полікультуралістів, є толерентність, необхідною умовою якої має
бути
демократичний
устрій,
що
забезпечує
свободу
індивідуального життя, культурного розвитку, соціальної рівності
та можливості віросповідання й будь-якої життєвої позиції.
Культурні цінності мають глибокі цивілізаційні корені та
значною мірою визначають історію людства. Філософія вивчає
стосунки між людьми у напрямках: культури миру, яка
орієнтована на міжцивілізаційну взаємодію та консенсус із
глобальних проблем; конфронтації та війни, які призводять до
міжцивілізаційних зіткнень та культурної конфронтації. У сферу
взаємодії двох напрямків залучені культурні цінності, які,
з одного боку, функціонують як діалог культур і є цілями
полікультурної інтеграції людства, з другого, – призводять до
зіткнення монокультурних цивілізацій [7].
Ідеї культурного плюралізму та полікультуралізму виникли
в середовищах, які за своїм складом є багатокультурними.
Формування таких суспільств є результатом природного та
закономірного процесу еволюції людської цивілізації [7].
Наявність культурних відмінностей у межах одного
середовища не могло не вплинути на систему освіти. Тож,
у зв’язку з цим, науковці почали шукати таких підходів до освіти,
які б забезпечували виховання в особистості поваги та визнання
культури всіх етнічних груп. Результати пошуку призвели до
зміни поглядів на навчання, що й породило розробку
полікультурної освіти.
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Ідея полікультурної освіти виникла не сама по собі (тобто
створена спеціалістами у сфері педагогіки теоретична
конструкція). Вона має певне філософське обґрунтування.
Філософський сенс такої освіти розкривається за допомогою
таких категорій філософії культури як «культурний монізм» та
«культурний плюралізм». Ці категорії відображають два
фундаментальні аспекти буття культури – його одиничність та
різноманітність. Розуміння світу культури, який складається
з одиничного, і в той же час із розмаїтого – складне завдання [8].
Таким чином, розвиток полікультурної освіти завдячує
постійній культурній еволюції. На сучасному етапі саме
педагогіка виступає носієм різних культурних цінностей, і через
неї вони передаються молодому поколінню. Полікультурна
освіта допоможе людині збагнути аспекти культурного життя
різних народів.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Зміст освітньої галузі «Технологія» повинен забезпечувати
передумови для здійснення головних завдань загальної освіти,
які випливають із вимог суспільства щодо підготовки учнівської
молоді до життя й праці. Уроки трудового навчання охоплюють
широке коло питань із виробничої техніки та технології. При
виборі форм і методів роботи з учнями на уроці особлива увага
повинна приділятися формуванню практичних умінь.
Аналіз літературних джерел за останні 50 років (тобто за той
період коли трудове навчання як навчальний предмет було
повернено в школу) показує, що за цей час було опубліковано
досить велику кількість досліджень і розробок, присвячених
закономірностям засвоєння учнями різноманітних знань. Не
менша кількість досліджень присвячена вивченню проблеми
формування навичок. Проблемі ж формування практичних умінь
досить довгий час не приділялось належної уваги, незважаючи
на її виключне значення в процесі трудової підготовки
підростаючого покоління.
У той же час, у стандарті освітньої галузі «Технологія» ми
читаємо: «Основна мета освітньої галузі «Технологія» полягає
у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості,
підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах
сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства,
життєво необхідних знань, умінь і навичок…» [1]. Адже жодну
професію не можна уявити собі без спеціальних, тільки їй
притаманних знань, умінь і навичок. Разом із тим існує цілий ряд
умінь і навичок, які входять до змісту практично всіх без винятку
професій, відіграють суттєву роль майже в усіх видах трудової
діяльності. Причому, що особливо важливо, уміння повинні
складати єдиний комплекс із знаннями й навичками.
Так, відкривши «Педагогический словарь в 2х томах» [3],
читаємо: «Умения – подготовленность к практическим
и теоретическим действиям, выполняемым быстро, точно
и сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного
опыта…». Отже, формування практичних умінь неможливе без
попередніх теоретичних знань.
*
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Ігнорування питання формування практичних умінь привело
до того, що в кінці 50-х років з’явився універсальний термін
«практичні навички». Як зазначав свого часу С.М. Шабалов до
практичних навичок, які необхідно було виховувати в школі,
відносили: навички розв’язання задач, доказувати теореми,
орієнтуватися в схемах будови приладів і машин, засвоювати
різноманітні поняття, малювати, виконувати фізичні вправи й т.д.
Із цього переліку видно, що до поняття «практичні навички»
відносили і знання, і вміння, і самі навички. Змішування цих
понять не давало можливості збудувати педагогічний процес на
основі врахування закономірностей формування знань, умінь
і навичок.
Епізодичні, безсистемні спроби науковців на початку ХХ століття не принесли бажаних результатів, але заклали базис для
подальших досліджень. У 30-х роках спочатку в Московському
інституті охорони праці під керівництвом І.Н. Шпільрейна, а потім
в
Українському
інституті
праці
під
керівництвом
Ф.Р. Дунаєвського було розпочато інтенсивне психологічне
вивчення основних професій промисловості, сільського
господарства й транспорту. Це вивчення мало своєю метою
вирішення завдань професійного навчання.[5]
У цей же час дослідженнями С.Г. Геллерштейна і його
співробітниками було покладено початок експериментальної
розробки безпосередньо проблеми формування загальнотрудових умінь.
Психологічне
вивчення
різноманітних
умінь,
які
застосовували висококваліфіковані робітники, показало, що
багато «секретів» професійної майстерності можуть бути
розкриті через осмислення, диференціацію та аналіз відчуттів,
що виникають при виконанні певної трудової дії. Спираючись на
знання цих закономірностей, Ю.І. Шпігель (1933), В.В. Чебишева
і І.М. Ліберман (1935) розробляють і експериментально
перевіряють нові методичні прийоми, які забезпечують належний
розвиток професійно важливих трудових умінь.
Продовжуючи експериментальні дослідження вмінь та
навичок, Н.А. Менчинська (1950), Є.В. Гурьянов
(1958),
Д.Н. Богоявленський (1959) установили, що ефективність
і швидкість їх формування знаходиться в залежності з рівнем
усвідомлення завдання, умов та способів досягнення мети.
Ще до цього Є.В. Гурьянов (1945) та К.К. Платонов (1948)
довели, що процес вдосконалення уміння, його гнучкості
і легкості переносу в нові умови діяльності перед усим
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визначається способом його формування.[2]
У цей період (30-50 роки), вивчаючи закономірності процесу
формування вмінь, узагальнюючи матеріали проведених
експериментальних досліджень, учені прийшли до висновку. Що
процес формування вмінь являє собою вольову дію,
регульовану мисленням. Тоді ж радянські психологи довели, що
провідною при формуванні вмінь і навичок є не механічна
(біхевіористична) концепція, а концепція усвідомленого
навчання.
Так, у результаті різнобічного вивчення проблеми
формування трудових навичок майже всі вітчизняні дослідники
прийшли до висновку про провідну роль свідомості в оволодінні
людиною трудовими діями. Усвідомлене формування трудової
діяльності придає їй нові структурні й функціональні якості, які
різко відрізняються від тих якостей, що притаманні навичкам.
Стало зрозумілим, що об’єктом вивчення були взагалі не
навички в традиційному розумінні цього слова, а вміння, тобто
«усвідомлено, розумно, з розумінням справи виконувані й такі,
що легко переносяться, трудові дії, оволодіння якими
супроводжується розвитком не тільки сенсомоторних, але
й інтелектуальних, вольових, емоційних, а також інших
професійно важливих якостей особистості» [2, с.19].
Позитивно оцінюючи внесок дослідників 30-50 років, ми всетаки повинні відмітити, що вивчення загальнотрудових (практичних) умінь у цей період носило епізодичний характер і не спиралось на знання специфічності природи й чіткої теоретичної концепції вмінь (останньої як такої, на той час, не існувало взагалі).
Лише
в
1957
р.
Є.І. Бойко
висунув,
виходячи
з рефлекторного вчення Сєченова-Павлова, гіпотезу про
нейрофізіологічні механізми виникнення умінь. Згідно цієї
гіпотези, фізіологічною основою умінь є ефективна організація
другосигнальних і першосигнальних зв’язків, функціонуючих
і об’єднуваних в узгоджену систему за допомогою між
сигнальних зв’язків.[4]
У цей час досить широко почали проводитись
експериментальні
дослідження
конкретних
особливостей
формування вмінь і навичок: ручної праці – В.Є. Бушурова
(1959), О.Ц. Пуні (1964); операторських умінь – Б.Ф. Ломов
(1966), Л.М. Веккер (1963); конструкторських умінь – Б.Ф. Ломов
(1959), І.О. Галкіна (1961); інтелектуальних умінь – С.Л. Рубін
штейн (1957), Д.Н. Богоявленський (1959), Є.Н. КабановаМеллер (1962), Э.А. Мілерян (1958).


15




НАУКА – ШКОЛІ



Висунута в 1963 р. А.Н. Леонтьєвим концепція загальної
структури трудової діяльності людини стала новим поштовхом
до постановки досліджень, пов’язаних з виявом структурних
особливостей загальнотрудових умінь.
Для вирішення питання про методи формування
узагальнених трудових умінь оригінальний (на той час) підхід
запропонували П.Я. Гальперін і Є.Н. Решетова (1964). Ці автори
запропонували починати навчання з оволодіння учнями вмінь
самостійно визначати орієнтовну основу дії, тобто аналізувати
умови завдання, складати технологічний план виконання роботи,
проводити необхідні розрахунки й т.д. дотримання цих умов
забезпечує, на думку авторів, гнучких політехнічних умінь.
Спеціально організовані, у той час, експериментальні
дослідження С.М. Шабалова і його співробітників показали
наявність реальних можливостей ефективного навчання учнів
5-7 класів творчому вирішенню конструктивно-технологічних
завдань,
а
також
оволодіння
вміннями
планувати,
удосконалювати технологію й контролювати свою працю.
Вирішення цієї проблеми в зв’язку з переходом на проектнотехнологічну систему трудового навчання є особливо
актуальним сьогодні на уроках трудового навчання.
Таким чином, ми можемо зробити такі висновки:
- психологічною
основою
вміння
є
розуміння
взаємовідносин між метою діяльності, умовами й способами її
виконання;
- фізіологічною основою вмінь є система тимчасових
зв’язків, створена раніше в умовах взаємодії двох сигнальних
систем із переважаючою роллю другої сигнальної системи. На
відміну від навичок, уміння може бути сформоване без
спеціальних вправ у виконанні даної дії;
- уміння завжди вдосконалюється в процесі виконання
вправ і переходить у навички;
- уміння, на відміну від навичок, не втрачається в той
період, коли воно практично не застосовується;
- формування вмінь проходить декілька стадій: а) –
ознайомлення з умінням, осмислення його змісту; б) – попереднє
оволодіння ним (як правило, скопійована й недосконала дія); в) –
самостійне і все більш точне виконання практичних завдань;
- для учнів доцільно створити оптимальну систему вправ,
задач і завдань, яка забезпечить формування, поглиблення
й розширення вмінь.
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СПЕЦИФІЧНІ ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Виступаючи невід’ємною частиною системи вищої освіти,
начальний процес спрямований на забезпечення таких функцій:
освоєння студентами необхідного їм професійного досвіду, розвиток професійно значущих якостей, умінь і навичок, виховання
відповідного ставлення до вирішення соціальних і виробничих
проблем, залучення студентської молоді до самостійної пошукової діяльності, сприяння збагаченню їхнього професійного
досвіду знаннями в галузі сучасної науки, техніки, культури;
розвиток творчого мислення, здатності виявляти неординарний
підхід до розв’язання сучасних виробничих проблем, виховання
світоглядних та морально-етичних якостей особистості.
Культуротворча діяльність є складовою частиною сучасної
освітньо-виховної практики й тому спрямована, як і навчальна,
науково-дослідна діяльності на забезпечення успішного
вирішення відповідних їй функцій. Результатами проведеного
нами аналізу наукової літератури з питань організації культуротворчої діяльності, а також діючої практики використання форм
культуротворчої діяльності в системі професійної підготовки
студентів, надали можливість виокремити загальнопедагогічні
й специфічні функції культуротворчої діяльності в естетичному
вихованні студентської молоді.
До загальнопедагогічних функцій культуротворчої діяльності
включено такі, які надають можливості успішно вирішувати
завдання освітнього, розвивального та виховного змісту.
*
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Освітня функція культуротворчої діяльності у вищому
навчальному закладі має особливе значення й спрямована на
задоволення освітніх, культурних, пізнавальних потреб, інтересів
та запитів студентів. Відомо, що культуротворчість є таким
видом діяльності, у якій студенти відчувають інтерес відповідно
до науки, культури, освіти, професійної діяльності. Адже в основі
культуротворчої діяльності особистості і студента, зокрема,
лежить не обов’язковість і навіть не вплив зовнішніх факторів,
а самостійне набуття знань про культурні явища, обумовлене
внутрішніми мотивами. Культуротворчість як діяльність
спирається на усвідомлення її необхідності, на потребу постійно
поповнювати свої знання про культурні явища.
Культуротворчості властива своєрідність у пізнанні об’єкта
практичної діяльності людини. В.Бутенко із цього приводу
зазначає, що навчання розкриває актуальне, з точки зору
суспільної практики, і дає загальну орієнтаційну основу для
розгортання діяльності, а культуротворчість виконує функцію
пізнання особливостей явищ культури в міру того, як вони
стають актуальними в процесі розвитку естетичної культури
особистості, і сприяє рішенню конкретних завдань її діяльності
1, с. 142.
Отже, пізнавальний інтерес, інтерес до нових і необхідних
знань, цінностей культури, естетичного досвіду є тим параметром культуротворчої діяльності, що визначає необхідність
послідовної й ефективної реалізації освітньої функції.
Розвивальна функція культуротворчої діяльності у вищому
начальному закладі має важливу роль. Це пояснюється тим, що
культуротворча діяльність здійснюється у співпраці її учасників
і спрямовується не тільки на здобуття знань, збагачення певного
досвіду, але й розвиток важливих психічних якостей. Один із
важливих законів психології, сформульований Л. Виготським,
стверджує, що навчання веде за собою розвиток. Можна
зазначити, що будь-яке навчання розвиває завдяки, у першу
чергу, змісту освіти й, у другу, завдяки тому що учіння
є діяльністю. А особистість, як відомо із психології, розвивається
в процесі діяльності.
Розвивальна функція реалізується успішніше, якщо
навчання
має
спеціальну
спрямованість,
розроблено
й організовано так, щоб включити учасника процесу в активну
й усвідомлену різноманітну діяльність, яка б розвивала в нього
сенсорне сприйняття, рухову, інтелектуальну, вольову, емоційну,
мотиваційну сфери. Розвивальна функція найбільш успішно
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реалізується в певних технологіях і системах, які мають метою
саме розвиток особистості.
У процесі культуротворчої діяльності розвивається уява
й пам’ять, почуття й мислення, творчі здібності особистості. Про
розвивальну роль при опануванні окремого мистецтва, яке
виступає однією з форм культуротворчої діяльності, зазначала
О. Рудницька, що відбувається накопичення знань про способи
виразності в одному з видів творчості. Комплексне використання
дає можливість осягнути й зіставити різні художні мови, що
створює основу для активізації уяви, асоціативного мислення,
збагачення чуттєвої сфери сприйняття мистецтв 6, с. 105-107.
Отже, проблема особистості та її розвитку в умовах
культуротворчої діяльності є однією з актуальних у зв’язку з тим,
що в цих умовах важливо створювати все необхідне для творчої
самореалізації
кожного
учасника.
Засоби
та
форми
культуротворчої діяльності, що реалізовані в практиці вищої
школи, збагачують естетичну культуру студентської молоді,
розвивають у неї естетичні смаки, творчу активність,
допомагають перетворенню знань у переконання. Використання
цих форм та засобів у вищих навчальних закладах ураховують
вікові особливості студентів.
Виховна функція культуротворчої діяльності у вищому
начальному закладі значуща й вимагає особливої педагогічної
уваги, зважаючи на те, що культуротворча діяльність забезпечує
виховний вплив на особистість студента, формування наукового
світогляду, морально-правової свідомості, естетичної культури
та тощо.
Виховна цінність культурної творчості полягає в тому, що,
впливаючи одночасно на розум і почуття, вона організовує
емоції, сприяє поглибленню й розвитку емоційно-моральної
культури людини, гуманізує процес виховання, на чому
наголошується в дослідженнях Т. Васянович 2, Г. Дегтярьової
3, Є. Клоса 5.
Перехід суспільства до нових економічних відносин призвів
до падіння життєвого рівня населення, зокрема й молоді.
У молодіжному середовищі існує своєрідний духовно-ідейний
вакуум пов’язаний із кризою минулої системи соціальних
цінностей і недостатнім освоєнням нового соціально-духовного
стану. Відбувається зниження інтересу молоді до книги,
мистецтва, змістовного дозвілля, культури взагалі спричиняє
зростання споживацьких настроїв, передусім орієнтованих на
швидке збагачення та сферу розваг. Не дивно, що це сприяє
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втраті таких людських якостей як честь, совість, гуманізм.
Ціннісні орієнтації певної частини молоді все більше
концентруються навколо меркантилізму, егоцентризму
Особливої уваги заслуговує рівень духовної культури,
творчості студентської молоді. Відповідно цих проблем
у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) зазначено, що «національне виховання в Українській
державі має бути спрямоване на формування в молоді й дітей
світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів,
традицій, звичаїв, інших соціальне значущих надбань вітчизняної
й світової духовної культури. Національне виховання
є органічним компонентом освіти й охоплює всі складові системи
освіти» 4, с. 15.
Культуротворча
діяльність,
виступаючи
складовою
організаційно-виховної системи вищого навчального закладу,
спрямована послідовно розв’язувати актуальні завдання
виховання студентської молоді.
Обґрунтовуючи загальнопедагогічні функції культуротворчої
діяльності в естетичному вихованні студентів вищих педагогічних
навчальних закладів, необхідно зазначити її специфічні функції,
які спрямовані на вирішення завдання залучення студентської
молоді до світу прекрасного.
Пізнавальна функція культуротворчої діяльності є важливою
для естетичного виховання студентської молоді. У ході її
реалізації відбувається передача студентам необхідного
естетичного досвіду, а саме систему узагальнених, цілісних
знань, які б дозволили глибоко сприймати й осмислювати
сутність прекрасного в дійсності й мистецтві. На сучасному етапі
знання про прекрасне в природі, у сфері соціальних відносин,
у творчості набувають актуального характеру.
Студенти вищих навчальних закладів мають можливість
усвідомлювати закономірності краси, гармонії, цілісності,
розуміти особливості професійної й творчої діяльності людини
з урахуванням естетичної мірки, використовуючи здобуті
естетичні знання. Культуротворча діяльність може допомагати
студентам у здобутті естетичних знань шляхом організації
й проведення занять гуртків, студентських творчих колективів,
під час яких надається інформація про нові явища й події
сучасного культурного простору, здійснюється пізнання
в почуттєвих образах, в образній формі, почуттєво-образних
уявленнях.
Водночас
у
здійсненні
пізнавального
процесу
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культуротворча
діяльність
виконує
ціннісно-орієнтаційну
функцію. Вважаємо за необхідно зазначити, що студентська
молодь являє собою дуже динамічну суспільну групу. Вона
діалектично поєднує в собі сильні, впливові та слабкі риси,
знаходячись у стані соціального росту, у процесі фізичного,
політичного, морального та естетичного розвитку. З одного боку,
для неї властиві романтизм, цілеспрямованість до майбутнього,
допитливість, потяг до нового, бажання набути власний
соціальний досвід, максималізм, сміливість, творча активність,
відносно велика рухливість, із другого – певний скептицизм
у сприйнятті попереднього соціально-історичного розвитку,
елементи організаційної нестійкості.
Тому знаходячись у стані активного ставлення до оточуючої
дійсності, студентська молодь прагне визначитися в орієнтаціях
у світі культурних смислів, ідеалів, що вмотивовують спрямовану
естетичну діяльність, вироблення критеріїв оцінки культурних
цінностей. Серед цінностей, які найбільше привертають увагу
студентів, можна виділити цінності естетичні. Немає сумніву, що
прекрасне в дійсності й мистецтві захоплює молодь, не залишає
байдужою, спрямовує її на певний вияв поведінки й діяльності.
Взаємодія людини й мистецтва проявляється перш за все,
у процесі усвідомлення, сприйняття й оволодіння людиною
ціннісного світу мистецтва. Існує система ключових людських
цінностей, які утворюють смислові центри сутнісних сил людини.
Тому естетичне ставлення до оточуючої дійсності й мистецтва
є лдля студентів вищих навчальних закладів однією зі складних
проблем,
яка
вимагає
свого
вирішення.
В
умовах
культуротворчої діяльності відкриваються такі можливості, які
дозволяють оволодіння й поповнення студентами системи
культуротворчих понять, необхідних для визначення естетичної
оцінки художніх явищ, формування в них естетичного ставлення
в процесі вивчення різних видів мистецтва.
Ціннісно-орієнтаційна функція культуротворчої діяльності
направлена на формування в студентської молоді здібності до
свідомого й самостійного вибору прекрасного чи потворного,
піднесеного чи низького, комічного чи трагічного, що є в дійсності, у суспільних взаєминах, мистецьких творах. Завдяки
культуротворчій діяльності в студентів формується система
поглядів на соціально значущі культурні, естетичні цінності,
ціннісний вибір орієнтований на процеси і явища, які за оцінкою
відповідають естетичним міркам і викликають естетичне
задоволення.
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Комунікативна функція культуротворчої діяльності сприяє
розвивати в студентів вищих начальних закладів уміння
й навички культурної взаємодії на основі толерантності та
взаєморозуміння; обміну культурними знаннями, естетичними
цінностями, почуттями, переживаннями; задоволення потреб
в активному спілкуванні із прекрасним. Успішне вирішення цієї
проблеми можна знайти в обговоренні в студентській
академічній групі явищ художньої культури, проведення екскурсії
– спілкування із природою, зустрічах із діячами культури
й мистецтва, тематичних мистецьких вечорах тощо. Завдяки
плідному спілкуванню із прекрасним у мистецтві студентська
молодь набуває досвіду, що облагороджує важливі напрямки її
життєдіяльності, відбувається виховання духовної культури
студентів, які повинні творчо мислити, оцінювати різні життєві
ситуації, відповідно ставитися до себе й результатів своєї праці.
Культуротворча
діяльність
покликана
стимулювати
комунікативну активність студентської молоді, задовольняти
потреби в міжособистісному спілкуванні з орієнтацією на
формування в майбутнього вчителя досвіду взаємодії
в педагогічному процесі при освоєнні прекрасного.
Інформаційна функція культуротворчої діяльності необхідна
студентам для осмислення ціннісної сутності культурних явищ.
Культурні явища своїм інформаційним потенціалом надають
можливості рішення проблем формування та розвитку
особистості, збагачення її досвіду, розвитку здібностей та
якостей. В інформаційному потенціалі культурних цінностей
концентруються та заломлюються певні погляди, судження про
культурні явища, які відображають цілі, завдання, умови, що
ставить суспільство при визначенні ролі культури, її місця
й значення в житті суспільства, розвитку особистості. Вплив
мистецтва завжди вимагає від особистості співтворчості,
активного естетичного реагування, досягнення його художньої
цінності.
Інформаційна функція культуротворчої діяльності сприяє
набуттю вміння застосовувати методичні, історичні, теоретичні
знання в процесі естетичної діяльності; адаптувати словесну та
виконавчу інтерпретацію творів мистецтва в умовах аудиторії,
ураховуючи специфіку навчального закладу, рівень естетичної
вихованості та вікові особливості аудиторії; самостійно
поповнювати знання, користуючись різними джерелами
(посібниками, підручниками, книгами, словниками тощо).
Організаційна функція культуротворчої діяльності має
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перспективні можливості підготовки студентської молоді до
практичного освоєння прекрасного в дійсності та майбутній
професійній діяльності. Сутність організаційної функції полягає
у використанні вміння набувати інформацію та передавати її
співучасникам естетичної діяльності; раціонально розподіляти
час на окремих етапах культуротворчої діяльності; організовувати систематичні самостійні заняття з освоєння прекрасного,
виконання творчих завдань; здійснювати самоконтроль
досягнення результатів діяльності.
Студенти набувають практичного досвіду, спрямованого на
примноження прекрасного в природі, побуті, праці тощо.
Можливості набуття естетичного досвіду надає культуротворчість у діяльності художніх, фольклорно-етнографічних,
музичних колективів, студентських театрів, які мають витоки
з давніх народних традицій та обрядів, що лежать в основі
музичного, театрального мистецтва. Поряд із ними на сучасному
етапі набули популярності студентські театри мініатюр (СТЕМи)
та клуби веселих і кмітливих (КВК). У процесі культуротворчої
діяльності відбувається апробація організаторських здібностей її
учасників,
розвиваються
вміння
й
навички активного
впровадження в суспільне життя естетичних ідей, програм
освоєння дійсності за законами краси.
Креативна функція культуротворчої діяльності є особливо значущою для творчої самореалізації студентів. Творчій
потенціал людини, виявлення відповідної активності в процесі
спілкування й освоєння світу прекрасного передбачають
створення нового в дійсності. Творчій початок у системі
естетичних потреб являє собою бажання внести зміни в явища
навколишньої дійсності з тим, щоб набути втілення в кінцевий
результат на засадах гармонії, співвіднесеності, краси, істини.
Це практично реалізується внаслідок розвитку культуротворчості
в процесі естетичного виховання й занурення у світ цінностей,
а також вибудовується в новій світоглядній ієрархізованості, що
відкриває перед студентами нові сфери особистісного
самовдосконалення та самореалізації. Використовуючи різні
форми й засоби, що забезпечують ефективність в організації
естетичної творчості в студентської молоді розвивається потяг
до
творчості,
прагнення
власно
творити
прекрасне,
удосконалювати міжособистісні відносини, досягаючи їх гармонії,
простоти, краси, знаходити нові форми передачі власного
естетичного ставлення до оточуючого середовища й мистецтва.
Гуманістична функція культуротворчої діяльності сприяє
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студентській молоді в більшій мірі виявити своє естетичне
ставлення, почуття, творчі можливості при естетичному освоєнні
дійсності й мистецтва.
Саме естетичне ставлення до людини виступає передумовою для формування естетичного ставлення до навчання
й праці, до природи й мистецтва… Естетичне ставлення до
людини стає відправною точкою всієї системи естетичних
цінностей. Джерело цього – віра в силу й красу людини,
у можливість покращення всього життя на розумних началах.
Необхідно, щоб краса людини поставала багатосторонньо,
у системі важливих зв’язків: «людина й спілкування», «людина
й праця», «людина й пізнання», «людина й природа», «людина
й пізнання» 7, 59-60. Адже завдяки освоєнню прекрасного
здійснюється студентами набуття естетичного досвіду.
Культуротворча діяльність покликана створювати умови для
досягнення студентами відповідного рівня культурного саморозвитку й самореалізації в процесі естетичного виховання, завдяки
чому вона зможе використовувати оптимальні методи й форми
особистісної й професійної діяльності, які сприяють формуванню
професійної готовності майбутнього вчителя до творчого
підтримання вихованців у їх визначені в системі цінностей.
Ефективність культуротворчого процесу студентів вищих
педагогічних закладів досягається цілеспрямованою його
організацією на основі наслідування, послідовності, системності
навчання й виховання, а також міжпредметним інтеграційним
зв’язком гуманітарних дисциплін. Виходячи із цього, виділяємо
системоутворювальну функцію культуротворчої діяльності
студентів педагогічних вузів.
Системоутворювальна функція сприяє набуттю достатньо
широкого кола знань про різні види мистецтва; предметного
сприймання та роботи з матеріалом одного або декількох видів
мистецтва; формування естетичних потреб як установки
особистісного спілкування з явищами культури і їх адекватної
ціннісної орієнтації; відтворення тісного зв’язку естетичного
виховання на загальних заняттях навчального закладу та
позааудиторних формах естетичного виховання, які обираються
в співвідношенні з індивідуальними схильностями та особистісними інтересами студентів. Ця функція забезпечує впорядкованість і цілісність культуротворчого процесу, розвиток його
основних компонентів: інформаційного, почуттєво-емоційного,
діяльнісного, та їх зв’язків. В основі культуротворчості лежить
спільна діяльність та спілкування учасників культуротворчого
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процесу, які формують їх індивідуальність неповторну, цілісну
в емоційно-інтелектуальному,
ціннісному
ставленні
до
навколишнього світу.
Отже, культуротворча діяльність є багатофункціональним
культурно-освітнім процесом, обумовленим наявністю таких
складових як діяльність студентських гуртків, творчих колективів,
студентські студій тощо і може забезпечити впровадження
змістовної програми естетичного виховання студентів вищих
навчальних закладів.
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РІЗНОРІВНЕВІСТЬ ФІТОМАТЕРІАЛУ ЯК ПРОПЕДЕВТИЧНА
СКЛАДОВА В ОСВІТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Одна із задач сучасної школи в Україні – сприяти розвитку
людини. Гасло концепції розвитку загальної середньої освіти,
«Освіта ХХІ ст. – це освіта для людини», може бути втілене
в життя в тому числі шляхом удосконалення профільності
навчання. Саме концепція профільного навчання в старшій
загальноосвітній школі задає нові підходи до організації освіти
в старшій школі. Одна з визначених у ній задач – «забезпечення
натурально-перспективних зв’язків між загальною, середньою
*
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й професійною освітою відповідно до обраного профілю».
Сучасне профільне навчання – це вид диференційованого
навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів
і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення.
Він забезпечується за рахунок змін у меті, змісті, структурі та
організації
навчального
процесу.
Профільне
навчання
організується через навчальні заняття (уроки, факультативи).
Для того щоб бути готовим до профільного навчання окремих
предметів, необхідно забезпечити певний рівень знань із даної
дисципліни в основній школі. Тобто ті знання, які отримують учні,
повиеін бути пропедевтичною складовою для поглиблення їх при
навчанні в профільних класах (факультативах).
Пропедевтику ми розуміємо як процес та як результат – це
формування системи базових понять у попередніх класах із
метою створення дидактичних умов для вивчення навчального
матеріалу, а також це й сама система базових понять. Так, для
екологічного, сільськогосподарського профілів природничоматематичного напрямів профільного навчання є, зокрема,
система базових понять біології рослин у курсі 6 класу. Діюча
шкільна програма не завжди витримана в логіці формування
понять, і тому пропедевтична диференціація основного змісту
шкільного курсу є актуальною проблемою. Саме визначення
пропедевтичної системи понять – це визначення логіки
формування спеціальних знань.
У даній статті ми пропонуємо результати оціночного аналізу
фітоматеріалу з точки зору пропедевтичності для екологічного
профілю. Об’єкти нашого дослідження: зміст основного
підручника з біології рослин для 6 класу [3] і програма
факультативного курсу «Екологія» для 6-7 та 10-11 класів [4].
Виявлено, що зміст фітоматеріалу підручника складають
відомості про 93 види рослин. Ми проаналізували з біоморфологічних позицій характеристику кожної рослини, тобто зміст
теоретичних даних, які використовуються при викладанні курсу
біології в 6 класі відповідно до типової програми [5].
Характеристики виявились різними за ступенем екологічності,
тому ми оцінили їх як різнорівневі в пропедевтиці екологічної
освіти в старшій школі. Вони поділяються на три групи.
Перша група. Відомості про рослини, які входять до складу
місцевої флори. Методи їх пізнання для учнів найбільш
різноманітні:
вербальні
моделі
(словесне
описання),
зображувальні моделі (ілюстрації), демонстрація природних
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об’єктів. Такий матеріал, за нашим визначенням, відповідає
вищому ступеню пропедевтики (р3).
Друга група. Відомості про рослини, які не входять до
складу місцевої флори. Наприклад, характеристики лісових трав
для мешканців степової зони. Ці знання формуються без
можливості спиратися на побутовий досвід спілкування та
використання екскурсії в природу. Але ознаки рослин достатньо
відображені в словесних та зображувальних моделях посібника.
Такий матеріал відповідає середньому рівню пропедевтики (р2).
Третя група. Її складають неповні характеристики рослин,
які представлені не системою, а розрізненими матеріалами, що
спираються на асоціативні зв’язки. Отже, для використання назв
таких рослин на екологічних факультативах необхідні додаткові
базові відомості. Це матеріал першого, нижчого ступеню
пропедевтики (р3).
Результати проведеного аналізу фітоматеріалу зведені
в таблицю, фрагмент якої додається (табл. 1). Кількісна
диференціація матеріалу відображена в діаграмі (рис. 1). Більша
частина характеристик названих у навчальному курсі рослин –
56 %, мають перший рівень пропедевтики відносно екологічної
профільної освіти (р1). Наприклад, грицики згадуються тільки як
лікувальна рослина, ялина колюча – як декоративна, топінамбур
– як їстівна. Відомості про 36,5 % рослин мають другий рівень
екологічної пропедевтичності (р2). Так сосна гірська й модрина
сибірська охарактеризовані як стійкі до забруднення атмосфери,
а суниця лісова як багаторічна трав’яниста рослина сухих луків.
Ці визначення екологічноємні, але їх замало для формування
екологічних цінностей в учнів. Таке завдання ефективніше
вирішувати на основі відомостей про рослини з третім ступенем
пропедевтики, рослини місцевої флори. Для степової зони їх
виявлено з фітоматеріалу підручника лише 7,5 %. Це сосна
звичайна, шипшина собача, ожина, терен, акація біла, буркун та
ін. Екологічний аспект їх характеристик може бути збагачений на
екскурсіях у природу, під час відвідування екологічних стежин [6].
Таким чином, за результатами аналізу фітоматеріалу
підручника з біології для 6 класу ми зовсім не пропонуємо
розширити екологічну характеристику в процесі вивчення біології
рослин. Але вважаємо за необхідне враховувати його
пропедевтичну різнорівневість, що дасть можливість більш
плідно використовувати його в краєзнавчому аспекті для
реалізації принципу природовідповідності в освіті екологічного
профілю.
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Таблиця 1

2

…

Сосна кримська

…
22

Грицики

Яловець звичайний

10

Вишня

37

…

Відділ Голонасінні, 1.
клас хвойні, рід
сосна. Могутнє
2.
дерево до 40 м
заввишки. Крона
5.
парасолькоподібна.
Росте в горах.
Відділ Голонасінні, 1
клас хвойні. Низький
сланкий дводонний 2
вічнозелений кущ. 3
Гілки вкриті темнозеленими лінійно5
шиловидними
нитками.
Посухостійкий світлолюбний, морозостійкий і невибагливий до ґрунтових
умов. Коріння
проникає в ґрунт.
Родина капустяні.
1
Кровоспинний засіб.
5
Відділ Покритона- 1
сінні. Клас Дводольні. Родина Розові.
Листки прості.
Маточка одна.
3
Суцвіття зонтик.
Подвійна оцвітина.
Плід – кістянка.
5

6-7 кл.

10-11 кл.

Ступінь пропедевтики

Поняття біології
рослин

№ теми

Поняття екології
№ теми

№

Рослинні
об’єкти

Різнорівневість фотоматеріалу
за ступенем пропедевтики

Дерево,
3
світлолюбна
До ґрунту не
вимоглива
Лісонасадження

Фанерофіт Р2
геліофіт
оліготроф

Кущ, світлолюб- 3
на,посухостійка
морозостійка
невибаглива до
ґрунту
лісова
-збагачення атмосрефи киснем
-корм для
тварин,
-вплив на
клімат,
-захист ґрунту
від розмивання
Багаторічна тра- 3
ва, тіньовитривала
Дикоросла,
степова
Дерево
3
Посухостійка
світлолюбна

камефіт
ксерофіт
аліготроф

Р3

Гемікрипто- Р1
фіт
Факультативний
геліофіт
Фанерофіт Р1
Ксерофіт
геліофіт
мезотроф

До ґрунту
середньовимоглива
культурна
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Малина

38

…

Відділ Покритона- 1
сінні. Клас Дводольні.
Родина Розові.
Листки складні,
3
непарноперисті.
Багаторічна
5
коренева система.
Одно- і дворічні
наземні пагони із
шипуватими стеблами. Плід зібрана
кістянка. Розмножується кореневими
паростками, стебловими живцями.
Світлолюбива.
Коренева система
розташована у
верхніх шарах
ґрунту. Напівкущ.
Витримує посуху.

Кущ
Світлолюбна
посухостійка
азотолюб

3

Напівкущ
Хамефіт
Геліофіт
ксерофіт
нітрофіл

Р3

культурна

Рис. 1. Різнорівневість фотоматеріалу за ступенем
пропедевтики
Література:
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Одайник С.Ф.

*

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЧЕВОГО НАВЫКА
Присвоение русскому языку статуса одного из языков
народов, проживающих на территории Украины, потребовало
концептуального осмысления, определения принципиальных
позиций, на основе которых будет реализовываться дальнейшее
развитие языкового образования школьников. С учетом реалий
времени разработаны новые подходы к определению целей
обучения и его результатов, к отбору содержания и методов
обучения. Сегодня обучение русскому языку в Украине
направлено на формирование и развитие умений и навыков
пользования языком как средством общения, познания, приобщения к культуре народа-носителя языка. Причѐм приоритетным
является развитие навыков речевой деятельности.
Цель статьи: проанализировать имеющие в лингводидактической литературе взгляды на составляющие речевого навыка
и основные этапы его формирования.
В методике иностранных языков речевые умения и навыки
рассматриваются в соответствии с теорией о навыках
и умениях, принятой в петербургской методической школе
(С.Ф.Шатилов, В.Н.Шевяков и др.) и определяются в связи
с положением о том, что в речи нужно автоматизировать лишь
языковые средства, но не само содержание (мысль), т.е.
речевые действия в устной речи, чтении и письме. Под речевыми навыками понимается автоматизированное выполнение операций пользования языковыми (грамматическими и лексическими) средствами как компонентами коммуникативных умений.
Таким образом, речевые навыки, по мнению методистов, представляют собой автоматизированные (речевые) операции, которые как компоненты входят в состав умения, а умение есть
*
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комплексное речевое действие как единица творческой деятельности. Под речевыми грамматическими навыками говорения,
например, в методике обучения иностранным языкам подразумевают автоматизированные грамматические операции выбора
синтактико-морфологических структур предложения, а также их
реализации в соответствии с условиями коммуникации
и нормами речи.
Причѐм речевые навыки обладают такими качествами, как
автоматизированность (выполнение речевых действий с соответствующей точностью и скоростью, целостно и полно),
стойкость (постоянство речевого действия, его стойкость
к негативному
воздействию
других
автоматизированных
действий), гибкость (способность включаться в новые ситуации
и функционировать на новом речевом материале) [1, с. 42-45].
Автоматизированность является тем качеством, которое
обеспечивает скорость, плановость, экономичность речевого
действия (навыка) и низкий уровень напряженности. Жизненно
необходимым качеством речевого навыка является гибкость,
которую можно рассматривать в двух планах: как готовность
включаться
в
новую
ситуацию
и
как
способность
функционировать на основе нового речевого материала. Первое
есть результат многократного включения навыка в предшествующие ситуации, второе – результат, приобретенный
благодаря использованию в процессе формирования действия
достаточного количества вариативного материала. Это
позволяет навыку функционировать в любой ситуации речи
и «переносится» на какой-либо речевой материал.
Чрезвычайно важно заметить, что гибкость не придается
навыку после выработки других качеств, а формируется
в процессе создания автоматизированности и устойчивости за
счет использования упражнений определенного характера. При
этом необходимо в какой-то мере предусматривать случаи
интерферирующего влияния родного языка или другого навыка
на каждый данный речевой навык, выявить факторы,
нарушающие устойчивость навыка, т.е. необходим этап
совершенствования.
Навык как действие характеризуется также относительной
сложностью: он может состоять из мелких элементарных
действий, но и сам может быть включен в более сложный навык
для совместного функционирования навыков в системе всего
речевого умения. Несколько навыков объединяются в цепочку
навыков, за счет чего увеличивается скорость, беглость речи,
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поскольку образуются особые внутрисистемные образования.
«Сознательность» — свойство навыка, скрытое за
автоматичностью действия. В процессе формирования речи
необходимо, чтобы навык (каждый отдельно) выявлял уровень
своей «сознательности». Это не означает, что он не связан
с сознанием; он сознателен постольку, поскольку любое
подсознательное действие (осуществляемое без контроля
внимания, так сказать, не на уровне актуального сознания, как
в умении, а на уровне контроля) связано с сознательной
деятельностью. Именно поэтому С.Л.Рубинштейн определял
навык как «единство автоматизма и сознательности» [1, с.107].
Таким образом, навык появляется при соблюдении
следующих условий:
1) если речевое действие доведено до автоматизма, при
котором сознание «не отвлекается» на то, как построить текст,
а сосредоточено только на содержании высказывания (текста);
2) если качество речевого действия безошибочно;
3) если время выполнения этого действия оптимально;
4) если качество и время выполнения этого действия
остаются неизменными в условиях усложнения деятельности.
По С.П.Шатилову речевые навыки формируются поэтапно.
В связи с этим лингводидакт рассматривает три основных этапа
формирования речевых навыков, учитывая психологическую
характеристику действий ученика — перцепцию, репродукцию
или продуцирование, объѐм высказывания (уровень фразы
/ предложения, надфразового единства), которое воспринимает,
репродуцирует или продуцирует учащийся, качество навыка,
которое необходимо сформировать на данном этапе, и характер
действий ученика с новым языковым материалом. Во-первых,
ориентировочно-подготовительный этап, который предполагает
знакомство с новым языковым материалом, исполнение речевых действий по образцу или правилу. Во-вторых, стереотипноситуативный этап, на котором происходит автоматизация речевых действий в аналогичных ситуациях речи на уровне фразы
/ предложения.
В-третьих,
вариативно-ситуативный
этап,
особенноюстью которого является автоматизация речевых
действий в вариативных ситуациях речи на уровне текста [3,
с. 29-31].
Использование речевых навыков при различных коммуникативных обстоятельствах относится к области умений, которые
характеризуются такими качествами, как целеустремлѐнность
(влияние на собеседника, выполнение определѐнной задачи
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общения), продуктивность (создание нового продукта, которого
до этого не было в речевом опыте ученика), самостоятельность
(самостоятельное программирование учеником своей речи и еѐ
реализация без опор и использования родного языка) и динамичность (способность к переносу в новые ситуации общения).
К важнейшим умениям, составляющим основу речевой
деятельности, по мнению лингводидактов в методике обучения
русскому языку, относятся:
 умения вести диалог, придерживаясь требований речевого этикета в различных жизненных ситуациях (в кругу друзей,
в разговоре со старшими или младшими, в ситуации непосредственного общения на собраниях, заседаниях, диспутах,
встречах с интересными людьми, разговорах по телефону);
 умения создавать устные монологические высказывания
(выступить на заседании в школе с сообщением, докладом; поделиться в семье, кругу друзей, знакомых, товарищей увиденным, услышанным, пережитым; высказать своѐ отношение к обсуждаемому вопросу, дать определѐнные разъяснения и т.д.);
 умения адекватно воспринимать на слух диалог и монолог, предусматривающие сосредоточение внимания на осмыслении высказывания (темы, фактов, доказательств главного
и второстепенного, логики изложения), использование различных приѐмов фиксации услышанного (запись ключевых слов,
плана высказывания, статистических данных) в зависимости от
коммуникативного задания (участие в дискуссии, передача
информации другому);
 умения создавать письменные тексты различных стилей,
типов речи, жанров;
 умения пользоваться различными видами чтения,
сознательно выбирать, что читать [2, с.107].
Эти речевые умения являются фундаментом, на котором
формируются самые общие речевые умения: ориентироваться
в речевой ситуации; вести подготовительную работу по реализации речи и планировать еѐ; осуществлять замыслы речевой
деятельности; умения самоконтроля и самооценки собственной
речи, что и обеспечит готовность учащихся к речетворчеству
в различных жизненных ситуациях. В связи со сказанным можно
утверждать, что речевые навыки отличаются от речевых умений
тем, что они не ориентированы на конкретную речевую
ситуацию.
Поскольку речевое умение – это особая способность
с оптимальной эффективностью ориентироваться в любых
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обстоятельствах, его появление возможно в результате
развития речевых навыков и практики. Последняя создаѐт
умение, осмыслив ситуацию, быстро отреагировать, выбрав
нужный речевой вариант. В вопросе о том, какой путь развития
речевых навыков и умений является самым целесообразным,
нет единого мнения.
Некоторые методисты исходят из того, что речевой навык
является лишь автоматизированным компонентом умения, а не
его единицей. Они считают, что количественное накопление
речевых навыков приведѐт к новому качеству — речевому
умению. С этим утверждением сложно согласиться, ибо
практика показывает, что если не развивать речевое умение, то
оно останется на низком уровне даже у учащихся, имеющих
хорошо развитые речевые навыки. Поэтому положение о том,
что сначала формировать речевой навык, а потом речевое
умение, представляется старым.
Согласно другому мнению, оптимальным путѐм является
развитие речевых навыков до автоматизма. До того, как они
будут автоматизированы, сторонники этого мнения предлагают
переходить к развитию речевых умений. Тем самым
утверждается поэтапное развитие сначала навыков, потом
умений.
Третьи полагают, что развитие речевых навыков и речевых
умений должно осуществляться параллельно с некоторым
естественным опережением в развитии речевых навыков.
Навыки не только подготавливают умения, создают их базу, но
и сами,
как
считает
вторая
группа
исследователей,
совершенствуются в процессе формирования речевых умений.
С.Ф.Шатилов также считает, что речевые навыки (лексические,
грамматические, лексико-грамматические) необходимо формировать и развивать параллельно с речевыми умениями и с их
помощью, поскольку речевые навыки питают речевые умения
и одновременно
умения
влияют
на
речевые
навыки
и обусловливают их полный автоматизм. В связи с этим
оптимальным может быть третий путь – речевые навыки
и речевые умения должны развиваться параллельно.
Таким образом, речевые навыки, как показывает анализ
научно-методической литературы, формируются в процессе
усвоения всех четырех видов речевой деятельности:
аудирования, чтения, говорения и письма.
Причѐм речевые навыки тем отличаются от речевых умений, что они не ориентированы на конкретную речевую ситуа
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цию. В то же время в совокупности речевые умения и навыки
обеспечивают
правильное
построение
и
реализацию
высказывания.
Критериями развития речевых навыков можно считать такие
параметры речевого навыка, как определѐнную автоматичность
(т.к. речевые навыки никогда не достигают полной автоматизации), соответствие норме языка, нормальный темп выполнения, гибкость и устойчивость.
Данные лингвистики составляют одну из теоретических
основ, которая необходима для обоснования методики обучения
русскому языку как неродному, в том числе и русскому языку
в условиях близкородственного двуязычия, что является для автора статьи перспективным в плане дальнейших исследований.
Литература:
1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
у структурно-логічних схемах і таблицях: Навчальний посібник
/ Уклад. С.Ю.Ніколаєва, С.В.Гапонова. – К.: Ленвіт, 2004. – 208 с.
2. Пашковская Н. Лингводидактические основы обучения русскому
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ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА
СВІТОГЛЯДУ ВЧИТЕЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Процеси глобалізації, суттєві соціальні зрушення всесвітнього масштабу потребують від людини початку XXI століття
перегляду світоглядних позицій, зокрема переосмислення
феномену науки, її пізнавальних можливостей та особливостей
впливу на свідомість і життєдіяльність особистості й суспільства.
Найважливішу роль у процесах трансформації світоглядних
орієнтацій молоді повинна виконувати система освіти. Без
підтримки вчителя, що має сучасне наукове мислення, учням
шкіл, ліцеїв, коледжів тяжко визначитись в потоці інформації, яку
подають пересічній людині численні засоби масової комунікації
(тим більш, що більша частина цієї інформації не має ніякого
наукового обґрунтування). Ця обставина вимагає від викладача
будь-якого фаху наполегливої роботи над рівнем своїх наукових
і філософських знань, приведення їх у відповідність до
*
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методологічних настанов сучасної філософії науки. У зв’язку із
цим у даній статті пропонуються деякі міркування щодо змісту
основних проблем, які сьогодні активно обговорюються світовим
науковим і філософським співтовариством.
Насамперед слід зазначити, що з XVII століття наука
починає посідати все більш і більш високе місце серед основних
цінностей людства. Революційні наукові відкриття, зміни картин
світу, перетворення науки в продуктивну силу, здатну суттєво
вдосконалити техніку й технологію, а через них – матеріальне
виробництво, поліпшити умови людської життєдіяльності – усі ці
події зумовили активне звертання філософії до науки,
спричинили численні спроби осмислення різноманітних аспектів
її функціонування й розвитку не тільки як суто когнітивної
системи, але і як складного соціального утворення. З 30-років
ХХ століття в дослідженні науки досить чітко окреслюються
інтерналістські та екстерналістські підходи, причому подалі
тенденція тлумачення науки як підсистеми духовної культури,
суспільства загалом, яка має значний соціокультурний вплив на
всі сфери суспільного та індивідуального людського життя, стає
все більш виразною. Ця тенденція простежується не тільки
в екстерналізмі, певною мірою вона торкається також
інтерналізму. Досить пригадати деякі ідеї методологів науки
інтерналістського спрямування Т.Куна та І.Лакатоса. Так,
досліджуючи проблему традицій і новацій у науці, наукових
революцій, Т.Кун не обмежується розглядом суто когнітивних
питань науки, відкриваючи для науковців важливість урахування
особливостей такого соціального угрупування як наукове
товариство. Видатною подією в методології науки стала
концепція «трьох світів» К.Поппера, згідно якій наука є особливою сферою буття. «Світ», де здійснюється наукове пізнання,
цікавий не тільки множиною інтелектуальних процесів. Тут
існують міжлюдські стосунки, тобто спілкування науковців, що
суттєво впливає на наукові результати. Сучасні методологи
науки усвідомлюють, що вчений – не безособистісний агент
наукового виробництва, не робот, який функціонує за законами
«правильного» мислення, а жива людина, що має палітру
почуттів, думок і використовує в пізнавальному науковому
процесі не тільки раціональний, але й ірраціональний
(інтелектуально-інтуїтивний) спосіб осягнення світу.
Певний відхід від когнітивних проблем як першочергових
дав можливість сучасним авторам переосмислити статус
найбільш людської потреби в пізнанні, зокрема пізнанні
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науковому. В останні десятиріччя пізнавальна потреба все
частіше стала тлумачитись не просто як різновид соціальних
потреб людини, які мають специфіку в порівнянні з потребами
вітальними. Підґрунтя цієї потреби, на думку деяких фахівців, –
у властивості матеріальних систем створювати, зберігати,
накопичувати та передавати співіснуючим із ними та наступним
матеріальними формами (в процесі еволюційного руху) певну
інформацію. Людська свідомість, задіяна в процесі наукового
пізнання, таким чином, може бути розглянута як найбільш
розвинута форма буття, здатна виконувати універсальну
інформаційну функцію всього існуючого світу. І ця функція не
є менш значимою, аніж функції людини вітального й соціального
спрямування (безумовно, слід ураховувати і її певне «соціальне
забарвлення»).
Нагальною потребою сучасної філософії науки є переосмислення поняття «раціональність». Новоєвропейська філософія
надала цьому поняттю достатньо вузький зміст, абсолютизувавши можливості людини шляхом формально-логічних міркувань, однозначних чітких, так би мовити, «правильних» висновків
осягнути закони й закономірності навколишнього світу. Але
є сенс пригадати Зенона Елейського, який задовго до Нового
часу висловлював сумнів стосовно того, що можна за допомогою
суто логічних побудов досягти адекватного відображення
суттєвих характеристик світу, зокрема руху. Потреба людської
свідомості піддавати сумніву універсальність можливостей
формальної логіки та методів науки, що на ній ґрунтуються, мала
подальший розвиток. Достатньо навести одну з імовірних причин
«бігства з науки» Іммануїла Канта, яка полягала в тому, що
матеріальний світ сповнений суперечностей, а наукові побудови
ґрунтуються на правилах несуперечливого мислення. Із цього
слідувало, що людина пізнає світ невідповідними цьому світу
мислительними способами.
Сучасні автори вважають, що слід відмовитися від вузького
розуміння наукової раціональності й перейти на філософську
точку зору розуму. Раціональність слід тлумачити як розум,
смисл, точніше смисловий зв'язок мотивів діяльності, людських
дій та явищ великого й величного природного світу, космосу.
Такий підхід долає визначення раціональності тільки як
формальної організації будь-якого змісту й цілком відповідає
принципам сучасного світосприйняття й світорозуміння. Людина
повинна вважати себе розумною, але одночасно маленькою
гармонійною часткою Всесвіту, що живе, усвідомлюючи свою
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відповідальність за все, що вона здійснює.
У цілому треба зауважити, що сучасна методологія науки
характеризується плюралізмом типів раціональності.
Особливого значення набувають сьогодні міркування
стосовно нескінченності наукового пізнання, принципової
неможливості отримання людиною абсолютного знання як такого
(на наш погляд, у марксистській гносеології ці думки не знайшли
гідного обґрунтування). Ще О.Конт, засновник філософії
позитивізму, ретельно вивчивши велику кількість наукових
матеріалів у галузі природничих наук, вважав найбільш
доцільним скептичне відношення до них. Він підкреслював, що
вивчення явищ ніколи не може бути абсолютним, воно повинно
завжди залишатися відносним, бо залежить від нашої, тобто
людської, організації й нашого положення. І в певній мірі можна
погодитись з Контом в тому, що науки відповідають не на
питання «чому?», а на питання «як?», тобто яким чином
здійснюються природні і соціальні процеси, яким є механізм
і особливості їхнього руху і розвитку. Ми й до сьогодні не маємо
змоги на обґрунтованому науковому рівні відповісти на питання
щодо сутності й генези Всесвіту, людини й свідомості. Слід
пригадати також одне з основоположень сучасної методології
фальсифікаціонізму, яке має таке формулювання: теорія, яка
становить повністю та вичерпно істинну систему положень, є кінцево недосяжним ідеалом. Прибічники цього методологічного
напряму взагалі вважають, що не можна виділити істину в наукових знаннях, але, постійно виявляючи та відкидаючи похибки,
можна наблизитися до істини. Деякі сучасні методологи науки
підкреслюють, що в процесі наукового пізнання ми все глибше
й глибше занурюємося в океан невідомого (до речі, пригадаємо,
що ця істина була вже добре відома стародавнім грекам). Така
ситуація в науковому пізнанні не повинна нас засмучувати
й лякати, бо тільки зіштовхуючись із невідомим, нескінченним,
суперечливим, навіть парадоксально влаштованим світом,
людина має можливість постійно вдосконалювати свій інтелект.
І це є головним здобутком, найважливішим результатом наукової
діяльності людини й людства загалом. На жаль, скептицизм
і релятивізм у сучасному науковому й філософському пізнанні
нерідко не мають розумних меж. Усе частіше сумніву піддається
всезагальність наукового знання та його результатів. Безумовно,
слід ураховувати «людиновимірний» аспект цілої низки наукових
досліджень та їх результативності. Пригадаємо, що наукові
відкриття ХХ століття сприяли побудові нових картин світу, які не
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є нейтральними по відношенню до людини. Так, наприклад, ідеї
квантової механіки спонукали науковців у процесі дослідження
явищ і процесів природного світу ставати на позицію
експериментатора, який складає частину експериментальної
системи, що вивчається. Цікаво, що відгуки такої позиції можна
знайти й у сфері сучасного гуманітарного знання. М.Бахтін,
видатний російський філолог і естетик, якось зазначив, що за
таким же зразком розуміючий складає частину висловлювання,
що розуміється, тексту (точніше, висловлювань, їхнього діалогу),
входить у них як новий учасник. Звісно, вивчення таких систем,
які можна назвати системами «людина – світ», є вкрай ускладненим і викликає потребу в уточненні змісту найважливішого для
науки поняття «істина», виявленні не тільки об’єктивного його
змісту, але й певного суб’єктивного забарвлення. Спроби
філософів різних напрямів (в тому числі й тих, хто не розглядає
науку, наукове пізнання в якості головного об’єкту дослідження)
внести в поняття «істина» певні суб’єктивні смисли,
здійснювалися не так уже й рідко. Можна пригадати ніцшеанську
позицію, у відповідності з якою істинними є такі інтерпретації, що
«служать життю», є «корисними для життя», а також визначення
К’єркегором «суб’єктивної істини» як екзистенційної якості
людського відношення до того, що усвідомлюється. Звісно,
поняття «суб’єктивна істина» не має відношення власно до
науки, але філософи науки не змогли проігнорувати наявність
певних суб’єктивних моментів у будь-якому пізнавальному акті та
його результатах. Неопозитивісти тлумачили істину не тільки як
відповідність речення чуттєвим даним чи «факту». Під істинністю
вони стали розуміти логічну взаємоузгодженість речень. Подібна
інтерпретація, безумовно, актуалізується в процесі розвитку
науки ХХ століття в розгалужену систему, у якій співіснують
численні споріднені та альтернативні теорії, і є нагальна
необхідність у взаємоузгодженні результатів досліджень різних
наукових шкіл, напрямів, окремих учених. Сьогодні істина
тлумачиться як уявлення, у якому ціннісно-значимий для
суб’єкта зміст відповідає предмету, що пізнається. Так,
В.Кохановський зазначає, що в сучасне знання включені ціннісні
параметри, оскільки об’єктами науки є людиноспівмірні системи.
На тій підставі, що людина не знаходиться за межами світу,
долається розуміння істини як незалежної від людини й людства.
Автор вважає за необхідне антропологічне тлумачення істини,
обґрунтування принципу довір’я суб’єкту, оскільки особистість
несе відповідальність не тільки за практичні дії, але й за
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отримання знання. Цей підхід надає проблемі відповідності
істини й суб’єкта не гносеологічного, а метафізичного
й світоглядного характеру [3].
На наш погляд, така позиція має сенс, але все ж основна
мета науки – не суб’єктивне конструювання, а максимально
можливе (не абсолютне!) пізнання світу таким, яким він
є об’єктивно. Не можна, повністю піддаючись атмосфері
постмодерну, дещо штучно позбавляти науку статусу
самодостатньої, специфічної пізнавальної форми діяльності, що
в першу чергу функціонально продовжує сутнісні сили та якості
великої Природи, космосу, його інформаційні процеси й тільки на
такій основі може бути утлумачене як унікальне, специфічне
відображення світу, що залежить від людини, її соціальних,
біологічних і психічних якостей і станів. Співвідношення
об’єктивного змісту знання та суб’єктивних смислів, що
вносяться в науку людиною, її творцем, повинно бути розумним,
урівноваженим. Ніякі зміни картин світу, ніяка антропологізація
буття земного й космічного не в змозі зробити науку суто
суб’єктивним способом пізнання світу.
Урівноваженість, поміркованість потрібні сьогодні й при обговоренні питання зближення (і навіть спорідненості) методологій природничого та соціально-гуманітарного пізнання. Безумовно, предмети соціально-гуманітарного пізнання потребують урахування суб’єктивних аспектів людського буття, ціннісних вимірів.
Слід зазначити, що велике розповсюдження в сучасній
методології науки мають ідеї синергетики, які характеризують
нестабільні (біфуркаційні) стани відкритих систем і спрямовують
дослідника на вивчення світу як сукупності нелінійних процесів.
Однак після періоду тотального захоплення цими ідеями, спроб
їх універсального використання в соціальних та гуманітарних
науках, настав час більш обережного ставлення до них. Сьогодні
підкреслюється певна обмеженість даної методологічної
програми, яка не здатна «відчути» мотиви й поведінку окремої
людини чи малої соціальної групи. Синергетика має відношення
насамперед до макросоціальних процесів і загальних тенденцій
розвитку суспільства й не враховує роль свідомого фактору
духовної та ідеологічної сфери. Можна погодитися з авторами,
які вважають, що не слід перетворювати синергетику на
«універсальний науковий метод» і навіть в «філософію світової
культури» [3, с.291].
Однак при дослідженні суспільства й людини неможливо
відмовитись від деяких принципів так званого «нелінійного
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мислення», зокрема від тих, які здатні відображувати
поліваріантність
еволюційних
процесів,
підкреслювати
посилення випадковостей у розвитку, фіксувати протікання
соціальних процесів в умовах невизначеності й нестабільності.
Але, на наш погляд, деякі із цих принципів далеко не завжди
коректно сформульовані. По-перше, можна погодитись з тим, що
людина повинна мати можливість вибору певних шляхів
розвитку, але не «зручних» їй, як пише В.Кохановський [3,с.293],
а таких, які є оптимальними, доцільними насамперед до
навколишнього світу, а вже потім до самої людини. Усе, що
людина робить, мусить біти здійснено з «озиранням» на
природний і соціальний світи, а не на власні егоцентричні
задумки. По-друге, теза щодо впливу кожної (!) особистості на
макросоціальні процеси [3,с.293] є, безумовно, привабливою.
Принципово не заперечуючи можливості такого впливу, слід усе
ж зауважити, що її обов’язкова реалізація, перетворення
в реальну подію (тобто жорстка однозначна детермінація)
є певним перебільшенням. Масштаби впливу кожної конкретної
особистості на соціальне середовище, соціальні процеси можуть
бути різними. Історія людства доводить, що для абсолютної
більшості ці масштаби суттєво обмежені найближчим колом:
малою соціальною групою, у яку входить індивід, певними
різновидами діяльності, які для нього є можливими за
суб’єктивними й об’єктивними обставинами.
Зроблені зауваження й певні висновки, безумовно, лише
частково охоплюють заявлену проблему, яка потребує
подальшого дослідження.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ
РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ КОЖНОЇ ДИТИНИ
Нині перед школою стоїть проблема підготовки учнів до
життя за складних умов ринкової економіки. Тому відповідно до
соціальних запитів суспільства сьогодні необхідно формувати
інтелектуальну творчу особистість. Але досвід свідчить:
суттєвою рисою наших випускників є майже повна відсутність
ініціативи, творчої уяви, здатності до самостійного вирішення
проблем. Що ж спричиняє до цього? Учені встановили: для
творчої особистості є обов’язковою така якість, як фантазія.
Саме фантазія, як каталізатор, прискорює в десятки разів
творчий процес.
Цікавим є і той фактор, що пік творчої уяви, фантазії у дітей
припадає на 8-11 років. Як же важливо не прогаяти час!
Тож у роботі вчителя початкових класів варто максимально
посилити увагу до розвитку творчих можливостей дітей. А досягти позитивних результатів можна на основі принципів розвивального навчання. За основу можна взяти програму комплексного розвитку дітей «Росток», розроблену Т.О.Пушкарьовою
Педагог повинен пам’ятати, що кожна дитина неповторна,
вона має індивідуальний темп росту й розвитку, індивідуальний
спосіб навчання. Тому надзвичайно важливо створити такі
умови, які сприяли б навчанню відповідно до рівня розвитку,
забезпечували подальший розвиток здібностей та інтересів
школярів.
Індивідуалізація навчально-виховного процесу як складова
особистісно орієнтованої моделі освіти привертала увагу
видатних педагогів – Я.А.Коменського, Д.Локка, Ж.-Ж.Руссо,
Г.Песталоцці, К.Ушинського, Б.Грінченка.
Активно досліджується питання індивідуалізації навчання
з середини ХХ століття, що знайшло своє відображення в працях
Ш.О.Амонашвілі, В.О.Сухомлинського, О.Я.Савченко, Н.М.Бібік
та ін.
Забезпечення потреб розвитку й виховання учнів передбачає пряму залежність проектування їх змісту й методичного
забезпечення від вікових та індивідуальних особливостей дітей.
Основою всіх перетворень мають бути реальне знання дитячих
можливостей та прогнозування потреб найближчого розвитку
*
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особистості.
Індивідуалізація – це процес постійного спостереження,
адаптування матеріалів та занять, отримання інформації від
сімей, взаємодія з дітьми, метою якої є підтримка їхнього
розвитку.
Загальні вікові особливості кожної дитини виявляються порізному. Це пов’язане, по-перше, із тим, що дитина народжується з тільки їй властивими задатками, типологічними особливостями нервової системи, певними якостями органів чуття
й мовлення і, по-друге, із своєрідними умовами соціального
оточення, у якому відбуваються її розвиток і виховання.
Можна індивідуалізувати завдання для кожної дитини, якщо
вчитель знає, у якій послідовності вона виконує завдання, можна
адаптувати матеріали відповідно до рівня її розвитку,
ускладнивши чи полегшивши їх, можна міняти роль, яку відіграє
вчитель, залежно від потреб дитини.
Педагогічний досвід постійно підтверджує встановлену
в психології закономірність, що визначальну роль у розвитку
особистості дитини відіграють умови виховання.
Очевидним є і факт впливу біологічного фактора. Інертність,
повільність функціонування нервової системи породжують
уповільнення
сприйняття
та
осмислення
інформації,
уповільнення процесу формування рухових та розумових дій.
Так, для дитини з «нестійким» типом нервової системи
характерна підвищена імпульсивність, відволікання уваги, часто
втрата мети діяльності. У дітей меланхолічного типу більш
низький рівень працездатності, проте більш висока чутливість до
педагогічного впливу.
Про таких дітей говорив В.О.Сухомлинський. «У однієї дитини, – писав він, – потік думок тече бурхливо, стрімко, народжуючи все нові і нові образи, в іншої – як широка, повноводна,
могутня, таємнича в своїх глибинах, але повільна ріка».
Дитина розвивається як цілісна, унікальна індивідуальність
з усіма її природними властивостями, неповторним життєвим
досвідом і різними індивідуально-психологічними особливостями. Шість років, прожитих дитиною до школи, – це період
надзвичайно інтенсивного розвитку, у результаті якого вона
набуває досить чітко виражених рис своєї індивідуальності, що
виявляється в темпераменті, взаєминах, здібностях і навичках.
Головною
метою
навчально-виховного
процесу
В.О.Сухомлинський вважав усебічний розвиток особистості.
Одним із основних положень у системі поглядів
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В.О.Сухомлинського на сутність навчально-виховного процесу
є положення про неповторність кожної дитини. Із цього
положення виходить наступне його положення – про відсутність
нездібних, бездарних і лінивих дітей. «У кожної людини, – пише
Василь Олександрович, – є задатки обдарованості, талант до
певного виду або кількох видів діяльності».
Розглянувши різні види здібностей, умінь і навичок, учені
виявили 8 головних розумових здібностей, які характеризують
багатосторонній розвиток інтелекту.
1. Лінгвістична здібність: дар володіння словом.
2. Логіко-математичні здібності: дар оперувати числами.
3. Здібність до просторового уявлення: дар образного
мислення.
4. Кінестетична здібність: дар виявляти себе в русі.
5. Музичні здібності: музична обдарованість.
6. Здібність установлювати міжособистісні відносини: дар
спілкування.
7. Здібність
до
оцінювання
внутрішньоособистісних
можливостей: дар самопізнання.
8. Здібність відчувати природу: дар розуміння природи.
Дуже важливо розуміти, що кожна людина володіє усіма
цими здібностями, використовує їх у різних поєднаннях протягом
усього життя.
Дитина, яка, наприклад, грає у футбол, повинна
використовувати рухову здібність, щоб оперувати м’ячем;
уявленням – щоб представити, куди попаде м’яч, коли противник
по ньому вдарить; і даром спілкування, щоб уміло грати зі своїми
товаришами по команді на полі.
У той же час слід пам’ятати, що в кожної людини всі вісім
здібностей виявляються по-своєму, чисто індивідуально.
У деяких людей чудово розвинуто декілька здібностей, інші
зазнають труднощі у виявленні багатьох із них, але більшість із
нас стоять десь посередині: у нас є одна з декількох здібностей,
яку ми виявляємо з легкістю, деякі – так собі і одну, або декілька,
які ми можемо використовувати з великими труднощами.
Ми з повагою відносимося до високоосвічених людей
з лінгвістичними здібностями, які гарно читають і пишуть, і до
логічного мислителя, який уміє чітко й коротко викладати свої
думки. Однак існують не менш важливі форми інтелекту.
Чомусь, коли ми говоримо про вищі виявлення інтелекту, із
поля нашого зору випадають учні, які володіють музичними,
кінестетичними здібностями, із даром просторового уявлення, із
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нахилами до природничих наук і ті, які умілі в міжособистісному
спілкуванні.
Теорія різносторонніх розумових здібностей дає можливість
поглянути на всеохоплюючу картину потенціальних можливостей
учнів з тим, щоб віддати належне здібностям, якими нехтують,
і розвинути їх на рівні з іншими.
Як розвіяти хандру і просто поганий настрій при вивченні,
наприклад, таблиці множення?
Багато дітей вважає, що намагатися вивчити таблицю
множення – непотрібне заняття. Діти не розуміють, навіщо це
вчити.
Тим, хто володіє лінгвістичними здібностями, удається легко
запам’ятати таблицю, але інколи вони не можуть зрозуміти, що
ж насправді значить множення. Діти з логіко-математичними
здібностями розуміють, що таке множення, але в них виникають
проблеми із запам’ятовуванням. Діти з іншими здібностями
можуть дійсно зіткнутися з серйозною проблемою. Але всі діти
можуть засвоїти і таблицю, і зміст множення, якщо їх будуть
учити цьому відповідно до різносторонніх здібностей.
Оскільки лінгвістично-обдаровані діти вчаться краще за
допомогою письма, читання й говоріння, використовуйте
словесні задачі, цікаві історії, шаблонні листки, усні тренувальні
вправи, які дають їм можливість усно повторювати індивідуальні
відповіді. Давайте можливість їм складати власні словесні
задачі, можна записувати на магнітофон. Розповідайте їм історії,
які розкриють суть таблиці множення.
Для дітей із логіко-математичними здібностями треба створити ситуацію, у якій діти групуються по двоє, троє, четверо
і т.д., дозволяючи їм вивчати принцип множення за допомогою
випробувальних ігор. Наприклад, три кучки морських камінців по
чотири камінці в кожній дорівнює 12 камінців, або 4 · 3 = 12.
Нехай вони записують у таблиці свої спостереження, щоб це
допомогло їм запам’ятати факти.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Яка закономірність
написання цього ряду чисел?
Для дітей із здібностями до просторового уявлення можна
запропонувати таблицю сотень. На листку паперу пишуться
числа від 1 до 100, розташовані в колонках вертикально, чи
горизонтально. Потім пропонується зафарбувати кожне друге
число, на іншому аркуші кожне третє число і т.д. Кожен
представить яскраве графічне зображення конкретного
множника і дасть їм як образ концепції, так і допомогу для
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запам’ятовування даних.
Для
дітей
із
кінестетичними
здібностями
можна
запропонувати пройти по лінії, робити кожен крок, рахуючи
вголос 1, 2, 3, 4 і т.д. Потім сказати, що будемо робити сплеск
долонями на кожному другому кроці, потім на кожному третьому
і т.д. Можливо діти захочуть стрибати. Таким чином вони почнуть
пропускати інформацію через себе й розуміти суть множення,
почуваючи її своїм тілом.
Для дітей з музичними здібностями можна вибрати пісеньку
з рівномірним ритмом, яка популярна серед дітей. Потім
запропонувати дитині заспівувати з нею таблицю множення.
Можна використовувати метроном для видержування ритму.
Можна голосно лічити 1, 2, 3, 4, 5, 6. Співати, викрикувати, або
пошепки промовлять кожне друге, третє і т.д. числа.
Для дітей із міжособистісними здібностями треба
запропонувати групові змагання з демонстраційними картками.
Можна зробити настільну гру, намалювати звивисту дорогу
і приклади з таблиці.
Для дітей з внутрішньоособистими здібностями треба дати
можливість самостійно працювати над прикладами, але дати їм
ключ із відповідями для перевірки. Нехай ці діти працюють
у такому темпі, у якому їм подобається, дозволяючи звіряти свої
відповіді.
Для дітей із натуралістичними здібностями треба знайти
відповідність множників у природі, починаючи з квіточок,
соснових шишок, морських ракушок. Наприклад, якщо в цієї
квітки 5 бутонів, а в кожному бутоні по три пелюстки. Скільки
всього там пелюсток?
Ви, шановні колеги, можете сказати: «Скільки тут підготовки!
Це неможливо зробити на уроці». Усе це можливо під час
навчання дітей за комплексною програмою розвитку дітей
«Росток».
Підручники з математики й навколишнього світу створені
так, що там є завдання для розвитку всіх видів інтелекту. Кожна
дитина знайде завдання, яке для неї створить ситуацію успіху.
А інші завдання допоможуть розвинути інші (види інтелекту)
здібності.
- Ритмічний рахунок, наприклад, для дітей із музичними й
кінестетичними здібностями.
- Гра «Обчислювальні машини» для дітей із логікоматематичними здібностями.
- Знайди закономірність і встав пропущені числа –
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завдання для розвитку теж логіко-математичних
здібностей.
- Розшифруй назву міста, розмістивши результати дій
у порядку зростання. Це завдання для розвитку
просторових, лінгвістичних і внутрішньоособистих
здібностей.
- Продовж орнамент. Такі завдання для розвитку
просторового уявлення.
- Лісоруби спиляли дерево. Чи є для цієї операції
обернена? Придумай приклади операцій, які не мають
обернених. Таке завдання для розвитку натуралістичних
здібностей.
- Склади пісню про свою річку за аналогією. Розвиток
музичних здібностей.
- Встав пропущені слова, щоб вийшов віршик. Розвиток
лінгвістичних здібностей.
- Виконай
дії
за
такою
програмою.
Розвиток
міжособистісних здібностей.
- Розшифруй загадку, прислів’я, назву книги, мультфільму,
автора. Усе це розвиток лінгвістичних, логікоматематичних, просторових здібностей.
- Придумай свою задачу про задумане число. Загадай її
друзям. Розвиток міжособистісних відносин.
Отже, під впливом навчання та виховання за комплексною
програмою розвитку дітей «Росток» формуються здібності, яких
у дитини ще не було. На цій основі побудована теорія
розвивального навчання, основна суть якої в тому, що вона
стверджує безпосередній вплив навчання на розвиток дитини,
формування в неї нових здібностей.
Мета сучасної освіти полягає не стільки в передачі
конкретної інформації – знань, скільки в сприянні саморозвиткові
дітей, підготовці їх до майбутнього самостійного життя, активної
участі в праці, реалізації своїх можливостей.
Провідними методами навчання, замість словесних та
наочних, мають ставати практичні, діяльнісні. Навчання школярів
стає більш самостійним, вибірковим, практичним.
Змінюється роль оцінювання. Замість певної оцінки вчителя
активізується самооцінювання та взаємооцінювання. Тому дуже
важливо вже в молодшому шкільному віці створювати умови для
формування оцінних стосунків дітей одне з одним, що суттєво
впливає на характер взаємин між ними, ставлення до навчання,
мотиви поведінки.
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Дуже важливо, щоб учитель у своїй роботі виходив із розуміння того, що успішно навчати, виховувати, розвивати дітей
можна лише за умови, що навчально-виховний процес розрахований на всіх і, одночасно, на кожну дитину індивідуально.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ
Починаючи з 80-х років ХХ століття, у світі спостерігається
глобальний процес інформатизації всіх галузей людської
діяльності. Якщо наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. комп’ютер
був предметом розкоші або надзвичайно дорогим інструментом
для фахівців дуже вузьких і специфічних галузей, то із середини
90-х років комп’ютери стають більш доступними й нині мають
репутацію незамінних помічників у найрізноманітніших сферах.
Цей процес проявляється: по-перше, у здешевленні комп’ютерної техніки, яка стає дедалі доступнішою для все ширших верств
населення;
по-друге,
у
безперервному
вдосконаленні
програмного забезпечення (якщо на початку 90-х рр. для
ефективної роботи з електронно-обчислювальною технікою
необхідні були спеціальні знання й навички та хоча б середній
рівень володіння англійською мовою, то сучасні персональні
комп’ютери мають дружній, інтуїтивно зрозумілий навіть для
дитини інтерфейс і дуже широкі можливості); по-третє, у роз*
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витку нових мультимедійних технологій та систем комунікації, що
розширює сферу застосування комп’ютерної техніки.
Сучасний світ неможливо собі уявити без комп’ютера, який
виступає не тільки як незамінний помічник у різних сферах
господарства, але і як засіб комунікації, розважальний центр і,
що дуже важливо, навчальний засіб. Відтак, сьогодні комп’ютер
розглядається не як розкіш, а як необхідний сучасний
інструмент, помічник людини.
Тим не менш, проблема ефективного використання
комп’ютерних технологій у процесі викладання залишається
надзвичайно гострою. За рідкими винятками персональні
комп’ютери використовуються для проведення уроків інформатики. Випадки регулярного застосування комп’ютерів
у викладанні загальноосвітніх дисциплін є вкрай рідкими
й пов’язані в основному з математикою й фізикою, тобто тими
науками, що легше за інші піддаються комп’ютерному
моделюванню. Крім того, програмісти мають, як правило,
достатньо серйозну підготовку з математики, що дозволяє їм
створювати велику кількість різноманітних навчальних програм.
Ситуація із предметами гуманітарного циклу є складнішою.
Спеціалізованого програмного забезпечення для проведення
уроків історії майже немає. Ті мультимедійні продукти (компактдиски), що останнім часом почали з’являтися, не є досконалими.
Втім величезним досягненням є вже сам початок руху в цьому
напрямку.
Застосування сучасних інформаційних технологій в історичній освіті знаходиться в сфері уваги спеціальної дисципліни –
історичної інформатики.
Слово «інформатика» з’являється на початку 60-х рр., тоді
воно позначало область автоматизованої переробки інформації.
На початку 80-х рр. терміном «інформатика» стали позначати
велику наукову галузь, що вивчає методи представлення,
накопичення, передачі й обробки інформації за допомогою
електронно-обчислювальної техніки (ЕОМ – цей термін був
поширений, коли комп’ютери «були великими»). В 90-х рр.
спостерігається поява «галузевої» інформатики в цілій низці
наукових дисциплін. Це стосується не лише точних та
природничих, але й гуманітарних наук.
Так, «на стику» інформатики й соціально-гуманітарних
дисциплін з’являється історична інформатика – наукова
дисципліна, що вивчає закономірності процесу інформатизації
історичної науки й освіти. В основі історичної інформатики
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лежить сукупність теоретичних і прикладних знань, необхідних
для створення й використання в дослідницькій практиці
електронних версій історичних джерел усіх видів.
Іншими словами, під історичною інформатикою (в окремих
випадках використовують «імпортний» термін «кліометрика»)
розуміють весь спектр застосування новітніх інформаційних
технологій в історичних дослідженнях.
Головні напрями історичної інформатики стосуються,
насамперед, використання комп’ютера в конкретних історичних
дослідженнях (передусім із соціально-економічної історії),
комп’ютерної
археографії
та
картографії,
застосування
телекомунікаційних та мультимедійних технологій в історичній
освіті. Можна виділити такі основні напрями використання
інформаційних технологій в історичній освіті:
 Використання мультимедійних технологій:
 створення мультимедійних навчальних продуктів для
роботи на уроці або самостійного вивчення історії;
 Використання телекомунікаційних технологій:
 дистанційне навчання;
 створення веб-ресурсів на історичну тематику для
супроводу навчального процесу;
 пошук та інтерпретація інформації в мережі Інтернет.
На жаль, телекомунікаційні технології наразі залишаються
для істориків terra incognita: дистанційні навчальні курси майже
відсутні, кількість Інтернет-проектів із гуманітарних дисциплін
є невеликою. Тому при обговоренні переваг комп’ютерних
технологій в історичній освіті насамперед ідеться про
мультимедіа.
Під терміном мультимедіа (multimedia, від англ. multi –
багато й media – носій, середовище, засіб) розуміють сукупність
комп’ютерних технологій, що водночас використовують декілька
інформаційних середовищ: графіку, текст, відео, фотографію
тощо. Технологію мультимедіа складають спеціальні апаратні
й програмні засоби, що забезпечують поєднання декількох видів
взаємопов’язаної інформації в єдиний блок. За визначенням
Європейської Комісії, мультимедіа є технологією або певним
продуктом, що містить «колекції зображень, текстів і даних, що
супроводжуються звуком, відео, анімацією і іншими візуальними
ефектами, що включає інтерактивний інтерфейс і інші механізми
управління. Ці видання орієнтовані або на комп'ютерні носії
і засоби відтворення (СD), або на телекомунікаційні мережі
і системи». Іноді термін мультимедіа використовується як
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загальна сукупна назва нетекстових видів інформації.
Отже, якими є переваги мультимедійних технологій для
представлення історичного знання?
Інтегральність представлення знань. Ідеться про можливість представляти історичні факти, події, документи, коментарі
й інтерпретації у взаємозв’язаності, тобто представляти їх в інтегральному, а не роз’єднаному вигляді. Тут відкриваються можливості і для співвідношення знань про історичний предмет, накопичених у різні історичні часи і в різних дослідницьких школах.
Контекстуальність. Знання, представлені в мультимедійному
навчальному
посібнику,
ніколи
не
виступають
«випадковими», безконтекстними. Контекстом до даного
предмету служать не лише коментарі, але й багато іншого, що
розкриває предмет із різних сторін.
Доступність. Учитель або учень у будь-який час у будьякому місці можуть одержати інформацію й матеріали, які були
труднодоступні (тому що вони, наприклад, зберігаються
в архівах або віддалених фондах). У цьому значенні
мультимедійний навчальний посібник є найдемократичнішим
засобом навчання. Годі вже й казати про можливості доступу
інформації через телекомунікаційні мережі.
Собівартість мультимедійного продукту, що вміщується на
CD або DVD, є набагато нижчою, ніж вартість поліграфічного
видання. Крім того, якщо «паперові» видання зазвичай обмежені
у використанні різних поліграфічних «надмірностей» (повнокольоровий друк, високоякісний папір та ін. значно збільшують
собівартість будь-якої книжки), електронні видання позбавлені
цього недоліку. Місткість сучасних носіїв інформації (CD, DVD)
є величезною (при дуже низькій собівартості виробництва), а засоби відтворення зображення (монітор, мультимедійний
проектор) практично не обмежені в можливостях для демонстрації високоякісних повнокольорових зображень або відео.
Багатоканальність (багатоімпульсність). З досліджень
психології сприйняття відомо, що знання, представлені і набуті
по різним каналам сприйняття (зоровим, аудітівним і ін.), не
лише краще засвоюються, але і запам’ятовуються на триваліший
строк. Мультимедіа при цьому має однозначні переваги.
Поліваріантність (відкритість). Можливість суміщення
різних підходів, методик у єдиному проекті. Можливість
включення необмеженої кількості авторів. Можливість створення
відкритого простору, у який може бути вміщений додатковий
інформаційний масив. Яскравий приклад – форуми, конференції
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та блоги в Інтернеті.
Мова йде лише про абсолютно очевидні переваги цих нових
технологій. Пояснимо, що ми маємо на увазі під мультимедійними навчальними посібниками. Чи кожен мультимедійний
компакт-диск по історії є навчальним посібником?
Навчальний мультимедійний навчальний посібник передбачає, насамперед, наявність зручного, «інтуїтивного» інтерфейсу, який дозволяє без особливих зусиль зрозуміти принципи
користування даним продуктом навіть непідготовленому
користувачу. Обов’язковими є наявність великої кількості
найрізноманітнішого ілюстративного матеріалу (малюнки,
схеми, карти, аудіо- та відеоряд, трьохвимірні моделі тощо),
система гіперпосилань, що дозволяє виходити з тексту в будьяку певну точку інформаційного простору. Завдяки цьому,
зокрема, забезпечується можливість доступу до інших
інформаційних ресурсів або дослідницьких проектів (через
систему виходу до мережі Інтернет).
Спробуємо виділити наступні (найбільш очевидні) позитивні
наслідки використання мультимедійних технологій на уроках:
 Підвищення рівня використання наочності на уроці і, як
наслідок, підвищення продуктивності уроку;
 Можливість
використання
переваг
комп’ютерного
тестування, що робить процес перевірки й контролю знань учнів
більш ефективним;
 Установлення міжпредметних зв’язків з Основами
інформатики (власне, збільшуються потенційні можливості для
міжпредметної інтеграції взагалі);
 Залучення учнів до роботи над спільними проектами
(створення мультимедійних презентацій, підготовка електронних
макетів публікацій, розробка веб-сайтів на історичну тематику
тощо);
 У школярів змінюється ставлення до комп’ютера лише як
до іграшки.
Сучасні підлітки зазвичай знаються на комп’ютерних
технологіях значно краще за своїх учителів. Втім сфера їхніх
зацікавлень у цій галузі найчастіше зводиться до комп’ютерних
ігор або спілкування в Інтернеті. Втім чи не варто використати
інтерес до цього роду розваг «у позитивному руслі»? Сучасна
ігрова індустрія досягла неабиякого прогресу. Можна спостерігати дуже вдалі спроби змоделювати у «віртуальному світі»
реальні події минулого. Чимало комп’ютерних стратегічних ігор
спрямовано саме на моделювання історичних подій: користувач
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може поставити себе на місце правителя держави минулого або
полководця на чолі великої армії. Розробники багатьох комп’ютерних ігор прагнуть відтворити не лише «дух епохи», але й самі
події (це переважно військові баталії) у найменших подробицях:
наприклад, ландшафт місцевості, кількість і розташування
військових одиниць, їхній бойовий потенціал (враховується
навіть моральний стан армії!). Серед найбільш відомих
розробок, автори яких прагнуть до максимально реалістичного
відтворення історичних кампаній, слід назвати серію ігор «Total
War» або український проект «Козаки».
Звичайно ж, ігрова індустрія орієнтована на створення саме
розважальних продуктів. Втім захоплення рольовими (roleplaying games), пригодницькими (quests) або стратегічними
іграми (strategy games) здатне викликати в підлітків зацікавлення
історією як наукою та стимулювати інтерес до навчання. Не
можна оминути й виховний ефект, що може проявитися при
вживанні в історичний процес.
Втім даний аспект поки що залишається полемічним. Варто,
однак, сказати про доцільність використання ігрових елементів
при створенні навчальних мультимедійних продуктів, орієнтованих на дітей дошкільного або молодшого шкільного віку. У зв’язку
із цим слід звернути увагу на такі проекти, як «История Древнего
Мира (Загадки Сфинкса)» або «Історія України» та «Мандрівники
і невідомі землі» із серії «Дитяча колекція». Згадані розробки
являють собою навчально-ігрові програми, розраховані на дітей
віком до 13 років. Основний зміст складають завдання в ігровій
формі, що допомагають вивченню історії.
Переважна більшість мультимедійних продуктів з історії
містить велику кількість ілюстративного матеріалу: малюнки,
фото, аудіо- та відеоматеріали, анімовані зображення (історичні
карти й плани битв) інтерактивні ролики й презентації (як
у виданнях «Кирила і Мефодія»), подекуди навіть трьохвимірні
моделі предметів (наприклад, моделі зразків зброї та військової
уніформи часів Великої Вітчизняної війни на диску «От Кремля
до Рейхстага»). У більшості мультимедійних видань наявні також
довідкові матеріали: термінологічні та біографічні словники,
хронологічні таблиці, пошукові системи тощо. Усе це робить
будь-який мультимедійний продукт багатою скарбницею
ілюстративного матеріалу та зручним довідником.
Загалом комп’ютер в історичній освіті розглядається
зазвичай лише як технічний засіб навчання «нового типу» – не
більше, але й не менше. Втім, чи достатньо цього? Крім того,
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навіть у цьому аспекті «ідеальних» мультимедійних продуктів,
що орієнтовані на школу й відповідають усім або принаймні
більшості вимог, поки що немає ані в Україні, ані на Заході.
Головна вада існуючих навчальних мультимедійних посібників
полягає в жорсткій структурованості й негнучкості процесу
навчання. Фактично вчителю нав’язується певний план
проведення уроку, від якого дуже важко відійти. Наприклад,
у проектах, що вважаються одними з найкращих комп’ютерних
підручників («История России. ХХ век», «От Кремля до
Рейхстага», «Історія України» AGG), – реалізовано лінійний,
послідовний виклад матеріалу – так би мовити, «мультимедійна
лекція». Навчальна (=презентаційна) частина являє собою
слайд-шоу з фото- та відеофрагментів, що супроводжується
голосом диктора. Ані учень, ані вчитель не мають достатніх
можливостей для управління і тонкого налаштування цієї
презентації.
Користувач
змушений
переглядати
або
прослуховувати певну частину до кінця.
Ідеться про те, що подібна лінійна структура побудови
навчального матеріалу в дуже малій мірі використовує всі
можливості гіпермедіа. Можна сказати, що дидактичні концепції
та відповідна форма структурування матеріалу в значній мірі
несуть на собі відбиток того часу, коли мультимедійні технології
ще не використовувалися. Величезні можливості мультимедіа
в більшості випадків зводяться переважно до використання
великої кількості ілюстрацій різних видів (малюнки, фото, відео).
Дидактичні концепції переважної більшості «комп’ютерних
підручників» задумувалися не як мультимедійні, а по-старому
орієнтуються на традиційні установки. Що вже казати про
видання, які по суті є просто перенесеними на компакт-диск
версіями «паперових» підручників (приклад – «програмнопедагогічні засоби» з історії України та всесвітньої історії від
«Дієз-продукт»).
Слід указати й на інші проблеми, пов’язані з використанням
мультимедіа в історичній освіті. По-перше, нестача в закладах
освіти відповідної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. По-друге, відсутність методичних розробок, відповідних
підручників, навчальних спецкурсів тощо породжує брак спеціальної методичної підготовки вчителів. Не менше значення має
психологічна неготовність педагогів. Невизначеним є правовий
статус електронних продуктів, які досі не прирівняні офіційно до
друкованих видань. Те ж стосується Інтернет-ресурсів:
актуальною залишається проблема захисту авторських прав.
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Методика використання мультимедіа в навчальному процесі
знаходиться на початковій стадії розробки, і перші спроби створити мультимедійний посібник, навіть не дуже вдалі, є величезним кроком уперед. Власне, постановка питання про необхідність подальшої розробки цього напряму – це вже чимало.
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Васильєва С.С.
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОНОВЛЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ

Учитель має навчити учнів мислити, розмірковувати,
досліджувати, робити висновки, відстоювати та обґрунтовувати
свої думки. За таких умов найдоцільнішим та найактуальнішим
є використання в навчанні та вихованні методу проектів,
специфіка та особлива важливість якого полягає в підготовці
особистості до реального життя, до співробітництва, до
самостійного навчання, планування та використання інформації.
Тобто школа повинна перестати бути лише підготовчою
сходинкою до життя, вона мусить злитися з життям.
У школах України все активніше використовується проектна
технологія. Сутність методу проектів можна було б висловити
одним дуже влучним прислів’ям: скажи мені – і я забуду, покажи
мені – і я запам’ятаю, залучи мене – і я навчуся, тобто проектне
навчання сприяє розвитку інтересів та інтелектуальних здібностей школярів. Учні набувають досвіду вирішення реальних
проблем, що важливо для майбутнього самостійного життя [4].
Важливою характеристикою проектної технології є відтворюваність – метод проектів може знайти застосування на різних
етапах навчання й виховання. Педагогічна теорія довела, що
ефективність навчання й виховання вищі, якщо учень сам стає
суб’єктом
навчально-виховного
процесу.
При
такому
інноваційному розв’язанні проблеми докорінно змінюються
відносини в системі вчитель – учень:
- учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому
в цьому;
- учень відкриває нові знання – учитель рекомендує
джерело знань;
- учень експериментує – учитель розкриває можливі форми
*
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й методи експерименту;
- учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результатів
вибору;
- учень активний – учитель створює умови для прояву
активності;
- учень несе відповідальність за результати своєї діяльності
– учитель допомагає оцінити отримані результати й виявити
способи вдосконалення діяльності.
Проектне навчання є непрямим, і тут цінні не лише
результати, але й ще в більшій мірі сам процес. У цілому при
роботі над проектом учитель виконує такі функції:
- сам є джерелом інформації;
- координує весь процес;
- підтримує й заохочує учнів;
- підтримує неперервний зворотний зв’язок.
Учитель грає нову роль – роль організатора самостійної
пізнавальної, дослідницької, творчої діяльності учнів.
Проектування в навчально-виховному процесі – це розробка
основних ознак, напрямків, способів, умов педагогічної та
управлінської діяльності.
Поняття «проект» (від латинського proectus – кидання
вперед) має декілька значень [3]:
1) розроблений план споруди, виготовлення, реконструкція
чогось;
2) попередній текст документа; задум чогось;
3) певна форма організації великих та відносно самостійних
починань;
4) форма побудови цілеспрямованої діяльності.
Для середніх навчальних закладів можна ввести наступну
класифікацію проектів [1]:
1. За кількістю предметних галузей, які охоплюються
проектом:
- міжпредметні – висвітлюють питання з кількох навчальних
дисциплін; їх розробка неможлива без використання інформації
з інших дисциплін;
- монопредметні (з однієї дисципліни) – розкривають
питання з певної навчальної дисципліни; використовують
інформацію інших предметів галузей у досить малій кількості,
для уточнення чи пояснення.
2. За видом діяльності:
- дослідницькі;
- навчальні;
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- пізнавальні;
- розважальні.
Основні засоби реалізації проектів:
- відеоапаратура;
- аудіоапаратура;
- засоби друку;
- комп’ютерна техніка.
Проектна діяльність здійснюється за певною схемою,
починаючи від обґрунтування обраної теми та закінчуючи її
практичним втіленням. Теми проектів обираються учнями
залежно від їх зацікавленості в певній предметній галузі знань
(темі). Предметом проектної діяльності є також замовлення, які
поступають від учителів-предметників.
Але існують моменти, які мають значний вплив на кінцевий
результат у проектній роботі. При розробці різноманітних
проектів із математики та інформатики в середніх навчальних
закладах слід усвідомлювати межу, яку нездатний переступити
учень (а вона суто індивідуальна) при опрацюванні інформації.
Оскільки основною метою проектної діяльності є усвідомлене
опрацювання інформації, її глибокий аналіз та (досить часто)
представлення її, з одного боку, у нестандартній для більшості
слухачів зовнішній формі (вигляді), а з другого, – доступній для
розуміння групи, для якої вона призначена (учні класу; учні, які
мають поглиблений інтерес до вивчення дисципліни; широкого
кола слухачів та ін.).
Сьогодні головними характеристиками проектної діяльності
можна вважати наступне [4]:
- підтримка співпраці, а не конкуренції між учнями;
- націленість на відповідні запитання, які можна застосовувати в повсякденному житті;
- поєднання розумових, дійових та моторних складових
навчання;
- мотивація впровадження міжкультурної діяльності;
- стимуляція мотивації як для учня, так і для вчителя;
- внесок у подальший розвиток шкільного життя;
- намагання формувати та використовувати індивідуальні
навички та компетентність учнів;
- співвідношення шкільного та позашкільного життя.
Критеріями проектної діяльності є такі:
- орієнтування на інтереси дітей, на проблеми й завдання,
актуальні сьогодні;
- особисте перспективне дослідження, а не відтворення
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знайденої інформації на вибрану тему;
- інтегративність (проблеми, які розглядаються в проектах,
повинні вимагати знань із декількох галузей навчальних
предметів);
- орієнтація на «кінцевий продукт» (матеріальний носій або
яку-небудь іншу форму подання матеріалу, віддзеркалюючу
творчий процес);
- тренування соціально-комунікативних навичок;
- учитель та учні – партнери в освіті.
Структура проектної діяльності базується на новому
розумінні взаємовідносин учителя й учнів. Як уже відмічалося,
проектна діяльність сфокусована на інтересах і потребах учнів
для підтримки та стимулювання мотивації на високому рівні та
розподілу відповідальності за навчальний процес між учителем
та учнем. Усе це, звичайно, кардинально змінює роль учителя.
Окрім надання теоретичних знань, більш важливо допомогати
учням планувати, приймати рішення, усвідомлювати соціальну
необхідність спілкування, підтримувати впровадження нових
методів та технологій. Учитель виступає в ролі помічника,
партнера, радника, який користується своїми навичками
володіння інформацією, щоб допомогти розставити наголоси,
знайти оптимальний метод, намітити шлях до поставленої мети.
Застосування методу проектів, зокрема культурологічних,
сприяє вихованню світогляду особистості, розвитку творчого
мислення. Оскільки сільська школа має реальне підґрунтя для
застосування методу проектів культурологічного змісту, воно
сприятиме отриманню більш якісних знань учнів про етнокультуру, традиції, звичаї, календарно- та родинно-обрядові дійства,
ритуальні обряди, історію рідного краю, культуру народу.
Упровадження такого методу в навчальний процес сільської
школи сприятиме розвитку інтересу учнів до української
народної культури, формуванню готовності до продовження
традицій предків та внесення змін у сферу культури; діяльності
в аграрній сфері, природоохоронної справи, вивчення досвіду
минулих поколінь і практичного його використання в трудовій та
науковій роботі [5].
У чому ж переваги застосування проектної діяльності
в навчально-виховному процесі? Великою перевагою проектної
діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:
- планувати свою роботу, попередньо прораховуючи
можливі результати;
- використовувати багато джерел інформації;
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- самостійно збирати й накопичувати матеріал;
- аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою
думку;
- приймати рішення;
- установлювати соціальні контакти (розподіляти зав’язки,
взаємодіяти один з одним);
- створювати «кінцевий продукт» – матеріальний носій
проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар,
журнал, проспект, сценарій), підготувати цикл занять із теми, які
зацікавили б учнів середніх класів;
- представляти створене перед аудиторією, оцінювати себе
та інших.
Метод проектів – педагогічна технологія, зорієнтована не на
інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування й набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у роботу за тими чи іншии проектами дає можливість засвоїти нові
способи людської діяльності в соціокультурному середовищі [4].
Дослідницький проект може бути за змістом монопредметним (виконується на матеріалі одного предмета) або міжпредметним (інтегрується суміжна тематика кількох предметів,
наприклад: географія, історія, іноземна мова, інформатика).
Проект може бути підсумковим, коли за результатами його виконання оцінюється засвоєння учнями певного навчального матеріалу і поточним, коли на самоосвіту і практичну діяльність виноситься з навчального курсу частина змісту навчання [1].
Найскладнішим у впровадженні в навчальний процес
дослідницьких проектів є організація цієї діяльності, а особливо
підготовчий етап. Учитель при плануванні на навчальний рік має
виділити провідну тему чи декілька тем, які будуть «винесені на
проектування». Далі необхідно сформулювати відповідну
кількість як індивідуальних, так і групових тем, робота над якими
потребує засвоєння учнями необхідних знань і формування
необхідного досвіду.
В основу методу проектів покладено орієнтир на самостійну
діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову), виконану за певний проміжок часу. Метод проектів стимулює самостійне освоєння учнями нових знань і інтеграцію набутих, сприяє інтелектуальному розвитку, творчій активності учнів. Він передбачає
вирішення певної проблеми завдяки колективній співпраці.
Дуже важливим для учнів є процес розкриття проблеми та
аналіз отриманих результатів, які включають у себе такі етапи:
- постановку та вибір проблеми, формування назви та
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аналіз значущості цього питання;
- наявність задуму та гіпотези вирішення цієї проблеми,
обговорення методів дослідження;
- планування проектної діяльності учнів;
- формування навчальних груп учнів та розподіл завдань
між ними;
- підбір та опрацювання інформації з теми проекту;
- виконання запланованих завдань;
- аналіз результатів, отриманих учнями та побудова з них
цілісної піраміди вирішення поставленої проблеми (згрупування
результатів за підтемами), висновки.
Такою має бути структура методу проектів. Застосовуючи
його, учні вчаться систематичності у відборі матеріалу, умінню
його самостійно та колективно структурувати, правильно
представляти його й робити логічні висновки. Метод проектів –
це, перш за все, творча робота як для учня, так і для вчителя,
тому останній має бути готовим до самостійної розробки методів
управління пошуковою та дослідницькою роботою учнів.
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знань не повинно бути самоціллю, перш за все учнів слід учити
використовувати наявні в них знання як засіб пізнання та
творчості.
Саме тому сьогодні в усьому світі, як ніколи раніше, зростає
роль випереджальної освіти, спрямованої в майбутнє. Основною
складовою випереджальної освіти є інноваційна культура
12-річної школи, яка може сприяти створенню такої атмосфери,
коли конструктивне ставлення до нової ідеї та нововведення
стає однією зі значущих цінностей, потребою кожного педагога.
Тому особлива увага сьогодні надається практичній і творчій
складовим навчальної діяльності, оволодінню узагальненнями,
прийомами розумової діяльності.
Концепція національної школи України передбачає високий
загальноосвітній та культурний рівень випускників, які мають
одержати не лише різнобічні глибокі та міцні знання основ наук,
але й уміння творчо їх застосовувати, постійно поповнювати.
Усе вище викладене й обумовило мету нашого дослідження – з’ясування особливостей упровадження в навчальний
процес середної загальноосвітної школи інформаційнокомунікаційних технологій, зокрема освітньої програми «Intel®
Навчання для майбутнього».
1. Сучасні інформаційні технології в загальноосвітній
школі. Широке використання комп’ютерів у навчальному процесі
загальноосвітньої школи зумовлює оволодіння практичними
навичками
використання
комп’ютерів
усіма
вчителями,
незалежно від того, які предмети вони викладають і в яких типах
навчальних закладів працюють.
Рівень розвитку сучасної техніки та програмного
забезпечення дозволяє будь-якому вчителю після невеликої
підготовки ефективно використовувати персональний комп’ютер
у навчальному процесі для розв’язування найрізноманітніших
завдань як навчального, так і методичного характеру.
Проведення уроку з будь-якої навчальної дисципліни в комп’ютерному класі зовсім не означає, що комп’ютер лише замінює
дошку, і учні всі 45 хвилин уроку змушені вдивлятися в екрани
моніторів. Роль комп’ютера на уроці більш складна: його
використання в навчальному процесі допомагає вчителю
зробити урок динамічним, цільовим, насиченим, яскравим, таким
що запам’ятовується надовго. Комп’ютер – це новий вимір
у просторі навчання. Це необхідний помічник учителя,
інструмент для досягнення ним педагогічних цілей, але не
панацея від усього традиційного. Комп’ютер ні в якому разі не
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замінить традиційної книжки, живого спілкування з учителем,
впливу особистості вчителя на учнів. Комп’ютер – це знаряддя,
яке поліпшує роботу вчителя, але спочатку вчителеві треба
докласти чимало зусиль для опанування знаряддям, необхідно
творчо проводити підбір матеріалу до уроків, переглянути
методику викладання з точки зору застосування на уроці
комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та можливості
наситити урок мультимедійною інформацією. Учитель повинен,
з одного боку, розпланувати: як доцільніше подати новий
матеріал для всього класу й кожного конкретного учня, як
перевірити засвоєння матеріалу кожним учнем, а з іншого, –
поміркувати, як використати на уроці комп’ютер найбільш
ефективно, для того щоб за 45 хвилин встигнути не тільки
поспілкуватися з усім класом загалом, перевірити як засвоїв цей
матеріал кожнен учень зокрема, але й передбачити надання
учням можливості працювати з навчальним матеріалом
в індивідуальному темпі та розв’язання учнями завдань, які
відповідають їх індивідуальному рівню досягнень. Тобто
намагатися зробити процес навчання не тільки динамічним,
інформаційно насиченим, а ще й індивідуальним.
Сучасний учитель повинен навчити своїх учнів, не
в останню чергу, самостійно організовувати свою навчальну
діяльність. Навички самостійного навчання будуть необхідні
дитині протягом усього її самостійного життя. Під навичками
самостійної організації власної навчальної діяльності розуміють:
 уміння генерувати ті знання, які необхідні людині
в повсякденному житті в сучасному інформаційному суспільстві;
 уміння знайти необхідну інформацію й виділити зі
знайденої інформації головне, та, спираючись на здобуту
інформацію й свої знання, уміти робити висновки, а не
запам’ятовувати знайдену інформацію цілком;
 уміння відповідально й зосереджено працювати;
 застосувати прийоми самоперевірки й самоконтролю.
Однак в умовах постійного зростання об’єму інформації,
у тому числі й навчальної, учителю-практику часто просто не
вистачає часу на формування цих важливих для учнів навичок
і вмінь. У цьому випадку суттєву допомогу вчителеві надає
інтенсифікація навчального процесу.
Інтенсифікація сучасної освіти відбувається завдяки застосуванню сучасних інтерактивних методів навчання, з використанням сучасних інформаційних технологій. Одним із прикладів
інтенсифікації навчального процесу може бути освітня програма
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«Intel Навчання для майбутнього».
®
2. Освітня програма «Intel Навчання для майбутнього».
Освітня програма «Intel® Навчання для майбутнього» надає
змогу вчителеві збагатити свій арсенал інноваційних методик та
розширити свої знання як учителя-фахівця, так і вчителяметодиста. Залучення якомога більшої кількості вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів України, а разом із ними
й їіхх учнів до ефективного використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчальному процесі – головна мета
програми
«Intel®
Навчання
для
майбутнього».
Тому
використання комп’ютера та комп’ютерних мереж для
спілкування, проведення досліджень, обміну знаннями та
досвідом, пошуку додаткової інформації тощо, є обов’язковою
складовою технології навчання. Освітня програма «Intel®
Навчання для майбутнього» передбачає, крім того, й об'єднання
вчителів різних циклів для спільної роботи.
Завдяки тому, що всі ідеї та методи освітньої програми
®
«Intel Навчання для майбутнього» підходять для викладання
будь-якого предмета та сприяють засвоєнню важливих для
подальшої роботи навичок та вмінь; стандарти та вимоги
освітньої програми адаптуються до національних стандартів
і програм; арсенал винаходів, методів та методик постійно
вдосконалюється, збагачуючись досвідом учителів із різних
®
країн, освітня програма «Intel Навчання для майбутнього»
є унікальною програмою в освітній галузі, яка сприяє навчанню
дитини вмінню орієнтуватися в сучасному інформаційному
суспільстві й формуванню навичок користування наявними
технічними пристроями та, що більш важливо, формуванню
«відсутності страху» перед тими, які з’являться в майбутньому.
Ще однією безумовно позитивною рисою освітньої програми
®
«Intel Навчання для майбутнього» є те, що учні вчаться ще
й умінню зв’язно, логічно, послідовно та коротко представляти
результати своєї роботи не тільки вербально, а й візуально,
з використанням графічних та мультимедійних можливостей
сучасних інформаційних технологій та спілкуватись зі своїми
однолітками завдяки комп’ютерним мережам (створення
публікацій, презентацій та веб-сайтів). Відмітимо зокрема, що
комп'ютерна мережа Internet є не що інше як специфічний
навчально-методичний комплекс, що забезпечує технічну,
методичну й організаційну підтримку єдиного навчального
процесу, що може проходити одночасно в декількох географічно
рознесених навчальних групах.
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Крім того, говорячи про те, що освітня програма «Intel
Навчання для майбутнього» привнесла в школу новий зміст освіти, треба розділяти дві гілки цього змісту: вивчення конкретних
предметів і явищ (інформаційна гілка) та засвоєння зразків діяльності, які прийняті в тому або іншому специфічному оточенні
(поведінкова гілка). Традиційна теорія й практика навчання
спрямована на засвоєння всього того, що пов’язане з першою
гілкою. Зміст усього того, що пов’язане із другою гілкою, є ще
відносно новим для багатьох середніх навчальних закладів.
Однак, на нашу думку, воно є головним в умовах інформаційного
суспільства, коли кожна освічена людина повинна бути здатна:
 організовувати доступні ресурси;
 розуміти й уміти використовувати взаємозв’язки
складних систем;
 плідно співпрацювати з іншими учасниками процесу;
 збирати, оцінювати й використовувати інформацію й т.і.
3. Метод проектів. У рамках освітньої програми «Intel®
Навчання
для
майбутнього»
інтенсифікація
сучасного
викладання будь-якого навчального предмета відбувається
завдяки застосуванню таких інтерактивних методів навчання, як
метод проектів. Цей метод знайшов широке поширення
внаслідок раціонального поєднання теоретичних знань учнів
і практичного їх застосування для розв’язування конкретних
проблем дійсності в спільній діяльності учнів. Зокрема відмітимо,
що проектно-групова модель діяльності учнів уже давно й добре
відома в педагогіці. Вона є одним з ефективних методів
підвищення мотивації навчання. В основі цього методу –
створення значимих для учнів цілей досягнення яких
здійснюється через оволодіння певними знаннями. У цьому
випадку досягнення власне педагогічних цілей, стає засобом
досягнення цілей, штучно поставлених перед учнями. Це відоме
в педагогіці положення знаходить нове життя у зв'язку з появою
можливості використання в школі інформаційних технологій на
основі сучасних персональних комп’ютерів.
Опановуючи метод проектів, учитель зосереджує свою увагу
на педагогічних питаннях, на плануванні змін навчальновиховного процесу, зокрема змін у сумісній діяльності учнів та
вчителя. Використання інформаційних технологій тут відіграє
допоміжну роль забезпечення планованих змін. Оскільки
проектна діяльність має на увазі наявність різних ролей
в учасників розробки одного проекту, то використання
комп'ютера стає епізодичним, здійснюваним у міру необхідності
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відповідно до розподілу ролей між учнями. Робота вчителя
в такому класі стає складнішою. Однак через високу мотивацію
учнів можна, принаймні, бути впевненим, що всі вони зайняті
справою. Відповідно ускладнюється оцінка навчальних досягнень кожного учня. Щоб уникнути цієї складності, планування
оцінних процедур, тобто розробка критеріїв оцінювання, повинне
здійснюватися при тактичному плануванні проекту.
Сумісна діяльність учнів та вчителя може бути зображена
у вигляді схеми:
Постановка
проблемної
ситуації

Формулювання
цілей проекту за
участю учнів

Використан
ня проекту
в навчанні

Публічний
захист
проекту

Створення
проектних
груп

Вибір тем
та
збирання
матеріалу

Оформлення проекту

Сама триєдина суть проекту як сукупності певних дій як
окремого учня, так і групи учнів у цілому (з одного буку), збірки
документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета
(із другого) та процесу створення самими учнями різного роду
теоретичного продукту (із третього) обумовлює орієнтованість
методу проектів на самостійну діяльність учнів (індивідуальну,
парну, групову), яку учні виконують протягом певного відрізка
часу, розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно
конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному
просторі, розвиток критичного мислення. Метод проектів завжди
припускає розв'язування деякої проблеми, яка передбачає,
з одного боку, використання різноманітних методів, засобів
навчання, а з іншої, інтегрування знань, умінь із різних галузей
науки, техніки, технології, творчих галузей. Результати
виконаних проектів повинні бути, що називається, «відчутними»,
тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її
розв'язання, якщо практична – конкретний результат, готовий до
впровадження.
Завдяки тому, що метод проектів передбачає можливість
використання сучасних комп’ютерних мереж для спілкування
учнів зі своїми однолітками, у рамках роботи за освітньою
®
програмою «Intel Навчання для майбутнього» можна виділити
найрізноманітніші напрямки роботи, які можуть реалізовуватись
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у мережі Internet, що надає змогу проводити навчання не тільки
в одній географічній точці. Прикладом таких напрямків можуть
бути:
 обмін локальними рішеннями загальної проблеми
(наприклад, екологічної);
 проведення
спільних
спостережень
(наприклад,
географічного або біологічного характеру);
 вивчення загального й особливого (наприклад, збір та
систематизація даних);
 підготовка спільних публікацій;
 створення навчально-методичних проектів;
 створення суспільно-орієнтованих проектів;
 позаурочні ігрові проекти навчального характеру;
 змагання, вікторини з будь-якої навчальної дисципліни.
4. Особливості створення прикладних програмних
®
продуктів у рамках освітньої програми «Intel Навчання для
майбутнього». Досвід нашої роботи за освітню програмою
«Intel® Навчання для майбутнього» змусив зосередиться на
з’ясуванні особливостей створення прикладних програмних продуктів у рамках цієї програми, зокрема презентацій, веб-сайтів,
публікацій. На наш погляд, слід пам’ятати деякі вимоги, які
пред'являються до будь-яких комп’ютерних програм навчального
характеру, особливо до прикладних програмних продуктів, які використовуються в середніх навчальних закладах. Ці вимоги пов’язані, у першу чергу, із віковими психологічними та фізіологічними особливостями дитини. До пріоритетних вимог віднесемо:
- психолого-ергономічні вимоги до навчальних комп’ютерних програм взагалі та навчальних програмних продуктів
зокрема;
- вимоги до оформлення презентацій, публікації та вебсайтів;
- вимоги до діалогу;
- вимоги до екранних форм;
- вимоги до організації інформації на екрані;
- вимоги до кодування кольором.
Зміст вище перерахованих вимог полягає в наступному:
Деякі психолого-ергономічні вимоги до навчальних комп’ютерних програм взагалі та навчальних програмних продуктів
зокрема.
Прикладні
програмні
продукти
навчального
призначення повинні:
- ураховувати в змісті навчального матеріалу та в навчальних задачах ті знання, уміння та навички, які учні
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вже здобули;
забезпечувати діалог учня з комп’ютером;
забезпечувати педагогічно обґрунтовану допомогу учню
в процесі роботи з навчальною комп’ютерною
програмою;
- інформувати учня про цілі, етапи просування його до
цілі, недоліки та помилки;
- адекватно використовувати всі способи пред'явлення
інформації у вигляді тексту, графіки, зображення, музики
та кольору;
- не нав'язувати темп пред’явлення інформації;
- виділяти постійні зони підказки, керування програмою,
реакції на відповідь учня та т.і.
Оформлення презентацій, публікації та веб-сайтів: навчальна презентація повинна бути не ефектною, а ефективною.
Вимоги до діалогу:
- активізувати пізнавальну діяльність учня;
- сприяти розумінню тексту;
- зміст навчального матеріалу та завдань повинен
відповідати віковим можливостям учня;
- зміст навчального матеріалу та завдань повинен будуватися з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;
- не вимагати спеціальних знань для введення відповіді,
якнайпростіше введення відповіді.
Вимоги до екранних форм:
- не слід заповнювати весь екран текстом або однією
фігурою;
- найважливіша інформація розташовується в середині
екрана;
- однотипна або повторювана інформація повинна
розташовуватися в тих самих екранних зонах;
- орієнтація текстової інформації на екрані дисплея
(монітора) повинна бути вертикальною;
- відстані між рядками повинні бути більшими ніж висота
символів (текстову інформацію краще пред'являти через
рядок);
- довжина рядка – відповідно до віку учня (чим коротше,
тим краще).
Вимоги до організації інформації на екрані:
- інформація повинна бути чіткою, логічно зв'язаною,
зрозумілої й короткої;
- інформація ділиться на групи за змістом і функціональ-
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ним призначенням;
кожна група інформації виводиться в постійній частині
екрана (найкраще – багатовіконний інтерфейс);
- на екрані повинна бути тільки та інформація, що
обробляється учнем у цей момент часу;
- не слід зловживати графікою й кольором для того, щоб
не відволікати увагу учня від навчальних завдань.
Кодування кольором:
- кодування кольором дозволяє поділити інформацію за
ступенем важливості й призначенням;
- червоний колір – колір тривоги, тому використається тільки для попередження про можливі негативні наслідки;
- кольором виділяється доступна й недоступна в цей
момент часу інформація.
Урахування та виконання вище перерахованих вимог при
створенні прикладних програмних продуктів навчального
призначення дає змогу створити презентацію, публікацію, вебсайт, які можна легко читати, якими можна досить легко
керувати, від яких не болять очі.
Відмітимо, що, на наш погляд, доцільно інформувати учнів
якщо не про всі перераховані, то про деякі вимоги, які вони
повинні виконувати при розробці свого програмного продукту.
Наприклад, про вимоги до організації виводу текстової
інформації, використання червоного кольору.
6. Оцінювання та захист створених прикладних
програмних продуктів.
Оцінювання. Оцінювати програмні продукти, розроблені
учнями, теж слід з урахуванням виконання вищеперерахованих
вимог.
Крім того, при оцінюванні програмних продуктів, особливо
презентації та веб-сайту, доцільно враховувати:
- відповідність темі дослідження;
- аргументованість вибору теми;
- практичну спрямованість і практичну значимість
виконаної роботи;
- кількість проаналізованих джерел інформації;
- кількість унікальних матеріалів (фото, відео, розповідей
очевидців, експериментальних даних тощо);
- повноту та глибину розкриття теми дослідження;
- наявність й аргументованість висновків і рішень;
- рівень оригінальності, наявність елементів творчості;
- використвані технології, раціональність їх застосування;
-
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- якість оформлення.
На наш погляд, оцінювання проектів учнів зручно вести
в бальній системі, схожий на систему оцінювання олімпіад, але
з наступнім перетворенням отриманих учнями балів на звичні
шкільні оцінки. У цьому випадку учні заздалегідь можуть
розрахувати свої шанси отримати ту чи іншу оцінку та покращити
свої розробки. Крім того, у цьому випадку легко оцінити внесок
кожного учня в спільну роботу, перерозподілити бали між тими,
хто захищається, та опонентом і учнями, які доповнюють,
знімаючи, або надаючи певну кількість балів за неправильну або
правильну відповідь.
Захист. Найвідповідальніший і хвилюючий момент для учнів
– захист проекту. Захищати проект може один із групи
розробників, або декілька учнів, відповідальних за захист
певного блоку. Захищаючи свій проект, учень показує свою
роботу не тільки вчителеві, а й своїм товаришам, які теж
приймають участь у формуванні оцінки учня, ставлячи питання
як по суті дослідження, так і про технічну сторону реалізації
проекту. Як правило, під час захисту проекту демонструються
програмні продукти, створені учнями. На наш погляд, доцільно
рекомендувати учням, найбільш обізнаним в інформатиці,
створювати невеликі презентації свого захисту з використанням
гіперпосилань до тих програмних продуктів, які вони розробили.
У цьому випадку захист набуває більшої наочності та організації.
Крім того, зростає вагомість докладу та його інформативність,
що теж впливає на кількість балів, які може отримати учень.
Наявність на захисті опонента надає йому деякі риси
публічного диспуту та захисту наукових робіт. Опонент ставить
питання як для усвідомлення проблеми дослідження, так і для
уточнення або поглиблення повідомлення. Зрозуміло, що
питання ставляться учням, які захищають свій проект. Опонент
зацікавлений у пошуку помилок та об’єктивній оцінці роботи,
оскільки за правильність поставлених питань та знайдені
неточності й помилки, а також за їх виправлення йому теж
нараховуєтсяь певна кількість балів та виставляється оцінка.
Певна кількість балів за роботу над спільним проектом,
ураховуючи самооцінку групи, надається кожному члену групи
відповідно до його внеску в проектну роботу. Обов’язковою
умовою є опитування опонентами всіх членів групи.
Учні можуть отримати додаткові бали за користування
програмними засобами, які не вивчаються в рамках шкільного
курсу інформатики за програмою (у виборі програмного
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забезпечення учні не обмежені), за використання додаткових
можливостей програмних засобів, які вивчаються за шкільною
програмою, за розробку додаткових частин проекту (наприклад,
за оформлення графіків, діаграм, складання кошторису тощо).
Крім того, при захисті проекту оцінюються якість доповіді,
обсяг та глибина знань з теми дослідження; культура мови;
ділові й вольові якості доповідача.
Таким чином, під час роботи над проектами учні працюють
у творчий обстановці, у якій заохочується будь-яка самостійна
робота, залучення нового, раніше не вивченого матеріалу, коли
йде інтенсивна само- та взаємоосвіта, створюються умови для
саморозвитку творчої індивідуальності дитини, розкриття її
духовного потенціалу.
Якщо є можливість, доцільно за результатами захисту та
роботи учнів над проектами «видати» збірник робіт – записати
диск із проектами учнів, створити банк найцікавіших проектів за
напрямками досліджень. Наприклад, проекти із краєзнавства,
з історії рідного краю, літератури, математики, фізики, та т.і. Банк
даних можна використати в подальшому в навчально-виховному
процесі. Результат роботи учнів у вигляді проектів на компактдиску підвищує самооцінку учня, адже його роботу будуть
використовувати інші учні й учителі.
®
Під час роботи в рамках освітньої програми «Intel Навчання
для майбутнього» над реалізацією своїх навчальних проектів
учні не тільки отримують знання з певної області знань, але
в них формуються акуратність, терпіння, почуття гордості за свій
внесок у спільну роботу, розвивається воля й інтерес до
досліджуваної проблеми, багато хто з них виявляють свої
дизайнерські
здібності,
виховується
потреба
постійно
поповнювати свої знання, розвиваються вміння, що дозволяють
у морі навколишньої інформації знаходити ту необхідну, котру
можна використати в тій або інший життєвій ситуації.
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Матус В.В.
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Стаття присвячена проблемі орієнтування України на участь
у формуванні загальноєвропейського освітнього простору в процесі
конструктивного діалогу із Заходом. Вдумливе вивчення багатої
спадщини європейського педагогічного досвіду може слугувати
певною мірою орієнтиром у прогнозуванні процесів розвитку
вітчизняної освіти.

Педагогічна освіта в Україні об’єднує потужний людський
потенціал. На початок 21 століття в ній було задіяно близько
одного мільйона педагогічних працівників: 260 тис. вихователів
дошкільної сфери; 550 тис. учителів початкової та середньої
школи; решта – викладачі педагогічних навчальних закладів та
системи перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників
народної освіти. Щорічно цей кадровий потенціал поповнювався
30-50 тис. молодих педагогів, які здобували загальну, спеціальну
й психолого-педагогічну освіту у вищих навчальних закладах
різних рівнів акредитації. Система педагогічної освіти в Україні
на цей час включала: 14 університетів, 4 педагогічні
університети, 23 педагогічні інститути, 9 педагогічних коледжів,
23 педагогічних училища [1, с.142].
Спроба порівняти ці показники з аналогічними європейськими ставить дослідників перед однією з найгостріших методологічних проблем порівняльної педагогіки – співвідношення
кількісних показників, насамперед, статистичних даних. У порівняльних дослідженнях цьому надається особливе значення,
оскільки ніякі окремі приклади не можуть замінити статистичних
узагальнень. Проте підкреслимо, що від цифр, як би ми їх не
аналізували, не треба очікувати інформації більшої, аніж та, яка
в них закладена.
Ще кілька років тому, прогнозуючи подальше зростання
в Україні контингентів педагогічних навчальних закладів, установ
підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогів, дослідники
вітчизняної історії та сучасного розвитку педагогічної освіти
доводили, що в педагогічній освіті протягом тривалого часу
спостерігається тенденція екстенсивного розвитку.
Твердження про тривалу експансію педагогічної освіти вчені
обґрунтовують даними про систематичне збільшення впродовж
останніх тридцяти років в Україні випуску фахівців освіти,
*
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зростання чисельності педпрацівників та неухильне зменшення
кількості учнів, що припадає на одного педагога [2, с.58].
Якщо виходити з історичного досвіду й вважати триваючий
відтік кваліфікованих педагогічних кадрів із загальноосвітніх
шкіл, дошкільних та позашкільних закладів освіти за штучну, тимчасову тенденцію, спричинену соціальними та економічними чинниками життя сучасного українського суспільства, то, визначаючи стратегію розвитку педагогічної освіти в Україні на майбутнє,
маємо прогнозувати зростання кількості педагогічних працівників, розширення мережі навчальних закладів професійної
підготовки вчителів та їх післядипломної освіти тощо. Звичайно,
певні корективи тут неминучі в будь-якому разі [1, с.144].
Учені небезпідставно зазначають, що зростання частки
фахівців із вищою освітою в початковій школі останнім часом
уповільнилося в зв’язку з тим, що робота педагогічних
університетів у цьому напрямку значною мірою «шунтується»
діяльністю педагогічних коледжів. У Києві, наприклад, частка
вчителів початкових класів до останнього часу трималася на
межі 60-65%. Але зараз, як уже зазначалося, відбувається
значне скорочення вчителів початкових класів. Залишається
відкритим питання, чи надовго це.
В Європі, наприклад, за останні два десятиріччя спеціальні
педагогічні середні навчальні заклади (нормальні школи Франції,
педагогічні школи Німеччини, педагогічні коледжі Англії тощо)
пройшли шлях до вищих навчальних закладів. У ході реформ
відбулися зміни й в організації підготовки майбутніх учителів
через університети, які відіграють важливу роль у підготовці
педагогічних кадрів на Заході. За узагальненими даними,
у західноєвропейських університетах навчається майже 50%
студентів – майбутніх учителів регіону. У ряді країн цей показник
є значно вищим (Німеччина, Англія) і в майбутньому зростатиме,
виходячи з головних напрямків реформи педагогічної освіти.
Наприклад, у Франції розпочався процес переходу до єдиного
типу вищої педагогічної освіти, яка буде здійснюватися
в спеціальних інститутах на базі універсальної освіти – у так
званих університетських інститутах [3, с.78].
У прогнозах щодо розвитку вищої педагогічної освіти
в Україні за допомогою системного аналізу обґрунтовується теза
про збереження тенденції реорганізації в цій сфері.
У перспективі провідне місце в системі вищої педагогічної освіти
мають посісти класичні університети, які трансформуються
в регіональні
науково-методичні
центри
підготовки
та
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перепідготовки
педагогічних
кадрів.
Останніми
роками
педагогічні
інститути
поступово
стають
структурними
підрозділами педагогічних університетів або реорганізуються
в педагогічні коледжі. Однак зазначимо, що досвід сучасного
реформування освітньої сфери на Заході показує, що
педагогічна наука, як і раніше, не виступає рушійною силою,
регулятором цих процесів.
Сьогоднішня ситуація в системі педагогічної освіти України
дає мало підстав для позитивних прогнозів стосовно розвитку
даної галузі в найближчий час [2, с.36].
Статистичний та дослідницький матеріал дозволяє виділити
низку кризових явищ, пов’язаних із порушенням процесу
відтворення педагогічних кадрів, зміною контингенту студентів,
падінням мотивації до навчання, присутністю в системі
педагогічної освіти інновацій, наслідки яких сьогодні складно
оцінити [3, с.84].
Порівняльний аналіз підходів до підготовки керівних кадрів
освіти в Європейських країнах показує, що Захід нагромадив
великий і цінний досвід із цього питання. Його вивченню,
узагальненню та поширенню надає великого значення Рада
Європи, під егідою якої в 1996 році був створений Європейський
форум керівників освіти. Вивчення матеріалів семінарів Форуму
показує, що в більшості країн Західної Європи система
підготовки керівних кадрів освіти, зокрема директорів шкіл,
становлять три ланки: базова ланка на рівні вищої педагогічної
освіти; уходження в спеціальність протягом першого року роботи
на посаді; підвищення кваліфікації впродовж професійного життя
[1. с.150].
Міністерство науки і освіти України, як центральна ланка
в управлінні освітньою галуззю, має координувати багато профільні роботи для забезпечення єдиної політики міжнародного
співробітництва в галузі педагогічної освіти, яка реалізується
у виконанні міждержавних та міжурядових програм обмінів
викладачами педагогічних навчальних закладів, студентами,
майбутніми педагогами, учителями та учнями, науковопедагогічними технологіями та здобутками за державною лінією.
Важливе значення має підтримка інтеграційних процесів у сфері
педагогічної освіти за допомогою організаційно-матеріальних
засобів на рівні позадержавних ініціатив; удосконалення
механізму економічної підтримки та фінансування міжнародних
зв’язків педагогічних навчальних закладів, наукових установ,
підрозділів та окремих науковців, що проводять порівняльні
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дослідження в галузі педагогічної освіти [1, с.148].
Вивчення та порівняльний аналіз європейського досвіду
в галузі підготовки та перепідготовки керівних кадрів освіти
є особливо актуальними на сучасному етапі становлення
й розвитку державності України. Ця справа має здійснюватися
в контексті цілісного дослідження систем управління шкільною та
педагогічною освітою, включаючи її завершальну ланку –
учителів: їх ролі й місця в організації навчально-виховного
процесу, відбору змісту шкільної освіти, формування навчальних
програм і планів тощо.
Діяльність щодо організації міжнародних проектів у галузі
підготовки вчителів потребує теоретичного осмислення, аналізу
та розробки наукових рекомендацій з урахуванням зарубіжного
досвіду та реалій педагогічної освіти в Україні [2, с.44].
При цьому мають використовуватися різні можливості для
забезпечення педагогічного грамотного й найбільш ефективного
вирішення проблем адаптації та впровадження зарубіжного
досвіду у сферу вітчизняної педагогічної освіти та інтеграції
останньої в європейський освітній простір.
Література:
1. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів. – К.: Вища школа,
2000.
2. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування,
тенденції розвитку / За ред. акад. О.Г. Мороза. – К.: МАУП, 2003.
3. Гаманюк В.А. Система підготовки педагогічних кадрів та підвищення
їх кваліфікації у Німеччині. Автореф. дис... канд. пед. наук. – Х.:
ХДПУ, 1995.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В ПРАКТИЦІ
РОБОТИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Уміння пристосовуватися до швидкоплинних змін означає
необхідність опанування навичок мислення високого рівня, таких
як розв’язання проблем, логічне мислення, спілкування, творчий
підхід до справи, співробітництво та прийняття рішень. Причому,
особлива увага приділяється математичним та науковим
знанням. Найкращі методи опанування цих навичок –
інтерактивне навчання та навчання за методом проектів. Коли
учні навчаються через виконання практичних завдань, то
*
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усвідомлюють концепції значно глибше, а отримані знання
залишаються назавжди.
В основу методу проектів покладена ідея, що відображає
сутність поняття «проект» (від латинського «спрямований уперед», тобто «план, задум, реалізація мети»), його прагматичну
спрямованість на результат, який отримано при вирішенні тієї чи
іншої практично чи теоретично значущої проблеми. Головним
є те, що цей результат можна побачити, осмислити, застосувати
в реальній практичній діяльності. Щоб досягти такого результату,
необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити
й вирішувати проблеми, використовуючи для цього знання
з різних галузей, прогнозувати результати й можливі наслідки
різних
варіантів
розв‘язання
проблеми,
установлювати
причинно-наслідкові зв‘язки. «Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо
це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати» – ось
основна теза сучасного розуміння методу проектів, яка
приваблює багато освітніх систем, що прагнуть знайти розумний
баланс між академічними знаннями й прагматичними вміннями.
Сучасна концепція методу проектів ґрунтується на досвіді
педагогіки американського прагматизму (Дж.Дьюї, В.Кілпатрик).
Нині, у зв’язку з реформуванням шкільної освіти, постала
проблема відродження методу проектів у вітчизняній практиці,
ураховуючи
його
незаперечну
цінність
(теоретичне
обґрунтування методу проектів викладено в працях Г.Селевко,
Е.Полат,
Д.Левитес,
В.Логвина,
О.Пєхоти,
О.Савченко,
А.Кіктенко, Н.Котелянець, В.Тименко, О.Онопрієнко).
Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів
– парну, індивідуальну, групову, – яку вони здійснюють упродовж
певного часу. Можливо, уперше більшість школярів при проектуванні повинні вийти зі звичного дидактичного середовища, у якому, звичайно, мають бути пояснення-інструкції, показ зразка дії,
дія за зразком на рівні простого відтворення. Разом з тим,
школярі вперше стикаються з завданнями, у яких відсутнє єдине
правильне рішення. Проектний метод навчання містить у собі
величезний потенціал для реалізації міжпредметних зв’язків:
природознавство, українська мова, читання, математика, образотворче мистецтво та ін. Результати виконаних проектів мають
бути «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то має
бути запропоноване конкретне її розв’язання, а якщо практична –
конкретний результат, готовий до впровадження. Так, за
А.Хуторським, навчальний проект – це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його
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учасників щодо отримання освітньої продукції за певний
проміжок часу – від одного уроку до кількох місяців [2].
Робота над проектом ретельно планується педагогом
і обговорюється з учнями. При цьому проводиться докладне
структурування змістової частини проекту із зазначенням
поетапних результатів:
І етап. Організація проекту
1. Визначення вчителем виду, теми проекту.
2. Формулювання
основної
проблеми
та
задач
дослідження.
ІІ етап. Розробка завдань проекту
1. Ознайомлення учнів із загальною темою та метою
дослідження.
2. Розробка гіпотез рішення.
3. Вибір учнями теми індивідуальних (групових) проектів.
4. Обговорення методів дослідження, можливі джерела
інформації.
5. Проведення групових, індивідуальних консультацій.
6. Формування груп для проведення дослідження.
7. Визначення форми презентації результатів.
8. Визначення критеріїв оцінювання проектної діяльності
учасників.
ІІІ етап. Реалізація проекту
1. Складання учнями плану роботи над проектом.
2. Визначення джерел інформації, способів її збору та
аналізу.
3. Розподіл обов'язків щодо пошукової діяльності між
учасниками проекту.
4. Самостійна пошукова робота учнів.
5. Аналіз та обробка отриманої інформації.
6. Обговорення підсумків роботи та можливих форм
захисту.
IV етап. Захист проекту
1. Складання анотації проектів.
2. Випуск програми публічного захисту.
3. Підготовка бланків оцінки проектних робіт.
4. Оформлення кінцевих результатів.
5. Презентація.
6. Оцінювання проектної діяльності за визначеними
критеріями.
7. Підведення підсумків, корегування, аналіз успіхів
і невдач.
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Проект може бути оформлений у такий спосіб [2]:
 титульний аркуш – назва навчального закладу, назва
проекту, автор проекту, клас, науковий керівник;
 відомості про авторів проекту (роль кожного);
 зміст – перелік основних частин проекту;
 коротка анотація – основні положення проекту;
 вступ – обґрунтування вибору, актуальності, значимості
проблеми, мети й передбачувані результати проекту;
 основна частина, структурована згідно з етапами, діями
методами, проміжними результатами;
 опис та аналіз отриманих результатів;
 ілюстративний ряд до проекту;
 висновки – відповідність гіпотези й результатів, оцінка
методів, рекомендації, пропозиції;
 бібліографія (відповідно до прийнятих стандартів);
 додатки (схеми, діаграми, таблиці, малюнки, графіки,
фото).
Для оцінки проектної діяльності можуть бути використані
такі критерії:
 актуальність;
 інформаційна та технічна забезпеченість;
 оригінальність, новизна основної ідеї та методів проектної
діяльності;
 реалістичність (здатність щось розвити, поліпшити,
змінити, довідатися);
 доступність, можливість учасників проекту успішно його
реалізувати, одержати результат;
 націленість проекту на розвиток самих учасників,
збагачення їхнього досвіду пошукової діяльності.
Залежно від ситуації вибір тематики проектів може бути
різним. В одних випадках вона може формулюватися вчителями
початкових класів у межах затверджених програм з урахуванням
навчальної ситуації, в інших – може пропонуватися самими
учнями, може стосуватися якогось теоретичного питання
навчальної програми з метою поглиблення знань окремих учнів
із цього питання, диференціювання процесу навчання. Частіше
теми проектів стосуються актуального практичного питання
і, разом із тим, вимагають залучення навчальної інформації.
Наприклад, на першому етапі (див. «Організація проекту»)
учитель працює без залучення учнів. Під час визначення виду
навчального проекту рекомендуємо користуватися загаль
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ноприйнятою класифікацією (за Є.Полат).
Типологічна ознака проектів: за домінуючою діяльністю.
Вид
проектів:
дослідницько-пошукові.
Характеристика:
діяльність учнів спрямовується на вирішення проблеми,
результат якої заздалегідь невідомий. Проекти за своєю
структурою максимально наближені до наукових досліджень:
постановка проблеми; формулювання гіпотези; планування та
розробка дослідницьких дій; збір інформації, її аналіз та
узагальнення; підготовка та оформлення результату проекту;
публічна
презентація
результату;
рефлексія,
висновки.
Орієнтовні теми: «Дорогоцінний дарунок природи – вода»,
«Шкідливі та корисні мікроорганізми», «Логічними стежками до
математичних знань», «Історія нашої школи», «Як писали наші
предки», «Закономірність чи випадковість», «Зникаючі рослини
нашої місцевості».
У роботі над проектами обов‘язкове використання дослідницького методу, в основу якого покладено особисту дослідницьку практику, а не засвоєння готових знань. Основні складові
цього методу: визначення проблеми, вироблення та розробка гіпотез про можливі засоби вирішення, спостереження, експерименти, досліди, а також зроблені на їх основі судження
й висновки.
Загальна тенденція розвитку сучасного виробництва така,
що творчий дослідницький пошук стає складовою будь-якої професії. Тому дослідницька діяльність розглядається як невід‘ємна
частина характеристики особистості, як стиль життя. Підготовка
дитини до дослідницької діяльності, навчання її вмінням та
навичкам дослідницького пошуку стають важливими завданнями
сучасної школи. Для формування культури мислення та розвитку
цих навичок використовуються різноманітні методики.
Самостійна дослідницька діяльність учнів здійснюється за
таким алгоритмом:
 виявлення та формулювання проблеми;
 висунення гіпотези, планування навчальних дій;
 збір фактів, спостережень, доказів;
 аналіз та узагальнення зібраних даних;
 виконання творчої роботи;
 перевірка гіпотези;
 висновки.
З точки зору розвитку дослідницьких навичок дуже важливе
питання про те, чи слід вимагати, щоб учень, починаючи власне
дослідження, чітко формулював проблему, тобто визначав те,
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що буде досліджувати, а потім уже починав діяти.
Проблемною є будь-яка теоретична або практична ситуація,
у якій немає відповідного до обставин рішення та яка змушує зупинитись та задуматись. Якщо проблема правильно сформульована, то вона буде виконувати функції логічного засобу, що
визначає напрямок пошуку нової інформації, і тим самим забезпечує ефективність діяльності, пов’язаної з розв’язанням проблеми. Отримавши сформульовану вчителем проблему, учні починають роботу в групі з визначення списку запитань, на які їм
слід дати відповіді для розв’язування цієї проблеми, та обговорюють, яка інформація їм потрібна і як вони її можуть здобути.
Багато вчених стверджують, що побачити та сформулювати
проблему важче, чим її вирішити. Уміння бачити проблему – інтегративна властивість мислення. Розвивається вона протягом
тривалого часу, у різних видах діяльності, але все ж учитель
може підібрати спеціальні вправи, які допоможуть у вирішенні
цієї складної педагогічної задачі. Ось деякі з них: вправа
«Дивись на світ чужими очима». Важлива умова під час виявлення проблеми – здатність змінити точку зору, подивитись на
об‘єкт дослідження з різних боків. Це дозволить побачити те, що
частіше не помічається іншими. Наприклад: дітям пропонується
послухати незакінчену розповідь: «Ось і прийшла довгождана
зима. Пішов перший сніг. Лапатий, він лягав на землю густим
килимом….» і продовжити її декількома способами:
 уяви, що ти гуляєш із друзями в лісі – як ти поставишся
до появи першого снігу?
 уяви, що ти водій автомобіля, який їде по дорозі;
 льотчик, який відправляється в політ;
 ворона, яка сидить на гілці.
Вправа «Скільки значень у предмета?» (за Дж. Гілфордом).
Дітям пропонується добре знайомий предмет (наприклад:
олівець, книга, яблуко). Завдання: знайти якомога більше
варіантів нетрадиційного використання цього предмета. У ході
виконання цієї вправи активізуються та розвиваються всі основні
параметри
креативності:
продуктивність,
оригінальність,
гнучкість мислення. Це завдання дає можливість дитині
навчитися концентрувати свої думки на одному предметі,
учиться відкривати в буденному нові незвичайні можливості.
Побачити проблему можливо шляхом спостереження та аналізу
дійсності. Проблемами для досліджень молодших школярів
можуть бути такі як «Чому світить сонце?», «Чи можна впіймати
сонячний зайчик?», «Чому восени птахи відлітають?», «Де
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ховається ехо?», «Звідки прилетів вітер?». Спостереженню
треба навчати. Ефективним завданням для розвитку вміння
спостерігати може стати пропозиція розглянути будь-які цікаві
й разом з тим знайомі учням предмети й сказати, що він бачить
саме в даний час. Це можуть бути вправи типу: «Спостереження
очевидного», «Спостерігаємо настрій», або гра «Карусель», яка
складає враження швидкої зміни подій, внутрішнього стану
людини: емоцій, думок, почуттів. Учитель пропонує дітям
подумки «сісти на карусель». Діти стають у коло й беруться за
кінці стрічки, після кожного повного оберта роблять зупинку на
різних «світах», наприклад, учитель говорить «Світ Повітря»
(Землі та інше). Це допомагає дітям помітити навколо себе те,
що відповідає цьому «світові» і те, що вони раніше не помічали.
Наприклад: повітря в склянці, в акваріумі.
Одним із важливих умінь дослідника є вміння висувати гіпотези, будувати припущення. Для цього необхідні оригінальність
та гнучкість мислення, його продуктивність. Гіпотези народжуються внаслідок логічного та інтуїтивного мислення.
Гіпотеза – це передбачені, імовірнісні знання, які не доведені логічно, не підтверджені досвідом [12]. Спочатку гіпотеза не
істинна й не хибна – вона не визначена. Тільки її підтверджуєш,
як вона стає теорією; якщо її спростувати, вона закінчує своє
існування, перетворюючись на хибне припущення [10].
Одна з головних вимог до гіпотези – її узгодження
з фактичним матеріалом, тому деякі дослідники вважають, що не
можна будь-яке припущення назвати гіпотезою. Вона повинна
бути обґрунтованою, зазначати шлях дослідницького пошуку
[10]. Але для досліджень молодших школярів, спрямованих на
розвиток творчих здібностей, важливе вміння виробляти гіпотези
за принципом «чим більше, тим краще», підходять навіть
найфантастичніші гіпотези й провокаційні ідеї, так як цінність
припущень у тому, що вони змушують нас вийти за рамки
звичайних уявлень, зануритися в стихію мисленнєвої гри, ризику,
зробити те, без чого рух до невідомого неможливий.
У вмінні виробляти гіпотези допоможуть наступні вправи:
 за яких умов кожен із цих предметів буде дуже корисним?
(Мобільний телефон, автомобіль, лялька, підручник);
 за яких умов ці ж предмети будуть зовсім некорисні,
навіть шкідливі;
 знайдіть можливу причину події або «Що відбулося
б, якби чарівник виконав три найголовніших побажання кожної
людини на Землі» (за Дж. Фримером);
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 уявіть, що горобці стали розміром з великих орлів (або
слони менше котів). Що відбулося б? Придумайте декілька
гіпотез і провокаційних ідей щодо цього.
Таким чином, гіпотези дають можливість побачити проблему
з іншого боку, в іншому спектрі.
Труднощі під час проектної діяльності викликає гіпотеза.
Найкращий спосіб – перевірити її під час дослідження, але
існують й інші варіанти: для цього можна застосувати спеціальну
матрицю. Щоб зрозуміти як нею користуватися розглянемо будьяку ситуацію, яка потребує розв’язання. Наприклад, необхідно
знайти житло птахам. Запропонуємо дітям висловити свої ідеї,
які зафіксуємо в таблиці (див. рис. 1). Головна ідея позначена на
даху будинку, колони – це факти, які її підтверджують,
фундамент – заключна фраза, дуже добрий помічник, щоб
виявити логічну структуру тексту. Стимулюються сміливі,
оригінальні, несподівані ідеї.

Головна ідея
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Заключна фраза
Рис. 1 «Будинок із колонами»

Таким чином, мета проектного навчання – сприяти самостійному формуванню інтелектуальних, спеціальних і загальнокультурних знань і вмінь учнів, сприяти розвиткові таких якостей, як
ініціатива, співробітництво, навичок роботи в колективі, логічного
мислення, бачення проблеми й прийняття рішень, одержання
й використання інформації, розвитку комунікативних навичок.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ
Новий час пред’являє нові вимоги до школи, учителя, учня.
В умовах ринкової економіки дуже важливо сформувати творчу
особистість, найважливішими якостями якої є ініціатива, свобода
вибору, самореалізація.
Колись великий Ейнштейн висловив дуже цікаву думку:
відкриття неможливо зробити, якщо дотримуватися абсолютної
логіки. То що ж потрібно хоча б для маленького відкриття?
Відповідь на це питання досить проста – потрібно мислити
творчо, потрібно мати розвинуті творчі здібності. А що ж таке
творчі здібності?
Це – здатність дивуватись і пізнавати, уміння знаходити
рішення в нестандартних ситуаціях, здатність до глибокого
усвідомлення свого досвіду.
Нові тенденції в розвитку суспільства сприяли розповсюджунню проектної роботи як форми групової діяльності учнів. У ній
учень виступає як індивідуальність, здатна не тільки оцінювати
реальне життя, а й проектувати необхідні зміни для його
покращення.
*
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Багато в проектній роботі від мрії, фантазії, але основою
розвитку мислення є реальне усвідомлення сьогодення. Добре
відомо, що найкраще інформація сприймається через групове інтерактивне навчання, оскільки воно допомагає розкрити резервні
можливості особистості, колективу, подолати психологічні
бар’єри в учнів, сприяє розвитку творчої активності учнів.
Метод проектів уперше виник у 20-ті роки нинішнього
століття в США. Його називали також методом проблем
і пов’язували з ідеями гуманістичного направлення у філософії
й освіті. Ці ідеї розроблялися американським філософом
і педагогом Дж. Дьюі, суть їх полягала в тому, щоб залучити
кожного учня до активного, пізнавального, творчого процесу.
Важливо, щоб учні знали, для вирішення яких життєво важливих
проблем ці знання будуть корисні [1].
«Учень не чаша, яку треба наповнювати, а факел, який
треба запалити».
Саме метод проектів дозволяє створити на уроці
дослідницьку творчу атмосферу, де кожен учень, залучений до
активного пізнавального процесу на основі методики співпраці.
Робота учнів спрямована на самостійне здобуття знань.
Проектна робота передбачає різні види діяльності, але домінує
в ній групова робота. Групи формуються з урахуванням
психологічного стану. В кожній групі є учні різного рівня
підготовки. Група вибирає завдання, але під час його виконання
відбувається процес розподілу ролей. Кожен учень отримує
самостійну частину роботи в проекті. Під час виконування роботи
учні доходять висновку, що від успіху кожного залежить успіх
усього проекту, тому кожен учасник бере активну участь
у пошуку нової інформації, у «здобутті» знань. А це величезний
стимул до активного засвоєння знань. Цей метод роботи
привчає учнів творчо мислити, самостійно планувати свої дії,
прогнозувати
можливі
варіанти
вирішення
проблем,
реалізовувати засвоєні ними засоби роботи.
У процесі роботи учні об’єднуються в «команди», відповідально ставляться до виконання своєї частини роботи, оцінюють
особисті досягнення й досягнення своїх товаришів. Відповідно
змінюється і роль учителя. Вона різна на різних етапах проектування. Учитель виступає в ролі консультанта, помічника, спостерігача, координатора. Для учнів він не є єдиним джерелом інформації, вони вчаться самостійно знаходити потрібну інформацію
і звертаються по допомогу до вчителя в окремих випадках.
Працюючи над проектом, учні виконують різні завдання.


85




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



Можливо, учням доведеться рухатися класом, щоб, наприклад
поставити запитання іншим учням чи знайти інформацію
в довідковій літературі. Звичайно, у класі тоді не буде тиші. Але
це продуктивний гамір, який сприятиме виконанню завдання.
Ключем до успіху проектної роботи є добра підготовка
й організація. Підготовка, виконання й організація проекту
займає значно більше часу, ніж виконання традиційних завдань.
Але не вся робота мусить бути виконана на уроці. Якщо
проект готується як індивідуальний, то учні можуть продовжувати
роботу вдома.
Останнім часом дуже часто під методом проекту стали
розуміти
відповідний
результат
діяльності.
Наприклад,
організація вікторин, створення альбомів, рефератів, газет. Такі
результати цілком відповідають загальноприйнятому поняттю
проекту, але це не метод проектів.
Метод проектів – це узагальнена модель відповідного
засобу досягнення поставленої мети, система прийомів,
технологія пізнавальної діяльності.
Метод проектів передбачає наявність проблеми, яка
потребує дослідження.
Суть проектного навчання полягає у:
- стимулюванні інтересу та зацікавленості учнів;
- вільному володінні сумою відповідних знань, необхідних
для проекту;
- вирішенні однієї або ряду проблем у результаті роботи;
- практичному застосуванні отриманих знань.
Іншими словами, від теорії до практики, поєднуючи
академічні та прагматичні знання [2].
Проектне навчання органічно поєднується з кооперативним
навчанням. Власне, навчання у співпраці є частиною методу
проектів. Можливо використовувати цей метод на 2-3 уроках –
мініпроекти для вирішення будь-якої невеликої проблеми. Але
суть його залишається незмінною – самостійна, пошукова, дослідницька, проблемна, творча діяльність учнів або групова [3].
Розглянемо більш детально основні етапи роботи над
проектом за темою «Україна в умовах незалежності», 11 клас
(8 годин).
Важливим аспектом проектного навчання є створення проблемної ситуації. На цьому етапі використовую різні методичні
прийоми:
- метод «Занурення в епоху»; знайомлю учнів із
завданням і метою теми;
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допомагаю дітям виявити протиріччя і пропоную знайти
засоби їх розв’язання. Звичайно, тут не можна обійтися
без рефлексивного аналізу, який допомагає дізнатися
про суб’єктивний досвід учнів з даної проблеми.
Завдяки рефлексивному аналізу отримую можливість
розглянути проблему з позиції учнів, визначити рівень їх знань,
скоректувати вивчення теми. У цьому мені допомагають такі
методичні прийоми як «Запитальний ряд», «Асоціативний ряд»,
«Гірлянда асоціацій». «Мозкова атака» націлює учнів на
висловлювання різних точок зору з проблемного питання.
У результаті початкового етапу роботи визначаємося, що
тему «Україна в умовах незалежності» будемо вивчати за
наступною схемою:
-

№
Тип модуля
Назва теми
п/п
I
УстановчоРозгортання держамотиваційний
вотворчих процесів
II
Змістово-пошуковий Україна в умовах
незалежності
III АдаптивноРелігійне життя в
перетворюючий
незалежній Україні
IV Змістово-пошуковий Україна і світовий
Системнопорядок початку
узагальнюючий
XXI століття

Метод
Лекція
Групова робота «jid
sow»
Прес-конференція з елементами рольової гри
Рольова гра, захист
проекту

Отримавши всю необхідну інформацію, одинадцятикласники
готові розпочати роботу над проектом. На першому етапі
пропоную своїм учням визначитися, над яким питанням чи
питаннями вони хотіли б працювати.
 Чи хотів би ти взяти участь у проекті?
 Чи вважаєш ти цю справу необхідною?
 Що потрібно для організації успішного проекту?
Для подальшої роботи учні поділяються на групи.
Необхідно, щоб у кожній групі були присутні сильні учні – лідери.
Працюючи над другим етапом, учні виконують більшу частину роботи вдома. На уроці і в позаурочний час надаю консультації. Цей етап проектної роботи, з точки зору рефлексивної діяльності, розглядається як стадія стабілізації, а саме добір і реалізація системи педагогічних технологій, які забезпечують активну
діяльність учнів на основі систематичного зворотного зв’язку [4].
Третій етап – заключний. Це захист, обговорення
результатів (аналіз). Продемонструю це на прикладі IV модуля
«Україна і світовий порядок початку XXI століття». Для
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підготовки й захисту проектів були визначені наступні питання:
1. Формування концепції зовнішньополітичного курсу.
2. Західний напрям зовнішньої політики.
3. Україна та СНД.
Захист проектів відбувається у формі рольової гри. Усі
учасники діляться на три групи по шість чоловік. У кожній групі
учні розподіляють ролі: організатор, ерудит, опонент, рецензент,
консультант і оцінювач, які заздалегідь одержують інструктаж
щодо виконання ролей [5].
Ерудити готують повідомлення й виступають з ним перед
учасниками гри.
Опоненти висловлюють принципові заперечення, ставлять
гострі нетрадиційні запитання по суті проблеми.
Рецензенти виступають з критичним аналізом повідомлення ерудитів, вносять конкретні пропозиції щодо вивчення
даної проблеми.
Консультанти надають практичну допомогу тим, хто до них
звертається як при підготовці, так і під час гри.
Організатори готують аудиторію та наочність до гри,
слідкують за дотримання регламенту і розробляють підсумковий
документ у кінці гри.
Оцінювачі оцінюють зміст і форму донесення до слухачів
повідомлень ерудитів, діяльності опонентів, рецензентів,
консультантів і організаторів.
Роль керівника ролевої гри виконує вчитель. Розпочинаю її
так: «Одного разу Бернард Шоу сказав: «Коли в нас є по одному
яблуку і ми обміняємося ними, то в кожного буде по яблуку, коли
ж ми обміняємося ідеями, то в кожного буде по дві ідеї». Тож давайте сьогодні ділитися своїми ідеями, залучаючи всіх на шляхи
пізнання та творчої праці. А девізом нашої рольової гри візьмемо
датську мудрість «Ніхто не знає так багато, як усі ми разом».
У процесі захисту проектів координую дії учасників гри,
аналізую висловлювання дітей. Здійснювати це мені допомагає
системна рефлексія: оцінка ступеню досягнення мети, спільної
та індивідуальної діяльності.
Системну рефлексію здійснюю за наступним алгоритмом:
«Я» – як відчував себе в процесі навчання, чи було мені
комфортно, з яким настроєм працював, чи задоволений собою.
«Ми» – наскільки комфортно мені працювалось у малій
групі, чи допомагав я товаришам, чи допомагали вони мені, чого
було більше, чи виникали у мене труднощі.
«Справа» – чи досягнув я мети, чи потрібен мені цей


88




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



матеріал для подальшої роботи (для практики, просто цікаво),
у чому були труднощі.
Для підтримки й стимулювання учнів під час обговорення,
використовую різні засоби заохочення учнів (додаткові бали за
вдале питання чи відповідь, точний висновок). У кінці уроку бали
сумуються й виставляється оцінка.
Слід відмітити, що при такій роботі виникають певні
труднощі. Вони обумовлені наступними факторами: невмінням
відібрати найсуттєвіше, нестачею часу. Але, незважаючи на це,
переваги проектної роботи очевидні.
1) Проектна робота мотивує. Працюючи над проектом, учні
проводять невеличку дослідницьку роботу з теми, займають активну позицію під час роботи, пишуть, шукають інформацію
в книгах та інших джерелах, спілкуються з іншими людьми,
знаходять ілюстрації – можливо, навіть роблять аудіо- чи
відеозаписи.
2) Проектна робота особистісно орієнтована. Учні
відкривають для себе можливість виконувати різні ролі.
3) Проектна робота має загальноосвітню цінність. Вона
сприяє розвитку в учнів ініціативи, незалежності, уяви,
самодисципліни, співпраці з іншими учнями, сприяє розвитку
творчого мислення.
Уміння користуватись методом проектів – показник високої
кваліфікації вчителя, його прогресивної методики навчання і розвитку учня. Недарма проектну роботу відносять до технологій
XXI століття. Тому що головне в історії, як і житті, – навчитися
думати своєю головою і нікому не поступатися цим правом. Як
помітив знаменитий історик і лектор В.О.Ключевський: «Учителям слово дано не для того, щоб присипляти свою думку, а щоб
будити чужу».
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОГО
МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового
значення набуває система науково-методичної роботи, головна
мета якої – не лише надання реальної допомоги педагогічним
кадрам у розвиткові професійної майстерності, але й активізація
творчого потенціалу кожного вчителя. Слід зазначити, що
соціальні, економічні перетворення в Україні вимагають нових
підходів до професійної підготовки спеціалістів, що ґрунтується
на принципах безперервності та спадкоємності різних рівнів
професійного навчання. Система підвищення професіоналізму
педагогічних кадрів – це цілий комплекс взаємопов’язаних
і взаємозумовлених організаційно – змістовних компонентів.
Вона передбачає безперервну післядипломну педагогічну освіту.
Основним компонентом цієї системи безперервної освіти
в районі є методична робота. Вона здійснюється практично
постійно і, найголовніше, ураховує запити та потреби
педагогічних працівників, динамічно реагуючи на потреби
педагогічної практики.
Не один рік методичний кабінет є експериментальним
майданчиком Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів і працював над темою
«Форми і методи підвищення рівня інтелектуальної культури
педагога у контексті розвитку його творчого потенціалу». На
сьогодні розроблена модель особистісно-орієнтованої системи
методичної роботи з питання безперервної освіти педагогів.
Сутність даної моделі формується як визнання особистості
педагога головною діючою особою всього освітнього процесу.
В умовах оновлення змісту та реформування структури
освіти пріоритетним напрямом функціонування системи післядипломної освіти Скадовщини є підготовка керівних і педагогічних працівників району до реалізації сучасних освітніх нововведень та забезпечення закладів освіти висококваліфікованими
педагогічними кадрами. Керівництво навчально-методичною
роботою в освітніх установах району здійснює методичний
кабінет відділу освіти. Завідуюча районним методичним
кабінетом, як менеджер системи післядипломної педагогічної
*
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освіти, оновлює, раціоналізує окремі компоненти діяльності
кабінету, визначає й вирішує завдання. Організаційний
компонент в управлінській діяльності передбачає систему
заходів спрямованих на забезпечення як діяльності методичного
кабінету, так і на організацію функціонування методичної роботи
як системи з позитивним рівнем результативності. Розуміючи
потреби часу, колектив районного методичного кабінету працює
в постійному творчому пошуку прогресивних методик,
технологій. Завжди шукають такі форми, методи, прийоми
роботи, за допомогою яких має здійснюватись інтенсивне
оволодіння знаннями, уміннями, навичками, щоб одне сприяло
інтенсифікації іншого.
Виходячи із функціонального призначення районного
методичного кабінету, створюючи своє робоче місце, працівники
систематизували матеріали по 11 блокам.
1-й блок матеріалів: Нормативно-правова база сучасної
освіти України. Реформування освіти. Перспектива розвитку
освіти. Педагогічна наука щодо розвитку освіти.
2-й блок матеріалів: Нормативно-методичне забезпечення
викладання предмету. Концепція із предмета, державні
стандарти, програми та визначені державний і регіональний
компоненти. Анотований перелік підручників та посібників.
Інформаційне
забезпечення
викладання
предмету,
методичні матеріали з досвіду роботи, сучасні форми та методи,
новації у викладанні предмета.
3-й блок матеріалів: Педагогічні кадри. Кількісний та якісний
склад. Результати діагностування. Забезпечення професійного
розвитку: атестація, курси, самоосвіта.
4-й блок матеріалів: Актив кабінету: керівники методичних
об’єднань, шкіл, семінарів, творчих груп; педагогічні працівники,
які систематично залучаються до методичної роботи. Зв’язки
кабінету для здійснення методичної роботи.
5-й блок матеріалів: Планування діяльності. Система
планів: плани роботи методичних об’єднань, шкіл, творчих груп
тощо. Плани окремих заходів та положення й програми
проведення масових заходів. Плани вивчення передового
перспективного досвіду.
6-й блок матеріалів: Науково-методичне та процесуальне
забезпечення діяльності завідуючого, методиста. Пам’ятки,
схеми, анкети, технологічні карти, посібники.
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7-й блок матеріалів: Стан викладання предмета та рівень
навчальних досягнень учнів. Відповідно стан виховної роботи та
рівня вихованості дітей.
8-й блок матеріалів: Форми та зміст методичної роботи.
Методичні матеріали, у тому числі зразки, програмно-методичне
забезпечення занять у системі методичної роботи, перелік
педагогічних систем та методів і методик у тому числі сучасних
педагогічних технологій. Консультації.
9-й
блок
матеріалів:
Передовий
перспективний
педагогічний досвід. Адреси можливого досвіду. Програми
вивчення та узагальнення досвіду. Анотований адресний список
передового досвіду. Матеріали передового досвіду. Пропаганда
та впровадження досвіду. Аналітично-прогностичний матеріал
пропаганди та впровадження передового перспективного
досвіду.
10-й блок матеріалів: Експериментально-дослідна робота.
Програми дослідної роботи та результати дослідження.
11-й блок матеріалів: Робота з учнями, матеріали олімпіад,
конкурсів, МАН. Обдаровані діти. Аналітичний матеріал олімпіад,
конкурсів, виставок.
В основу роботи колективу покладаємо три провідні
напрями – інтелект, краса, совість, які є базою формування
особистості педагога. Інтелект, краса, совість, як нитка Аріадни,
ведуть працівників районного методичного кабінету у світ дій, за
допомогою яких він перетворюється.
З метою запобігання зниження результативності методичної
роботи та з метою самовдосконалення в методичному кабінеті
створені
програми
особистого
професійного
зростання
методиста та завідуючого. Програма особистого професійного
зростання завідуючої передбачає оволодіння сучасними
технологіями управління, напрями усунення перешкод на шляху
до визначеної мети.
У моделі фахової компетентності методиста виокремлюють
три основні блоки показників діяльності методиста: професійно –
діяльнісні, психологічно-особистісні та результативні.
Кожен методист створив свою структуру методичної роботи
з педагогічними кадрами в міжкурсовий період (Додатки
№№ 1,2,3,4).
На сучасному етапі районний методичний кабінет представляє творчу лабораторію, яка працює над реалізацією низки проблем. Проблеми вирішуються такими структурними одиницями
як модулі: навчально-методичний, науково-методичний, норма
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тивно-правовий,
атестаційно-діагностичний,
інформаційний.
Структура методичної роботи підпорядкована адаптивному
управлінню методичною службою району. П'ять підсистем
у структурі мають зміст. Зміст методичної роботи формують
джерела інформації які розкривають комплекс культурологічних,
методологічних. Педагогічних та методичних проблем:
- сучасна науково-методична інформація з фаху,
педагогіки, психології;
- науково-методичний комплекс викладання предмета;
- законодавчі акти, керівні документи;
- національна та світова культура;
- стан
навчально-виховного
процес,
професійна
компетентність педагогічних працівників.
Модулі відображають формування всіх основних якостей
особистості через власну творчу діяльність методистів, що
організовується в методичному кабінеті.
В арсеналі модулів є тестотека, банк психологічних діагностичних методик, бібліотека науково-психологічної та методичної
літератури, інформаційно-методичні вісники, картотека з найбільш актуальних питань педагогіки, психології, дидактики,
методики викладання базових дисциплін, управлінської
діяльності, виховної роботи, сучасних технологій організації
навчально-виховного процесу, у яких є інформаційно-довідковий
матеріал про нове в роботі навчальних закладів та рекомендації.
Ефективність організації науково-методичної роботи районним методичним кабінетом визначається чітким плануванням
форм і змісту роботи, результативністю підготовлених та
проведених заходів. Результативність роботи оцінюється не за
кількістю проведених заходів, формальним виконанням плану,
а за кінцевим результатом: рівнем навчальних досягнень,
підвищенням педагогічної майстерності, компетентності, творчої
ініціативи вчителя. Особливістю змісту діяльності районного
методичного кабінету є поєднання управлінського, педагогічного
та науково-методичного напрямків роботи. Пріоритетними
завданнями методичної служби є підготовка педагогічних
працівників до сприйняття та реалізації всіх інноваційних
процесів, які відбуваються в освіті, поглиблення педагогічної та
психологічної компетентності кожного педагога.
Система методичної роботи в районі є гнучкою. Діяльність
районного методичного кабінету планується на навчальний рік
відповідно структури.
Особливістю планування є диференційований підхід до
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роботи з педагогічними кадрами закладів освіти, які працюють як
у режимі функціонування, так і закладів освіти, які працюють
у режимі розвитку.
Уже стало традицією планувати свою роботу на підставі
пропозицій і конкретних потреб учителів району. Діагностування
дає можливість раціонально планувати роботу методичних
об’єднань, правильно обрати проблему, яка на даному етапі
є актуальною (виходячи з умов району), ураховуючи невирішені
проблеми навчально-виховного процесу.
Із цією метою розробляються спеціальні анкети, які
заповнюються на засіданнях районних методичних об’єднань
у кінці навчального року. В анкети включаються такі орієнтовні
питання:
Яка методична допомога з боку райметодкабінету
потрібна педагогічним працівникам школи?
Які заходи з підвищення педагогічної кваліфікації доцільно
провести в наступному році для директорів шкіл, їхніх
заступників, учителів (по предметам)?
З яких питань навчально-виховної й методичної роботи
необхідно організувати групові консультації при районному
методичному кабінеті?
З яких питань і для якої категорії працівників доцільно
організувати лекції з метою надання допомоги в самоосвіті?
Матеріали цих анкет систематизуються, і на підставі їх
визначається тематика секцій, районних семінарів, практичних
занять, групових консультацій.
Результати анкетування використовують під час вивчення
процесу сприяння розвитку професійної свідомості, зокрема
формування мотивів професійної діяльності, професійних
потреб та ціннісних орієнтацій педагогів.
Висловлені пропозиції й побажання вчителів допомагають
районному методичному кабінету правильно визначати проблему, над якою будуть працювати колективи району в наступному
році.
Планування забезпечує перехід від загальних орієнтувань
прогнозу до конкретних завдань, змісту й форм методичної
роботи як системи.
Особливе місце в роботі методичного кабінету займає
навчально-методична рада. Готуючись до них, методисти,
керівники предметних методичних об’єднань, заступники
директорів шкіл із навчально-виховної роти виконують науковотеоретичні, практичні та соціолого-статистичні завдання.
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Методична рада, крім традиційних функцій, здійснює ще
й координацію й корекцію самоосвітньої роботи.
Система підвищення кваліфікації педагогів включає декілька
блоків: предметних знань; методичних знань; психолого-педагогічних знань; блок загальних знань; блок рефлексивних знань
(про себе як професіонала); знання мети своєї індивідуальної
фахової діяльності, оптимальних шляхів її досягнення.
Умовно всі особистісно-орієнтовані ситуації в безперервній
освіті педагогів району розподілено на три групи:
- діагностично-прогностичні (ситуації періоду планування
навчання);
- навчальні (ситуації періоду курсового підвищення
кваліфікації);
- самоосвітні (ситуації міжкурсового періоду).
Пріоритетним завданням у співпраці з керівними кадрами,
поряд із забезпеченням новітньою інформацією про освітній
менеджмент, систему управлінської діяльності методичний кабінет вважає роботу зі створення позитивного іміджу навчального
закладу, приділяється увага творчому зростанню ділових
якостей директорів шкіл та їх заступників, посиленню методичної
підготовки
щодо
виконання
функціональних
обов’язків,
націлюючи директора на перетворення його школи у творчу
лабораторію. Адже поєднання методичної підготовки директора
і його вміння працювати творчо з учителями, учнями – це вже
половина успіху у виконанні поставлених перед школою завдань.
Основними напрямами діяльності районного методичного
кабінету з керівниками закладів освіти є:
 визначення місії школи;
 аналітико-прогностичний підхід до розвитку освіти;
 науково-методичне забезпечення щодо технологій
особистісно орієнтованого навчання;
 індивідуальність, імідж освітньої установи;
 діагностика соціального замовлення;
 сучасні технології й системи роботи з педагогічними
кадрами.
Озброїти кожного керівника школи передовими методами
контролю й управління, привити йому почуття нового, підвищити
рівень його педагогічної культури – так визначає методичний
кабінет свої основні задачі в роботі з керівниками закладів освіти
району. Цій меті служать різноманітні форми роботи: наради, тематичні семінари-практикуми, теоретичні конференції, тренінги.
У закладах освіти району працюють і новопризначені ди
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ректори та їх заступники. Для новопризначених керівників функціонує школа молодого керівника. Тому їм у першу чергу і надається необхідна допомога. Робота із цією категорією керівних
кадрів ведеться диференційовано. Методисти районного
методичного кабінету систематично відвідують школи для
надання адміністрації навчального закладу консультацій та
конкретної допомоги з питань організаційно-методичної та
навчально-виховної роботи.
Значна увага методистами райметодкабінету приділяється
педагогічному аналізу уроків, відвіданих адміністрацією.
Методисти надають конкретну методичну допомогу
керівникам школи в плануванні та організації методичної роботи
в закладі освіти – зокрема у визначені тематики педагогічних
рад, у розробці доповідей і конкретних рішень педагогічних рад,
у здійсненні контролю за виконанням рішень.
Однією з форм надання допомоги керівникам школи
є проведення методистами консультацій із різних аспектів
методичної роботи.
Важливою колективною формою організації роботи
з директорами та їх заступниками з навчально-виховної роботи
в школах є наради з найважливіших питань діяльності школи.
Актуальні теми з питань удосконалення навчально-виховного процесу обговорюється й на семінарах заступників директорів
із навчально-виховної роботи. На всіх заняттях цих семінарів
питання теорії тісно пов’язується із практичним показом.
Районні та шкільні методичні об’єднання є однією з важливих форм організації методичної роботи з педагогічними
кадрами в районі.
Методичні об’єднання вчителів – головна опора районного
методичного кабінету з питань удосконалення навчальновиховного процесу й методичної роботи в освітньо-виховних
закладах, а також у системі підготовки й підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Роботу методичних об’єднань підпорядковуємо головній
меті – наданню дієвої, практичної допомоги вчителю,
підвищенню його педагогічної майстерності, застосуванню
методів, які сприяють активізації пізнавальної діяльності
вчителів, організації їх самостійної роботи в плані оволодіння
новими знаннями та їх застосування.
Велике значення має й індивідуальна робота методистів
районного методичного кабінету з керівниками методичних
об’єднань. Мета такої роботи – допомогти вдосконалити мето
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дичну роботу як за формою, так і за змістом, визначити в роботі
основні проблеми, розв’язування яких допоможе більш ефективно використовувати в навчальному процесі педагогічну майстерність учителів для підвищення знань, умінь і навичок учнів; націлити роботу методичних об’єднань на обговорення тих чи інших
методичних прийомів у практичній діяльності вчителів, що дає
можливість вибрати раціональні методи й прийоми в їх роботі.
Як правило, обов’язковим структурним елементом будьякого засідання методичного об’єднання є практична робота:
моделювання уроку або фрагменту, розв’язування ситуаційних
задач, застосування диспутів, ділових та рольових ігор,
організація динамічних ситуацій на одержання вчителями
інформації про досягнення науки й перспективного педагогічного
досвіду. Масовою формою підвищення кваліфікації вчителів
є методичні наради, які проводяться в рамках роботи районних
методичних об’єднань. На методичних нарадах розглядаються
питання вивчення інструктивно-методичних листів, методики
викладання
різних
предметів,
проведення
державних
підсумкових атестацій, конкурсів, районних олімпіад.
Зазнали значних змін форми проведення семінарівпрактикумів. Учителі-предметники одержують на початку
навчального року план роботи семінарів-практикумів, де
вказуються теми й завдання по темам (які задачі необхідно
розв’язати, які досліди підготувати, яку методичну літературу
прочитати) і список рекомендованої літератури. Семінарипрактикуми присвячуються конкретним проблемам методики
викладання предмету, яка не використовується вчителями
в їхній практичній діяльності, але потребує вдосконалення.
Використання під час семінарів-практикумів дискусійних
елементів, відкритих уроків і позакласних заходів, огляд
педагогічної виставки й нової методичної та педагогічної
літератури робить їх більш змістовними, корисними.
Груповою формою підвищення кваліфікації вчителів
є участь у роботі творчих або проблемних груп.
Із нестандартних форм групової роботи районний
методичний кабінет використовує такі, як аналіз конкретних
педагогічних ситуацій, дискусій, методичних рингів, «круглого
столу», що дозволяє вирішити деякі питання методичної роботи
й надати допомогу вчителям за короткий час. Усі ці форми
роботи сприяють виробленню в учителів потягу до самоосвіти,
до пошуку нових, більш результативних форм і методів роботи.
Методична служба сприяє участі вчителів району
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в апробації навчальної літератури та підручників як одному зі
шляхів удосконалення методичного забезпечення навчальновиховного процесу.
Створення атмосфери творчості, діловитості, новизни й захоплення, сприяє практика проведення районним методичним
кабінетом творчих звітів учителів (методичного об’єднання
школи). У формі творчих звітів проводиться й атестація вчителів.
Це є хорошим засобом розвитку ініціативи й творчості вчителя,
узагальнення й поширення досвіду, підвищення авторитету
творчої особистості.
Під час творчого звіту вчитель, який виступає, показує
динаміку становлення своєї творчості, намагається допомогти
присутнім зрозуміти найбільш ефективні методи навчання та
виховання, ділиться своїми задумками, дає пропозиції щодо
вирішення деяких проблем навчально-виховного процесу.
Надання індивідуальної допомоги з методичних або науково-практичних питань широко практикується працівниками методичного кабінету, особливо під час виїзду методиста в школу.
На початку кожного навчального року методичний кабінет
створює інформаційний банк даних про випускників педагогічних
ВНЗ та молодих спеціалістів, які працюють від 1 до 3 років, за
спеціальною формою та розробляє рекомендації щодо
організаційно-методичного забезпечення проведення стажування молодих фахівців.
Кожного року в методичному кабінеті проходить акція «На
допомогу молодому вчителю». Зібрано методичні, інформаційні
матеріали «Молодому спеціалісту». Працівники методичного
кабінету відвідують ті школи, у яких перший рік працюють молоді
спеціалісти.
З метою оновлення змісту та пошуку нових форм роботи
з молодими освітянами рекомендуємо:
 дотримуватися нормативно – правової бази, рекомендацій методичного кабінету щодо організаційно-методичного
забезпечення проведення стажування молодих спеціалістів;
 активніше залучати молодих спеціалістів до участі
в роботі фахових шкіл професійної адаптації з метою
підвищення рівня професійної майстерності.
В організаційно-методичній роботі в районі з молодими та
малодосвідченими вчителями умовно виділено такі напрямки:
- робота з адміністрацією закладів освіти;
- робота з наставниками вчительської молоді.
Для роботи з молодими вчителями, які закінчили
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стажування, зберігаються ті ж форми роботи, що й зі
стажистами. Однак зміст роботи зазнає певних змін, що пов’язані
зі зростанням вимог до вчителів цієї категорії.
На
перший
план
виступають
індивідуальна
та
диференційована форми роботи, що пов’язані із:
- рекомендаціями та зауваженнями комісії зі стажування
(для вчителів другого року роботи в школі);
- наявності здібної вчительської молоді, яка вимагає
більшої самостійності в роботі;
- введення нової організаційно-методичної та навчальновиховної роботи – докурсової підготовки та підготовки до
атестації.
Поступово зменшується питома вага наставницької роботи
з окремими вчителями, і зростає роль колективних форм
(методичні об’єднання, педагогічні та виробничі наради). Зростає
навантаження на дирекцію школи, особливо в роботі з молодими
вчителями зі стажем 4-5 років роботи, які починають самостійно
працювати, без офіційно призначених наставників.
Підвищенню рівня організації науково-методичної роботи
з педагогічними кадрами сприяє співпраця методичного кабінету
та педагогічних працівників району з Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Розпочата спільна робота зі створення методичних посібників на допомогу педагогам району. Створено методичні рекомендації, посилки та впроваджено в роботу з педагогічними кадрами
району: Глазуновим М.М. «Тестові завдання з хімії 10-11 клас»,
«Збірник задач з хімії», «Теоретичні основи наукових досліджень
школярів», «Методичні рекомендації: вивчення, узагальнення та
оформлення матеріалів з педагогічного досвіду», «Ситуаційні та
практичні завдання з основ безпеки життєдіяльності»,
«Електрохімічні реакції за участю органічних речовин», посилки
в електронному вигляді з питань організації методичної роботи
з педагогічними працівниками, методики навчання предметів,
питань самоосвіти; Петровою С.А. «Розвиток творчої
індивідуальності педагогічних працівників у системі безперервної
післядипломної освіти», «Метод проектів як компонент
педагогічної системи розвитку творчих здібностей учнів»,
«Портфоліо як сучасна ефективна форма оцінювання роботи
закладу, педагога, учня (теоретичні основи)», «Мотиваційний
етап курсової професійної перепідготовки вчителів математики»,
Кілімовою Н.М. «Довідник вчителя іноземних мов», Кейдалюк Т.Л. «Системний підхід у діяльності Скадовського районного
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методичного кабінету щодо забезпечення безперервної післядипломної освіти», «Районна комплексна програма «Обдарованість», «Організація самоосвіти у міжкурсовий період».
Родзинки кращого досвіду роботи працівників районного
методичного кабінету, педагогічних працівників презентовані на
обласній педагогічній виставці «Освіта Херсонщини», виставці –
презентації в м. Києві, занесені до обласного, республіканського
анотованого каталогу перспективного педагогічного досвіду;
надруковані в предметних часописах.
Подальший
розвиток
методичної
служби
району
методичний кабінет убачає в її сервізації, наданні якісних послуг,
які задовольнять конкретні потреби педагогічних колективів:
- створення
консалтингового,
моніторингового,
маркетингового центрів;
- проведення
дистанційних
інтерактивних
семінарів
педагогічних працівників освіти;
- надання
методичної
допомоги
вчителям
через
електронні зв’язки, Internet;
- налагодження дистанційних зв’язків із працівниками
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної
освіти педагогічних кадрів та іншими закладами освіти області та
країни.
У майбутньому ми плануємо при РМК відкриття «Аналітикопрогнозуючу студію». Це дасть змогу розробляти анкети,
опитувальники на більш демократичній основі та врахувати
фактор людяності.
Інтеграція освіти України в міжнародній освітній простір,
зокрема, її вихід на європейський ринок освітніх послуг та вступу
до Болонського процесу потребує перспектив розвитку
післядипломної освіти й підготовки педагогічних працівників
у рамках Європейської педагогічної освіти. Тому районний
методичний кабінет, саме в системі підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, змінив застарілу модель (де в центрі
технології навчання є методист, а педагоги пасивно засвоюють
інформацію) на нову модель навчання, яка заснована на таких
положеннях:
- у центрі технології – педагог;
- в основі навчальної діяльності – співробітництво;
- педагоги відіграють активну роль у навчанні;
- суть технології – розвиток здатності педагогів до
самонавчання.
Оновлення системи методичної роботи забезпечує її
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практичну спрямованість, задовольняє потреби закладів освіти
й водночас формує освітні запити педагогічних працівників.
Різнопланова діяльність методичної служби району сприяє
професійному зростанню педагогічних працівників, підготовці їх
до успішної реалізації завдань реформування освітньої системи
району.
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качества обучения без увеличения нагрузки на детский
организм, разностороннее и полноценное развитие ребенка,
формирование у него универсальных, в том числе и творческих
способностей [2, 12].
Наблюдая за познавательным развитием ребенка, мы
отмечаем, что традиционные формы организации занятий не
всегда учитывают интересы ребенка. Это побудило нас к поиску
методических основ интеграции разных видов деятельности,
обогащающих познавательное развитие ребенка во взаимосвязи
с эмоционально-потребностным объектом.
В работе с дошкольниками по экологическому воспитанию
мы используем интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной
деятельности, литературы, моделирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также организации самостоятельной
деятельности детей, т.е. экологизацию различных видов
деятельности ребенка.
Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка и исключает авторитарную модель
обучения. Обучающий процесс должен быть организован так,
чтобы ребенок имел возможность сам задавать вопросы,
выдвигать свои гипотезы, не боясь сделать ошибку.
Важную часть в полноценном развитии ребенка занимает
такой раздел программы как ознакомление детей с миром
природы и формированию основ экологической культуры.
Взаимосвязь экологического воспитания дошкольников и таких продуктивных видов деятельности, как рисование и конструирование, неоспорима [3, 39]. Детское творчество отражает
окружающий мир, природу, как на основе непосредственного их
восприятия, так и в результате знакомства с произведениями
искусства, в которых запечатлены живые, неповторимые
явления природы.
Ребенок воспринимает природу не только созерцательно,
но и действенно, все увиденное он стремится потрогать,
рассмотреть, обстоятельно обследовать со всех сторон [1, 28].
Мы полагаем, что методы, которые используются в экологической работе с детьми, в первую очередь должны быть направлены на развитие эмоций и чувств детей, на стимуляцию устойчивой потребности в организации общения, взаимодействия
с природными объектами. В нашей работе с детьми ведущими
методами являются игры-тренинги, наблюдения, эвристические
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беседы, моделирование, обеспечивающие возможность развития творческого потенциала каждого ребенка, удовлетворяющие
эмоциональный и познавательный интерес детей.
Интегрированный подход к экологическому воспитанию
и продуктивным видам деятельности дошкольников обеспечивает максимально эффективные условия для комплексного
развития ребенка и позволяет соблюдать следующие принципы:
 здоровьесберегающий;
 эффективности;
 единства и многообразия;
 краеведения;
 научности и доступности понятий;
 интеграции содержания.
Здоровьесберегающий принцип позволяет нам строить обучающий процесс так, чтобы в рамках одного занятия объединять
материал экологического образования с продуктивными видами
деятельности дошкольников, а также с театрализованной и игровой деятельностью. Это позволяет нам не отнимать у детей
время для свободной игровой деятельности и физического
развития ребенка.
Принцип краеведения (изучения природы родного края)
позволяет формировать понятия на основе непосредственного
наблюдения и изучения предметов и явлений окружающей
природы, использовать имеющуюся у детей информацию для
того, чтобы они применяли на практике свои знания
в разнообразных практических видах деятельности.
При отборе содержания учитывается доступность и
научность понятий, на каждом этапе первоначальные
представления углубляются, постепенно переходя в понятия,
которые превращаются в знания, т.е. естественнонаучные
знания формируются по схеме: «представление – понятие –
знание» [4, 19].
В соответствии с принципом интеграции почти каждая тема
по ознакомлению ребенка с природой подкрепляется
продуктивными видами деятельности: рисование, ручной труд
по изготовлению поделок из природного материала и т.д.
Причем итоги работы над той или иной темой, объединяющей
знания детей, проявляются во время общих праздников,
театрализованных представлений.
В соответствии с этим экологическое воспитание нацелено
на следующие задачи:
1. Формировать у детей основные природоведческие
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представления и понятия о живой и неживой природе.
2. Развивать понимание взаимосвязей в природе и места
человека в них.
3. Воспитывать бережное отношение ко всему живому на
Земле, любовь к природе.
4. Интегрировать методы и формы организации экологического воспитания с занятиями по изобразительному искусству, театрализованной, игровой, предметно-практической, речевой, конструктивной и другими видами детской
деятельности.
5. Объединять детей, воспитателей и родителей в процессе
интересной совместной деятельности.
6. Стимулировать творческий поиск и повышать социальную
активность педагогов.
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІВЧАТ – УЧЕНИЦЬ
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИШИВАННЯ БІСЕРОМ
На сучасному етапі розвитку освіти в нашій країні одним із
найбільш важливих завдань є виховання творчої особистості. Це
завдання свого часу знайшло відображення в державній
національній програмі «Освіта» («Україна XXІ століття»), де
наголошено, що «головною метою загальноосвітніх навчальних
закладів є розвиток і формування соціально зрілої, працелюбної,
творчої особистості громадянина України, здатного до свідомого
суспільного вибору та збагачення на цій основі інтелектуального,
культурного й економічного потенціалу народу», та в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, яка поставила
перед педагогами вимогу створити умови для розвитку і самореалізації кожного громадянина, формування покоління,
*
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здатного навчатись упродовж життя і створювати та розвивати
цінності громадянського суспільства.
Школа повинна готувати активних людей, здатних розв’язувати життєві проблеми, діяти в нестандартних ситуаціях, самостійно мислити й приймати рішення, а це значить, що робота
вчителя повинна бути спрямована не тільки на нагромадження
в учнів фонду знань, формування вмінь і навичок, а й на
розвиток у них творчих здібностей.
Починати таку роботу слід із вивчення вікових та індивідуальних особливостей дітей. Зазначене передусім стосується
підліткової групи, адже саме в цей період активно розвивається
уява, уміння фантазувати, творчо мислити, спостерігати, помітно
проявляється допитливість та інші здібності дитини.
Педагогу необхідно пам’ятати, що здібності – це індивідуально-психологічні особливості людини, що сприяють успішному
виконанню тої чи іншої діяльності. Остання є основою всебічного
розвитку особистості. У ній розвиваються нахили та творчі
задатки людини, розкриваються здібності, інтереси, ініціатива,
самостійність, активність, винахідливість. Оптимальною для
розвитку дитини, як зазначав Л.С.Виготський, є така діяльність,
яка створює умови для дитячої творчості [5].
Творчі здібності учнів ефективно розвиваються в ході продуктивної творчої діяльності. Це приваблива для учнів діяльність, яка впливає на всі сторони життя особистості, задовольняє
потреби в діяльності, самопізнанні, спонукає до пошуку [11].
Термін «навчальна творчість» педагоги розглядають як
асиміляцію інших видів творчості, тому що під час навчання
в умовах загальноосвітньої школи відбувається імітація різних
видів діяльності – наукової, технічної, ігрової тощо. У реальному
житті найчастіше відбувається комбінація різних видів творчості.
Тому підготовку до праці необхідно здійснювати з якомога
більшою орієнтацією на творчість [9].
Психолого-педагогічна література вміщує чимало спроб характеристики творчих здібностей учнів. Так О.Н.Лук виділяє такі
творчі здібності: уміння бачити проблему, здібності до перенесення досвіду, гнучкість мислення, легкість генерування ідей,
здібності до доопрацьовування, здібності передбачення тощо [8].
Показники творчих здібностей, на думку І.А.Барташнікової,
являють собою: швидкість і гнучкість думки, допитливість,
оригінальність, точність і сміливість. Вони можуть бути
вродженими або розвиватися протягом життя [4]. Е.Торренс,
творець системи вимірювання творчих здібностей, відзначав, що
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успадкований потенціал не є найважливішим показником
майбутньої творчої продуктивності [3].
Л.Б.Єрмолаєва-Томіліна наводить такі показники креативності: наявність інтелектуальної й творчої ініціативи, широта
асоціативного ряду, швидкість мислення, «гнучкість» мислення,
оригінальність мислення [6].
Ми поділяємо думку С.О.Сисоєвої, яка підкреслює, що для
формування творчої особистості, необхідно розвивати такі
здібності: проблемне бачення; здатність до висування гіпотез,
оригінальних ідей; здатність до винахідництва; здатність до
дослідницької діяльності; уміння аналізувати, інтегрувати та
синтезувати інформацію; розвинене уявлення, фантазію;
здатність до виявлення протиріч; здатність до подолання інерції
мислення; здатність до виділення основного; здатність до
всебічного опису явищ, процесів; здатність пояснювати,
доводити, обґрунтовувати; здатність робити висновки; вміння
переносити знання та досвід у нові ситуації; вміння
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, скриті взаємодії;
здатність до самоуправління; здатність до міжособистісного
спілкування; здатність долати конфліктні ситуації [10].
Аналіз проблеми розвитку творчих здібностей школярів
показує, що, виконуючи загальноосвітні завдання (трудове
виховання, професійна орієнтація; політехнічна освіта, творча
праця, продуктивна праця), сучасна школа намагається,
зокрема, навчити учнів здійснювати творчий аналіз об`єктів
праці, виховати потяг до творчої діяльності, розвивати творчу
самостійність у трудовій діяльності тощо [7].
Дослідження психологів показують, що у творчому пошуку
задіяні обидві півкулі головного мозку. Але протягом навчання
в школі відбувається інтенсивне навантаження лівої півкулі, яка
відповідає за логічне мислення, і зовсім мало правої, що
відповідає за образне мислення. У цьому зв’язку особливого
значення для розвитку творчих здібностей дитини дослідники
надають вирішенню творчих задач, написанню рефератів, ігровій
діяльності, тренінгу з розвитку уяви та мислення, розв’язанню
проблемних ситуацій. Усе це допомагає розвивати логічне
й творче мислення паралельно, формувати творчий потенціал,
залучати до продуктивної творчої діяльності, вирішувати реальні
задачі, що ставить життя.
Аналіз праць науковців доводить, що виконання таких задач
можливе при здійсненні трудової підготовки учнів. Свої
можливості для цього має й обслуговуюча праця, одним із
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завдань якої є виховання творчої особистості, ініціативного
відношення до справи, вільної імпровізації [2]. Так, виготовлення
швейних та кулінарних виробів потребує творчого підходу, тому
що пов’язане із задоволенням конкретних потреб у реальних
умовах, коли просте копіювання зразків неможливе. Тим більше,
що готові вироби завжди оцінюються оточуючими, а це не може
не вплинути на прояв старанності та творчості учнів [12].
Учителю трудового навчання важливо вміти не тільки
прогнозувати потенційні можливості розвитку творчих здібностей
учнів, а й допомагати їм знайти свій творчий стиль, залучаючи
до творчої діяльності, навчаючи всім етапам творчого пошуку.
Значні можливості для цього має й гурткова робота, яка
допомагає розвинути творчі здібності учнів, підготувати їх до
трудової діяльності.
Наприклад, на заняттях гуртка «Вишивка бісером» дівчата
не тільки ознайомлюються зі старовинним і цікавим видом
декоративно-прикладного мистецтва, розширюють свій світогляд, розвивають здібності, навчаються сприймати й відчувати
прекрасне, а й створюють речі, які мають справжню естетичну
цінність, є витворами мистецтва.
Творчість, індивідуальність, фантазія дітей проявляються
навіть у мінімальному відході від зразка, адже більшість робіт по
вишивці бісером, як правило, являються репродуктивними. У той
самий час для розвитку творчої особистості необхідно привчати
дітей до самостійного художнього мислення, фантазії, навчати їх
складати схеми вишивок, ескізи, підбирати кольорову гаму тощо.
Із цією метою доцільно застосовувати проблемне навчання,
яке допомагає навчити дітей мислити самостійно, поєднуючи
традиції й новаторство, формує навички дослідницької діяльності. Для стимулювання творчої діяльності учнів керівник гуртка
повинен постійно ускладнювати завдання. Так, для розвитку
фантазії можна запропонувати наступні творчі завдання:
- скласти індивідуальну композицію малюнка для вишивки
бісером за запропонованим зразком (елементами);
- підібрати кольорову гаму для створеного малюнка;
- придумати композицію малюнка для картини, яку можна
використати для оформлення інтер’єру домашньої оселі
в сучасному українському (китайському або іншому) стилі.
Варто пам’ятати, що уява тісно пов’язана з мисленням. З її
допомогою подумки здійснюється вихід за межі того, що безпосередньо сприймається. Уява породжена трудовою діяльністю
людини й розвивається на її основі. Особливого значення
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набуває розвиток активної уяви, як відтворюючої (створення
образу предмета, явища за його описом), так і творчої
(створення нових образів, які реалізуються в оригінальних та
суспільно значимих продуктах діяльності) [1].
Процес створення нового починається з уявлення його
в образній формі. Людина, у якої не розвинена творча уява, не
може побачити щось нове в оточуючому її середовищі. Ось чому
успіх творчості залежить від творчої уяви [11].
Щоб забезпечити високу ефективність гурткової роботи
використовуються різноманітні форми, засоби й методи розвитку
творчої уяви, вибір яких залежить від конкретного змісту
й завдань кожного гурткового заняття. Наприклад, для
формування вміння створювати творчі образи за описом учням
пропонують завдання:
- розглянути зображення вишивки бісером на сорочці, та
виконати її малюнок схематично на аркуші паперу;
- охарактеризувати вид візерунку (рослинний, геометричний
тощо) і призначення сорочки (повсякденна, святкова тощо).
До вибору творчих завдань слід підходити з урахуванням
індивідуальних особливостей гуртківців та рівня розвитку їхніх
творчих здібностей. Неможливо ставити однакову «планку» для
різних дітей, обмежувати їхню творчу уяву будь якими рамками.
Досвід доводить, що учні із задоволенням виконують такі
завдання:
- складіть власну композицію для вишивки бісером
майбутньої картини або панно;
- придумайте візерунок для оздоблення вишивкою з бісеру
футболки, джинсів, жилета, пляжної сумки, кепки, шляпи, берету
тощо.
Керівнику гуртка «Вишивка бісером» необхідно враховувати
й те, що учениці 5-6 класів у переважній більшості випадків
відповідально ставляться до практичної роботи. Вони просять
доручити їм виконати різні за змістом та формою завдання, не
закінчивши одну справу щиро прагнуть виконати іншу,
запевняючи, що все встигнуть зробити в необхідний строк. У той
самий час недостатній рівень сформованості організаційних
навичок цієї вікової категорії є однією із причин того, що вони
досягають успіхів у роботі не завжди.
Учениці 7-9 класів дуже емоційно переживають за
результати своєї роботи, страждають від невдач. Якщо вони
отримують зауваження від керівника гуртка щодо невідповідності
виконаної роботи заданому зразку, то згодні одразу ж пере
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робити її. Дівчата не завжди погоджуються відкласти роботу, яку
не встигають виконати в строк, намагаються як найшвидше
виконати завдання, часто проявляють нетерплячість. Основна
їхня спрямованість – це спрямованість на результат, а тому вони
не завжди продумують хід виконання завдання.
Але в кожної дитини від народження закладені здібності,
тільки розвинуті вони в різній мірі, залежно від того середовища,
у якому вона виховується. Тому під час проведення гурткової
роботи
необхідно
спонукати
дівчат
творити
чудеса,
підбадьорюючи й оцінюючи тільки успіх, застосовувати
різноманітні форми й методи навчання, наприклад, ігри та ігрові
ситуації. Такими іграми можуть бути:
«Що в кошику?» (вибрати пристосування, інструменти та
матеріали, необхідні на гуртковому занятті);
«За і проти» (контроль знань із техніки безпеки);
«Я так вважаю» (хто краще підбере кольорову гаму для
вишивки бісером та складе композицію малюнка) та інші.
На нашу думку, основною метою процесу навчання вишивці
бісером має стати розвиток творчих здібностей, однак необхідно
звертати увагу й на естетичне виховання дівчат, оволодіння
технологічною майстерністю, формування моральних якостей та
інше.
Необхідно дбати про те, щоб виготовлені на заняттях гуртка
вироби завжди були завершеними, естетично оформленими,
а найкращі роботи демонструвалися на шкільних, районних,
міських та інших виставках.
Кожен новий навчальний рік гуртківців доцільно починати із
презентації готових виробів (вишивок бісером), виконаних
у минулому році, а протягом року демонструвати найкращі
роботи на стендах.
Досвід доводить, що розвитку творчих здібностей дівчат
сприяє й використання на заняттях гуртка «Вишивка бісером»
кінофрагментів, діапозитивів, слайдів, розповідей про історію
одягу та походження вишивки, демонстрації готових виробів,
організація бесід і дискусій, під час яких учениці беруть активну
участь в обговоренні теми, виявляють спільне та відмінності
в різних виробах, технології їх виготовлення, навчаються
порівнювати, аналізувати, узагальнювати та інше. Значний вплив
на розвиток творчих здібностей дівчат мають екскурсії до парку,
на виставки, підприємства тощо.
Таким чином, заняття гуртка «Вишивка бісером» допомагають розкрити творчий потенціал кожної дитини, а виконання
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творчих робіт сприяє формуванню естетичного відношення до
навколишнього світу; учить вирішувати проблеми, бути завжди
готовими до імпровізації, пошуку нових рішень, робить процес
навчання
захоплюючим,
цікавим,
добре
мотивованим
і результативним.
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у школі. Недостатня сформованість пізнавальних процесів
найчастіше є головною причиною труднощів у навчанні, що
виникають у дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР).
Численні дослідження вітчизняних учених, зокрема
Л.М. Вавіної, Т.В. Стадненко, Г.А. Грошина показали комплексний та неоднорідний характер відхилень у пізнавальній
діяльності даної категорії дітей з особливими потребами.
Цим дітям характерна нестійка увага, легка переключуваність, уповільненість сприйняття, порушення одних
сторін пам’яті при відносному збереженні інших. Діти із ЗПР
володіють значно меншим запасом елементарних практичних
знань і вмінь, ніж однолітки з нормальним розвитком [1,2,3,4]. Ці
порушення обумовлені як різними клінічними, так і психологопедагогічними факторами.
Разом із тим у більшості випадків учителі не відносять таких
дітей до категорії розумово відсталих. Про більшість із них
говорять, що, хоча дитина й не оволодіває знаннями з основ
наук у програмному об’ємі, у її розвитку є значні зрушення.
Учителі вказують на те, що деякі завдання виконуються
цими дітьми так само як і іншими учнями; при цьому слід
відзначити, що діти, які відносяться до даної групи швидко
втомлюються, починають відволікатись і врешті-решт перестають сприймати навчальний матеріал. В одних випадках ці
діти можуть працювати достатньо зацікавлено, сконцентровано
й продуктивно,
в
інших
–
стають
непрацездатними,
невстигаючими [1].
Коливання рівня працездатності й активності, зміна
«робочого» і «неробочого» настрою тісно пов’язані з нервовопсихологічним станом, іноді вони виникають без видимих
зовнішніх причин і приводять до того, що дитина відволікається
від діяльності, яку виконує. Найбільш високий рівень
працездатності й активності проявляється частіше в спокійній
обстановці при виконанні завдань, які не потребують тривалого
напруження, доступних і цікавих. Довжина періоду відносно
гарної працездатності, під час якої такі діти здатні засвоювати
навчальний матеріал і правильно вирішувати запропоновані
задачі, зовсім невелика. Більшість цих дітей здатні працювати на
уроці всього 15-20 хвилин, потім наступає втома [4].
У стані втоми працездатність і увага різко знижуються,
виникають імпульсивні, необдумані дії, з’являється багато
виправлень і помилок. У деяких учнів у відповідь на зауваження
вчителя і вказівки на помилки виникає роздратованість, інші
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категорично відмовляються працювати, особливо якщо завдання
відносно тяжкі. Повне виснаження наступає після занять, які
потребують інтенсивного розумового напруження.
З настанням втоми діти починають вести себе по-різному.
Одні стають в’ялими й пасивними, лягають на парту, безцільно
дивляться у вікно, притихають не заважають учителю, але й не
працюють. В інших, навпаки, проявляється підвищена
збудливість, розгальмованість, рухливість [1,2].
Часта зміна «робочих» і «неробочих» станів у поєднанні
з пониженою пізнавальною діяльністю приводить до того, що
отримані на заняттях часткові знання недостатньо закріплені
й не пов’язані в системи, дуже швидко втрачаються. Іноді
складається враження, що матеріал зовсім не вивчався.
Старанність і активність змінюються на протилежні якості.
Роботи залишаються незавершеними, кількість помилок різко
збільшується, діти їх не помічають і не виправляють. Часто учні
не можуть повторити за вчителем простих виразів [2,3,4].
Погана
працездатність
і
підвищена
втомлюваність
у поєднанні з низьким рівнем пізнавальної активності приводить
до того, що будь-який новий вид роботи або необхідність зміни
способу дій викликає в дітей утруднення, а іноді й протест.
Навіть найелементарніші навички формуються досить повільно.
Для їх закріплення потрібні багаторазові вправи, вказівки,
нагадування.
Однак слід відзначити, що пізнавальна активність цих дітей
значно вища, ніж розумово відсталих. В її підтримці важливу
роль відіграє формування пізнавальної мотивації, при
відповідній допомозі вони можуть досягти значних успіхів.
Водночас трудова підготовка школярів має забезпечувати таку
ефективність, яка б відповідала вимогам повноцінної праці
в сфері побуту, матеріального виробництва, обслуговування,
тобто виконання видів діяльності, доступних для опанування
цією категорією учнів. Більшість учнів із задоволенням
і охайністю виконують роботу на уроках з обслуговуючої праці.
Але ці завдання виконуються в тому випадку, коли вони не
потребують від дітей довгого напруження й не є одноманітними.
Особливо погано засвоюються ті розділи програми, які
потребують значних розумових зусиль Діти часто бувають
задоволені, коли їм вдається самостійно виконати завдання,
знайти помилку.
Важливо відмітити, що ці діти не володіють у значній мірі
й самим апаратом пізнавальної діяльності – розумовими діями
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й операціями. Тому в них виникають труднощі при самостійному
виділенні різниці й схожості, установленні зв’язків між
предметами, поєднанні їх у групи. Предмети існують ізольовано
один від одного, їх важливі ознаки часто залишаються не
поміченими [1].
Основоположна роль у трудовому навчанні відводиться його
змістові. Адже зміст трудового навчання — це педагогічне
обґрунтована, логічно впорядкована й зафіксована в навчальних
програмах, підручниках і посібниках інформація, на основі якої
учні засвоюють знання й способи трудових дій (навички та
вміння), необхідні для їхньої трудової підготовки, та яка
вможливлює проведення з ними корекційно-розвивальної
роботи.
Добір змісту трудового навчання для дітей даної категорії
здійснюється передусім на основі принципів, достатності
(необхідності) для навчання праці та корекції розвитку дітей із
метою їхньої підготовки до самостійного життя, доступності для
сприймання й засвоєння цією категорією дітей.
Постійною задачею вчителя є підбір таких методів, які
забезпечують розвиток у дітей спостережливості, уваги
й інтересу до предметів, які вивчаються й виготовляються. При
цьому слід ураховувати особливе значення мовленнєвої
взаємодії вчителя й учня. Дослідження вчених показують, що
в звичайному класі на уроці із загальноосвітніх предметів
середній показник часу, затраченого на спілкування з одним
учнем, коливається від 1,14 до 2,28 секунд залежно від
наповнюваності класу [5]. Для класів ЗПР така практика
неприйнятна. Крім цього необхідна спеціальна корекційна
робота щодо узагальнення деталей різноманітних знань про
навколишній світ, розвитку в них аналітичного спостереження,
формуванню розумових операцій, узагальненню й т.д.
Система корекційно-розвиваючого навчання – це форма
диференційованого навчання, яка дозволяє вирішити задачі
своєчасної активної допомоги дітям із труднощами в навчанні й
адаптації до школи. Саме в цих класах можлива послідовна
взаємодія
діагностично-консультативних,
корекційнорозвиваючих, лікувально-профілактичних, соціально-трудових
напрямків діяльності.
Трудове навчання спрямоване на посягання двох основних
цілей: освітньої – засвоєння знань, умінь, навичок; та корекційнорозвивальної – виправлення порушень інтелектуального
розвитку та психофізичний розвиток у цілому.
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Реалізацію визначених відповідно до освітньої та корекційно-розвивальної мети змістових ліній побудови трудового
навчання в 5-7 класах ІПК пропонуємо здійснювати в процесі
навчання видів праці за розділами:
1. Обробка
матеріалів
(із
використанням
різних
інструментів)
а) паперу та картону, елементи графічної грамоти.
б) текстильних матеріалів
в) машинознавство
2. Сільськогосподарська праця
а) вирощування рослин
б) догляд за шкільною ділянкою
3. Електротехнічні роботи
4. Виготовлення виробів (рукоділля)
а) вишивка (декоративна, гладьова)
б) в’язання гачком
в) в’язання спицями.
Кожний розділ змісту трудового навчання містить матеріал,
який уможливлює проведення з учнями корекційно-розвивальної
роботи — передусім засвоєння етапів трудової діяльності підчас
виконання навчально-практичних завдань та формування її
усвідомленості.
Отже,
корекційно-розвивальну
роботу
пропонуємо
проводити в процесі вивчення школярами навчального
матеріалу, але за спеціальною методикою.
Принцип індивідуального та диференційованого підходу
є найважливішим принципом спеціального навчання й запорукою
його оптимізації, тому що вміле його застосування вчителем
дозволяє кожному учневі досягнути максимально можливого
рівня успішності й розвитку. Разом із тим цей принцип вимагає
від учителя поступового зниження дози індивідуальної допомоги
учням, щоб не знизити їхніх вольових зусиль у навчанні.
Слід виділити основні положення диференційованого
підходу:
 Неоднорідність складу учнів вимагає пошуку шляхів та
засобів, які дозволяють побудувати навчання таким чином, щоб
усі учні в силу своїх можливостей оволоділи програмним
матеріалом.
 Диференційний
підхід
передбачає
насамперед
фронтальну роботу, групову та індивідуальну.
Плануючи свою роботу, учитель повинен мати на увазі низку
положень:


114




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



1. Диференційний підхід здійснюється з опорою на
збережені можливості учнів
2. Диференційний
підхід
повинен
здійснюватись
планомірно та систематично
3. Диференційний підхід повинен бути спрямований на все
вимірний рух дітей у навчанні, оволодіння ними програмного
матеріалу. Необхідно потроху збільшувати вимоги на уроці.
Урок – основна форма організації навчальної та корекційновиховної роботи в класах інтенсивної педагогічної корекції (ІПК).
Як і в масових загальноосвітніх школах, урок у класах
інтенсивної педагогічної корекції – основна норма, у якій поєднується виховна й пізнавальна діяльність. Але урок має свою
специфіку, зумовлену особливостями пізнавальної діяльності
учнів і завданнями корекційно-виховної роботи. А саме:
1. На уроках, крім загальноосвітніх та виховних завдань,
однакових із масовою школою, розв'язуються ще й інші
завдання, властиві тільки класам інтенсивної педагогічної
корекції.
2. У зв'язку із труднощами в роботі з дітьми із затримкою
психічного розвитку, а також із наявністю великої нерівномірності
в розвитку пізнавальних сил і здібностей кожного учня, кількість
учнів у класах інтенсивної педагогічної корекції набагато менша,
ніж у масовій школі.
3. Ураховуючи
низьку
продуктивність
пізнавальної
діяльності учнів, на кожен урок визначають значно менший обсяг
матеріалу ніж для дітей із нормою інтелекту. Крім того, цей
матеріал спеціально опрацьовують, щоб він був доступний для
учнів даної категорії.
4. Певні особливості є й у доборі форм і методів навчальної
роботи: широко практикуються повторення вивченого, ігрові моменти; навчання здебільшого відбувається на практичній основі;
складні системи знань подаються в розчленованому вигляді,
відповідно й діяльність учнів також набуває розчленованого
характеру, особливо на початкових етапах навчання.
5. В організації учнів особливо велику роль відіграють
безпосереднє керівництво й пряма допомога вчителя.
Аналізуючи способи організації діяльності вчителя при
роботі із класами ЗПР ми бачимо, що основне місце займають
технології направлені на формування особистості із заданими
властивостями частіше за все виконанням репродуктивних дій
(роби як Я). При цьому, згідно досліджень, діяльність учнів по
зразку (прототипу) займають у таких технологіях до 90%
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загального часу, на власну ж діяльність учнів із засвоєння нового
змісту відводиться в середньому не більше 10% часу уроку [5].
Тому важливим етапом підготовки вчителя класів
інтенсивної педагогічної корекції до уроку є правильне
комплексне планування мети й завдань уроку.
Отже, для розв'язання корекційних завдань на уроці з дітьми
даної категорії запроваджується допоміжні засоби, а саме:
- спрощується структура й зменшується обсяг знань під час
пояснення нового матеріалу відповідно до обмежених
пізнавальних можливостей учнів;
уповільнюється
темп
навчання,
що
відповідає
уповільненості психічних процесів, які відбуваються учнів із ЗПР;
- багато разів повторюється щойно поданий навчальний
матеріал на всіх етапах його вивчення, щоб запобігти
забуванню, нечіткості сприймання;
- максимально використовується предметна діяльність
і досвід дітей під час формування важких для них узагальнень;
- складні завдання розчленовуються на окремі частини для
ґрунтовного вивчення кожної з них окремо;
- використовуються різні види інструкцій, попередньо
плануються дії;
- учителем і учнем спільно виконуються частини завдання,
якщо учень не може сам його виконати;
- постійно реалізується індивідуальний і диференційований
підхід до учнів.
Отже, при навчанні дітей із ЗПР необхідно застосовувати
особливі корекційно-педагогічні заходи. При цьому потрібно
здійснювати індивідуальний підхід з урахуванням характерних
для кожної дитини труднощів.
Навчальний матеріал повинен даватись невеликими
частинами, його ускладнення слід здійснювати поступово.
Потрібно привчати дітей користуватись раніше набутими
знаннями разом із цим доцільно змінювати види діяльності та
урізноманітнювати види занять.
Особливе місце в організації навчального процесу займає
проектно-технологічна діяльність. Ми вважаємо, що позиція
деяких педагогів, які стверджують, ніби учні із класів ЗПР не
можуть займатися проектною діяльністю, хибна. У таких учнів
можна й потрібно розвивати творче мислення. Починаючи від
пропозиції внести деякі зміни до конструкції виробу чи його
зовнішнього вигляду до розробки, у подальшому, нескладних
власних проектів. Успішне виконання проектів надає учневі
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більшої впевненості у своїх силах, активізує пізнавальну
діяльність на уроці.
Дуже важливо, щоб запропонована діяльність виконувалась
із зацікавленням, цьому сприяє використання на заняттях
яскравого дидактичного матеріалу, ігор. Також необхідно
говорити з дитиною м’яким, спокійним голосом і хвалити її навіть
за незначні успіхи.
Ми вважаємо, що саме таким повинен бути загальний
педагогічний підхід до дітей із затримкою психічного розвитку.
Усе це необхідно для створення самостійних умінь «добувати»
знання й користуватись ними. Наш досвід роботи в таких класах
доводить, що при дотриманні викладених вище позицій учні
з року в рік стають активнішими, а їхні роботи ні в чому не
поступаються роботам учнів зі звичайних класів.
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ВИХОВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ
ФІЗИЧНИХ ВПРАВ.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ
Щоб дитина вдосконалювала себе фізично необхідно
привчати її до цього. Але спочатку треба знати – чому навчати,
як навчати, з якого віку. Виникає питання: «А хіба ми, учителі, не
тому навчаємо? Бо дітям ми даємо домашнє завдання з фізичної
культури, – комплекси ранкової гімнастики, постійні вправи для
розвитку рухових якостей і т.п. Але проблема втілення фізичної
культури в побут школяра продовжує стояти гостро.
Виховання звички самостійно займатися фізичними
вправами вимагає великих затрат сили та часу; від учителя
*
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вимагається розробка завдань з урахуванням індивідуальних
особливостей дітей. Учитель повинен постійно стимулювати,
пробуджувати у дітей бажання виконувати завдання,
систематично перевіряти та оцінювати їх результати.
Даючи домашні завдання дітям, я звернула увагу на те, що
учні, виконуючи його, привчаються не самостійно його
виконувати, а механічно повторювати, як показував це вчитель.
Також не виховується самостійність і тоді, коли діти самі
складають комплекси вправ для занять. Напрямки роботи все
одно задає вчитель, він же систематично контролює хід занять,
їх ефективність, оцінює результати.
Таким чином, одних домашніх завдань недостатньо для
формування в школярів умінь удосконалювати себе фізично.
Щоб дійсно самостійно займатися, потрібно:
- уміти самостійно ставити перед собою завдання, яке
веде до досягнення поставленої цілі;
- вибирати необхідні для вирішення цієї проблеми засоби
та способи дій;
- виконувати ці дії, контролювати їх правильність та вміти
у випадку необхідності коректувати їх.
Перераховані
вміння
є
складовими
компонентами
навчальної діяльності. Якщо вчитель навчає учня вчитися, то
кладе міцну основу у справу підготовки до самостійних занять
фізкультурою, даючи необхідні вміння для фізичного
самовдосконалення.
Щоб учні самостійно займалися фізичними вправами треба:
 виховувати в учнів інтерес та бажання самостійно
виконувати фізичні вправи в режимі дня;
 формувати в учнів звичку щоденно займатися фізичною
культурою;
 формувати в дітях уміння правильно виконувати окремі
вправи або комплекс дій.
Для цього учень повинен засвоїти:
 правильну техніку виконання різних фізичних вправ;
 прийоми самооцінки правильності рухів.
Починати таку роботу треба з початкової школи.
На уроках фізкультури діти повинні радіти, отримувати
задоволення від занять. Але поруч із цим їм обов‘язково треба
дати відчути, що уроки фізкультури – це серйозна підготовка до
самостійного дорослого життя. Виділяю три типи навчання:
І – учня орієнтую на якийсь зразок – метою при цьому
є точне відтворення зразка (показ);
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ІІ – даю детальні вказівки для правильного виконання
завдання (розповідь, пояснення), помічаю систему орієнтирів;
ІІІ – навіть учень сам виділяє ту систему орієнтирів, які
необхідні для правильного виконання вправ.
Учень усвідомлює не тільки те, чому йому необхідно
навчитися, але й оволодіває способом такого навчання.
Це дозволить йому в майбутньому самостійно вирішувати
нові задачі:
Головне тут, щоб знання не давались в готовому вигляді,
а учні здобували їх у процесі навчальної діяльності.
Навіть пояснюючи техніку виконання нової рухливої дії, не
варто розповідати, а необхідно разом з учнями вияснити: чому
краще виконати вправу так, а не інакше, які можуть бути іще
варіанти.
Практично все, що відбувається на уроці, я намагаюсь дати
дітям так, щоб вони розуміли, для чого їм це необхідно, ставлю
мету не тільки навчити дітей, але, щоб вони могли пояснити
іншим, як правильно виконувати рухові дії, тим самим учні
навчаються самостійно, допомагаючи один одному.
Починаючи з класом розминку, готую дітей до виконання
складних дій, акцентую увагу учнів на те, що перед складними
вправами необхідно спеціально готувати свій організм, і які
частини тіла беруть участь в тій чи іншій вправі: (наприклад, біг,
стрибки – основну роботу виконують ноги, тому й треба їх
особливо ретельно розминати).
На наступних
уроках
відомості
уточнювалися та
конкретизувалися.
Діти зрозуміли, що перед бігом та стрибками необхідно
розігріти голіностопний, колінний і кульшовий суглоби: для цього
роблять присідання, рух колін, ступні по колу, махи ногами.
Змінилась і форма розминки. Потім задаю питання: «Яка частина
тіла працює під час бігу?»; «Що треба розминати перед
метанням?»; «Які ви знаєте вправи для м‘язів ніг, рук?»; «Що
значить розім‘яти м‘язи?»
Дітей підводжу до конкретних вправ і вони називають
фізичні дії: нахили, повороти, рух тіла по колу.
З метою економії часу на уроках діти відповідають не
словами, а діями (рухами).
– Покажи! Відразу виявились ті, хто засвоїв, що готувати
треба частини тіла, які нестимуть головне навантаження
у вправах.
Називаючи вправу (наприклад, нахили) викликаю учня, який
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перед класом демонструє, які нахили він знає, а всі діти за ним
повторюють.
Указую лише частини тіла, які треба було підготувати до
роботи. Учні самостійно підбирають знайомі їм вправи (у тому
числі й нові, інколи вивчені з батьками дома або придумані ними)
і виконують їх. Кожен може виконувати свої вправи.
Інколи дію у зворотному напрямку: пропоную в розминці якунебудь вправу, а після її виконання запитую:
– Для чого виконували вправу, на які м‘язи вона впливала?
Діти вміло й правильно розминаються перед бігом, стрибками,
метанням, вправами з м‘ячем.
У них сформувалось переконання, що підготовка до
виконання складних рухових дій необхідна.
Так на уроці, при вивченні вправ із м‘ячем «підкидання
й ловля м‘яча» учні стають колом, учитель показує, як робити
вправу, а учні виконують: одні ловлять м‘яч, а інші – ні.
У чому причина: іде кидок вперед чи назад – чому м‘яч
у руки не потрапляє, що треба робити? Кидати чітко над
головою, або зробити крок назад, уперед. Це завдання дається
учням додому. Виконуючи завдання, діти мають підкинути м‘яч
10 разів, зробити висновок, як часто треба повторювати, щоб
закріпити навички кидка та ловлі м‘яча.
Чи можливо цю вправу виконувати дома, а якщо відсутній
м‘яч, чим замінити?
Кількість повторів у дітей у період тренування збільшилася
до 50 разів, ішов розбір помилок деталей техніки (як треба
амортизувати, в чому полягала робота рук, ніг і т. ін., а замість
м‘яча учні використовували м‘які іграшки.
Далі дітям запропоновано ускладнення: підкинути м‘яч –
хлопнути в долоні – піймати. Пішли варіанти.
Цікаво, що трохи пізніше діти самостійно вирішили таку
задачу: треба було визначити, як правильно кинути м‘яч, щоб
зловити
його
після
повороту
«кругом».
Більшість,
потренувавшись, прийшла до висновку: м‘яч треба підкинути не
чітко над собою, а трохи назад за головою, тоді повернувшись
«кругом», його легко піймати.
Аналогічно йде навчання й елементам гімнастики. Учні
з розумінням відносяться до того, що вони роблять.
Головне – при такому способі навчання діти вчаться активно
оперувати отриманими на уроці знаннями та вміннями, у них
формується позитивне ставлення до фізичної культури.
А це запорука того, що на основі зацікавленості
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фізкультурою, серйозного осмислення її як предмету, легко
навчити школярів піклуватися про своє здоров‘я.
Навчальна програма з фізичної культури підкреслює необхідність
цілеспрямованого
й
систематичного
процесу
формування в учнів умінь самостійно займатися фізичними
вправами в режимі дня. Для того, щоб у повному обсязі вирішити
завдання оздоровлення учнів, стійкого закріплення знань, умінь
і навичок, не слід обмежуватися навчальними заняттями.
Необхідна систематична самостійна робота учнів, яку вчитель
повинен корегувати й перевіряти. У нашій школі вчителі фізичної
культури, починаючи з першого класу, періодично вивчають на
уроках з учнями різноманітні комплекси ранкової гімнастики,
дають інструкції щодо їх виконання вдома, проводять бесіди
з рухової активності учня впродовж робочого дня, тижня,
семестру, навчального року. Рекомендують необхідну літературу
для самостійного складання учнями комплексних вправ.
Таким чином, учитель не тільки виховує в школярів звичку
щоденно виконувати ранкову гімнастику, але й дає їм такий
об’єм знань, котрий дозволяє учням самостійно складати
комплекси фізичних вправ.
Домашні завдання є однією з форм роботи учнів з фізичної
культури, а час їх виконання учень за рекомендацією вчителя
планує в режимі свого робочого дня. Дітям роз’яснюється, що
самостійні фізичні вправи є добрим активним відпочинком під
час підготовки до уроків з інших предметів.
Домашні завдання переслідують мету:
 засвоєння техніки виконання вправ, вивчених на уроці;
 самостійне вивчення тих вправ, які додаються до уроку
тільки для ознайомлення;
 підготовка до вивчення нового навчального матеріалу
(наприклад: повторення вивчених раніше фізичних
вправ);
 розвиток рухових якостей та корекція постави.
Домашні завдання бувають:
 загальні, для всього класу;
 групові (наприклад, тим учням, які не засвоїли якісь
вправи або дії чи окремо дівчаткам або хлопцям,
ураховуючи їх статеві особливості);
 індивідуальні (це вправи окремим учням на корекцію
постави, укріплення окремих груп м’язів і т. п.);
Для того, щоб самостійна робота принесла користь, учитель
проводить роз’яснювальну роботу, дає інструкції щодо вико

121




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



нання окремих вправ, їх корисність і необхідність в життєдіяльності людини, показ яким чином треба їх виконувати, а також
скільки разів повторювати. Завдання даються згідно з темами,
які вивчаються за розділами програми, ураховуючи:
 доступність їх виконання в домашніх умовах;
 безпечність;
 достатню міру складності.
Задають завдання додому частіше в заключній частині
уроку, але бувають випадки, коли по ходу уроку вчитель
роз’яснює учням вправу, яку й треба вивчити самостійно,
фіксуючи увагу на техніці виконання, і, якщо треба, на правилах
самопідстраховки.
Учитель регулярно перевіряє домашнє завдання, перевірка
буває:
 вибірковою (коли один чи декілька учнів виконують
вправу або повинні розповісти техніку її виконання);
 для частини класу чи груп учнів.
У такому випадку учень упевнений у тому, що оцінка,
отримана за виконання вправи чи роз’яснення техніки її
виконання, впливає на оцінку з теми, яка вивчається, чи розділу
програми з фізичної культури.
Особливо вдалою є самостійна робота учнів вдома, коли
існує зв’язок з батьками, які, у свою чергу, активно виконують
фізичні вправи разом із дитиною, дають оцінку зробленим
фізичним діям і бачать користь у виконанні цих вправ для
поліпшення здоров’я всієї сім’ї. Щорічно, на початку навчального
року, у школі проводяться батьківські збори, на яких
обговорюються питання фізичного виховання учнів у сім’ї на
основі показників фізичного розвитку й фізичної підготовки
кожного учня. Батьки дізнаються про різні форми занять
фізичними вправами дітей у сім’ї, їм пропонується придбати
необхідні спортивні знаряддя: скакалку, гантелі, м’яч для
метання та спортивних ігор і т. п. Особливо переконує батьків
проведення Дня відкритих дверей. Під час відвідання уроків
фізичної культури в цей день батьки мають змогу спостерігати за
своїми дітьми, оцінювати їх здібності й бачити ті недоліки, над
якими треба працювати вдома.
Формування в учнів звички самостійно займатися фізичною
культурою буде успішним, якщо їх систематично збагачувати
знаннями щодо правильного виконання фізичних вправ,
виховувати самостійність, інтерес до занять фізкультурою
в школі і вдома.
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МІЖВУЗІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР
ІЗ ПРОБЛЕМ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ХУДОЖНЬОЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
11 травня 2006 року в Південноукраїнському регіональному
інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів відбувся
міжвузівський
науково-методичний
семінар
«Педагогічні
технології та їх використання в ході викладання дисциплін
художньо-естетичного циклу». У роботі семінару взяли участь
викладачі
Південноукраїнського
регіонального
інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів, Херсонського
державного університету, методисти й завідувачі кабінетів
художньо-естетичного циклу, учителі шкіл, керівники гуртків та
секцій позашкільних закладів освіти, студенти.
Пленарне засідання відкрив вітальним словом декан
факультету культури й мистецтв Херсонського державного
університету, кандидат педагогічних наук, доцент М.Г. Левченко.
Ним було зазначено, що сьогодні реформи, які започатковані
в освіті, спрямовані на вирішення глобальних проблем
державотворення. Основоположною серед них є виховання
особистості, здатної до творчого вдосконалення навколишнього
світу, перетворення його за законами краси й добра. Увагу
присутніх було звернено на те, що сьогодні молоді надано
можливість отримувати професійну освіту, навчаючись на
факультеті культури й мистецтв ХДУ на таких спеціальностях, як
«Психологія. Спеціалізація: художня культура, режисура
молодіжних театрів», «ПМСО. Образотворче мистецтво.
Спеціалізації: художня культура, декоративне мистецтво»,
«ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура,
народно-сценічна та сучасна хореографія», «ПМСО. Музика.
Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво»,
«ПМСО.
Музика.
Спеціалізація:
художня
культура,
інструментально-виконавська майстерність». Навчаючись у вузі,
студенти повною мірою мають можливість реалізувати як свій
творчий, так і науковий потенціал; деякі з них проходять
стажування з образотворчого мистецтва за кордоном —
зокрема, у Польщі, дехто займається у вокальних і театральних
студіях, хоровій капелі, оркестрі, хореографічних ансамблях,
а хтось робить перші кроки у велику науку. У свою чергу
*
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педагоги-професіонали, котрі працюють на факультеті,
докладають чималих зусиль для становлення кожної особистості
студента як майбутнього педагога, так і митця.
У своїй доповіді «Складові ефективного уроку художньої
культури» кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української художньої культури ХДУ І.В. Фелющенко окреслила основні
аспекти проблеми організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів під керівництвом учителя. Спираючись
на значний педагогічний досвід, доповідачка розкрила власне
бачення шляхів розв’язання порушеної проблеми.
До проблеми використання елементів театральної
педагогіки у викладанні художньої культури звернулась у своєму
виступі завідувач кафедри театрального мистецтва ХДУ,
кандидат педагогічних наук, доцент Л.І.Лимаренко Нею було
відмічено, що в педагогічній науці особливого значення набуває
зацікавленість використанням театральних дисциплін у шкільній
освіті, тому таким вагомим є розгляд практичного досвіду
застосування засобів театрального мистецтва у вихованні
учнівської молоді.
Вельми цікавим і практично значущим, на думку присутніх,
був виступ старшого викладача кафедри образотворчого
мистецтва ХДУ З.В.Гуріч, яка присвятила його темі «Художня
обробка текстилю на уроках образотворчого мистецтва». Зоя
Владиславівна не обмежилася показом найкращих робіт
студентів у техніці батик, але й продемонструвала основні
прийоми роботи з матеріалами такого типу.
Із уведенням минулого року до шкільного стандарту
дисциплін курсу «Етика» в 5 класі надзвичайно актуальним став
виступ кандидата педагогічних наук, доцента І.Ф.Кравченко, яка
зупинилася на методиці викладання етикету для підлітків.
Зокрема, викладач представила власні методичні розробки до
уроків, навела фрагменти викладу нового матеріалу, пояснила
хід виконання завдань для практичної та самостійної творчої
роботи на уроці.
Логічно продовжили порушену проблему студентки
факультету культури й мистецтв ХДУ О.Шарапова та К.Сікач,
відповідно зупинившись на засобах формування моральних
якостей старшокласників на заняттях з етики, а також шляхах та
засобах формування в старшокласників почуття стилю одягу.
Юними
дослідницями
було
репрезентовано
завдання
формуючого характеру, які знайшли свою апробацію під час
виробничої практики в навчальних закладах Херсона.
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До роботи семінару було залучено також студентів Інституту
психології, історії та соціології ХДУ (О.Сімаченко, О.Гладиш,
І.Потапова). Майбутні фахівці соціальної роботи ознайомили
присутніх із результатами професіографічного дослідження
професій групи «Людина — художній образ», а саме: актор,
музикант, дизайнер. Представлена ними інформація про
професії призначена для реалізації профорієнтаційних завдань
занять з художньо-естетичного напряму.
Емоційно забарвленим був виступ викладача кафедри
української художньої культури ХДУ, керівника гуртка
загальноосвітнього навчального закладу № 52 (м. Херсон)
О.Є.Голикової. Доповідачка розглянула питання про роль курсу
«Народознавство України» в контексті сучасної школи.
Працюючи за власно розробленою програмою, Олена Єгорівна
окреслила основні проблеми, що виникають у процесі вивчення
учнями даної дисципліни та оцінювання їх знань та вмінь.
Завершив роботу семінару виступ завідувача кафедри
виховної роботи Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів та кафедри
української художньої культури ХДУ, кандидата педагогічних
наук, доцента Н.І.Чабан з проблеми формування в старшокласників цілісного сприйняття античної культури як єдиного
історичного типу. Використавши сучасні комп’ютерні технології,
Наталя Іванівна продемонструвала власні дидактичні розробки
з опанування культурної спадщини Давньої Греції та Давнього
Риму, пов’язавши їх із культурними надбаннями України (Ольвія,
Херсонес, Феодосія та ін.).
Також у роботі семінару було висвітлено проблеми «Педагогічна практика як важливий етап становлення майбутнього
фахівця» (старший викладач кафедри інструментального
виконавства та теорії музики ХДУ Л.В.Косачова), «Вплив
сучасних комп’ютерних технологій на технології педагогічні»
(викладач кафедри образотворчого мистецтва ХДУ Ю.І.Олійник),
«Роль наочності й дидактичних засобів навчання в організації
викладання художньої культури» (учитель художньої культури
гімназії № 6 м. Херсона Г.О.Амбросова), «Особливості адаптації
студентів на заняттях з хореографії під час виробничої практики»
(старший викладач кафедри хореографії ХДУ Н.В.Терешенко).
Для учасників семінару завідувачем кабінету дисциплін
естетичного циклу Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів Л.М.Казачковою та
завідувачем кабінету художньої культури ХДУ Н.Ф.Широковою
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було організовано виставку навчально-методичних посібників
з викладання дисциплін художньо-естетичного циклу.
У цей же день у рамках культурної програми семінару всі
учасники мали щасливу нагоду переглянути виставу Херсонського обласного музично-драматичного театру ім. М. Куліша
«Пам’ять серця» (режисер заслужений діяч мистецтв України,
перший проректор ХДУ, доктор філологічних наук, професор
О.В.Мішуков).
За результатами проведення міжвузівського науковометодичного семінару «Педагогічні технології та їх використання
в ході викладання дисциплін художньо-естетичного циклу»
вироблено такі рекомендації:
1. У педагогічних технологіях культурологічної освіти
доцільно використовувати логічний взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення мистецьких творів на основі
узагальнених критеріїв, що надасть можливість ефективного
навчання здатності їх грамотного аналізу.
2. Вважати за доцільне ширше використовувати в процесі
культурологічної освіти молоді досвід навчання й виховання
в зарубіжних країнах.
3. Виділити в структурі культурологічної освіти конкретні
рівні загальної, спеціальної та індивідуальної роботи над
вивченням творів культури й мистецтв:
 на першому рівні передбачити аналіз ідеологічних,
культурно-виховних та організаційних проблем життя
суспільства, які впливають на розвиток культури та
мистецтв у конкретний історичний період;
 на другому – пов’язати вивчення дисциплін художньоестетичного циклу із проведенням різноманітних заходів
з метою ознайомлення учнівської молоді з традиціями та
звичаями окремих місцевостей певного регіону;
 на третьому – індивідуальному рівні – передбачити
роботу, що має реалізовуватися самостійно в напрямку
культуротворчої діяльності юнаків та дівчат стосовно
власних розробок художньо-естетичного змісту.
Скоординувати діяльність вищих навчальних закладів та
закладів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів щодо
поширення пропаганди та впровадження перспективного
практичного досвіду роботи вчителів-предметників з художньої
культури та мистецтв.
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Останнім часом у теорії й практиці початкового навчання
йдуть пошуки оптимальних варіантів викладання окремих
навчальних дисциплін, зокрема, природознавства. У зв’язку із
цим розробляються різні форми вивчення системи знань про
природу й суспільство. Особливо актуальним є завдання
формування цілісного погляду на навколишній світ і місце
людини в ньому, починаючи з молодшого шкільного віку. Одним
зі шляхів рішення даної проблеми є інтегроване навчання.
Інтеграція в початковому навчанні дозволяє перейти від
локального, ізольованого розгляду різних явищ дійсності до їх
взаємозалежного, комплексного вивчення.
З урахуванням вікових особливостей молодших школярів
при організації інтегрованого навчання є можливість показати
світ у всьому його різноманітті із залученням наукових знань;
літератури, музики, живопису, що сприяє емоційному розвитку
особистості дитини й формуванню її творчого мислення.
Зміни, що відбуваються в цей час у науці, на виробництві,
у соціальному житті, викликали необхідність розробки нових
підходів до системи навчання й виховання школярів. З цією
метою розглядається зміст шкільної освіти, створюються нові
навчальні плани, програми й підручники, удосконалюються
методи й форми організації навчання. Разом із тим, слід
зазначити, що в наявних методичних посібниках і рекомендаціях
для вчителів не знаходять відображення сучасні проблеми,
розроблені в дидактиці й методиках викладання різних
навчальних дисциплін.
Предметна система навчання, у тому числі в початкових
класах, припускає автономний розгляд окремих сторін дійсності
й орієнтує учнів на часткове засвоєння знань у тій або іншій
сфері, слабко пов’язаних між собою. У той же час початкова
ланка могла б бути першим щаблем, що забезпечує
міжпредметну інтеграцію як базу для поглиблення й подальшого
свого розвитку на наступних етапах середньої школи.
Специфіка роботи вчителя початкових класів така, що він
один навчає дітей з декількох дисциплін. Чим це цікаво? Кожний
предмет являє собою систему знань і вмінь із різних галузей
*
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знань. Слід зазначити, що проблема міжпредметних зв'язків – не
нова проблема для педагогіки, і її рішення завжди обґрунтовувалося філософськими поглядами на процеси диференціації
й інтеграції наукового знання на тому або іншому щаблі суспільного розвитку. Завдання використання міжпредметних зв'язків
у навчальному процесі в різні періоди висували Я.А. Коменський,
Дж. Локк, І. Гербарт, А. Дистервег, К.Д. Ушинський.
У сучасній педагогічній літературі є більше 30 визначень
категорії «міжпредметних зв'язків», існують різні підходи до
їхнього обґрунтування й класифікації. Розробкою даної
проблема займалися такі автори, як И.Д. Звєрєв, П.М. Ерднієв,
В.Н. Максимова, О.Я. Савченко, Т.Ф. Федорець та інші, що
висловлюють свою точку зору, на дефініювання функції, типи
й види міжпредметних зв'язків. На мій погляд, найбільш точне
визначення
категорії
«міжпредметних
зв'язків»
дано
Г.Ф. Федорцем: «Межпредметные связи есть педагогическая
категория для обозначения синтезирующих, интегрированных
отношений между объектами, явлениями и процессами реальной действительности, что нашли свое отображение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитательную
функции в их органическом единстве» [4, с. 33].
Для того щоб виявити розуміння вчителями початкових
класів значення міжпредметних зв'язків у навчальному процесі,
досвід їхньої роботи із установлення зв'язку між предметами,
а також їхній погляд на інтегрований підхід до початкового
навчання, учителям була запропонована наступна анкета:
1. Яке значення міжпредметних зв'язків у навчальному
процесі?
2. Між якими предметами Ви встановлюєте міжпредметні
зв'язки в навчанні молодших школярів?
3. Ваша думка щодо створення інтегрованих курсів
у початкових класах.
Аналіз матеріалів анкет показав, що більшість учителів
усвідомлює необхідність використання міжпредметних зв'язків
у процесі навчання. При цьому наводяться наступні аргументи:
«можливість вивчення матеріалу по різних предметах як єдиного
цілого», «велика можливість для розвитку мови учнів, для
розширення кругозору молодших школярів», «розвивається
розумова
діяльність»,
«з'являється
бажання
вчитися»,
«формуються позитивні моральні якості».
Дані відповіді свідчать про розуміння вчителями ролі


128




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



міжпредметних зв’язків у розв’язанні завдань освіти, розвитку
й виховання молодших школярів.
Усі опитані відзначають важливість створення інтегрованих
курсів у початкових класах і вирішення даної проблеми
пов’язують із необхідністю відповідної підготовки вчителів.
Проблема міжпредметних зв'язків одержала свій подальший
розвиток в ідеї інтеграції навчання, однак не можна
ототожнювати інтегрований урок і урок із міжпредметними
зв’язками, оскільки, як зазначає О.Я.Савченко, це різні методичні
поняття [10].
Але всі автори сходяться в тім, що інтеграція – це шлях до
досягнення цілісного погляду на навколишній світ, основою
інтеграції є міжпредметні зв'язки, інтеграція тісно пов'язана
з диференціацією й неможлива без неї.
Таким чином, аналіз нечисленної літератури з даної проблеми дозволив сформулювати наступне визначення інтеграції:
інтеграція – це природний взаємозв’язок наук, навчальних
дисциплін, розділів і тем різних навчальних предметів на основі
провідної ідеї й провідних положень із глибоким, послідовним,
багатогранним розкриттям досліджуваних процесів і явищ.
Існують різні підходи до здійснення інтегрованого навчання.
Одним із варіантів є розробка інтегрованих курсів як для
початкової, так і для середньої школи. Звернемося до розгляду
деяких із них.
Класичним прикладом предмета, що припускає встановлення всіляких типів і видів міжпредметних зв'язків і забезпечує
інтеграцію в початкових класах, є природознавство
1. Інтегрований курс «Я і Україна» (1-4) [11] срямований на
розв'язання
інтегрованих
завдань
із
природознавства,
суспільствознавства, українознавства. Зміст курсу дає змогу
учневі набути цілісні знання про людину і її життєвий світ –
природу рідного краю, рід, родину, народні традиції, духовний
спадок минулих поколінь українського народу. Основою
формування цілісності знань є уявлення учнів про найзагальніші
зв’язки в природі, які відображені в закономірностях природи.
2. Інтегрований курс «Навколишній світ» [12], відображає
поєднання в змісті елементів природознавства, суспільствознавства, екології, етики, естетики, українознавства, літератури
та мистецтва; спрямований на особистісний розвиток школяра,
формування в учнів цілісного уявлення про природничо-наукову
картину навколишнього світу, місце людини в ньому;
ознайомлення з соціальними нормами і традиціями українського
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народу; формування первинних ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях життя, культурній спадщині України, рідного
краю, сім'ї; усвідомлення учнями універсальної цінності життя.
3. Інтегрований курс «Навчання грамоти, математики,
навколишній світ» [13].
Створює
об’єктивні
передумови
для
запобігання
перевантаженню учнів і вивільнення часу для розвивальновиховної діяльності. Курс спрямований на формування в учнів
якісно нових знань, які характеризуються вищим рівнем
осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях,
підвищенням їх дієвості й системності.
4. «Художня праця» [14].
Курс зорієнтований на формування в учнів цілісної картини
культурного простору, виховання особистості; забезпечення
єдності в сприйманні довкілля емоційною, інтелектуальною
й сенсорною сферами духовного життя учнів; розвиток творчої
активності школярів у художній праці на основі взаємодоповнюваності думок, почуттів, практичних дій.
5. «Мистецтво» [15] дає учителю розв'язувати завдання
сучасної художньо-естетичної освіти.
6. Курс «Основи здоров’я і фізична культура» [16]
спрямований на розуміння здоров'я як інтегрального результату,
який залежить від багатьох чинників (соціальне й духовне
благополуччя людини, її адаптація до оточення й внутрішній
комфорт).
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми, що
досліджується, дозволяє зробити наступні висновки.
1. При здійсненні інтегрованого навчання необхідно
визначити його мету, що відбиває загальний підхід до розгляду
тих або інших процесів і явищ.
2. Проведення інтегрованих уроків припускає, що вчитель
на досить високому рівні володіє вмінням установлювати
и здійснювати міжпредметні зв'язки.
3. Необхідно встановити оптимальне взаємовідношення
навчального матеріалу, досліджуваного в межах окремих
предметів, для їхнього інтегрування з урахуванням збереження
диференціації знань.
4. Учителеві необхідно визначити вид інтеграції.
5. Виділити провідну ідею, що може бути покладена
в основу інтегрування предметів і наук.
Інтегровані курси в початковій школі поступово зменшують
кількість обов’язкових навчальних предметів і, таким чином,
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запобігають
перевантаженню
учнів.
Основою
розробки
інтегрованих уроків, на погляд учених, є інтегровано-тематичний
підхід, обґрунтований Г.Ф. Федорцем. Інтегровано-тематичний
підхід – такий підхід, коли за змістову, методичну й організаційну
одиницю процесу навчання береться не урок, а навчальна тема
(розділ) навчальної дисципліни.
Інтегровані уроки вимагають такого алгоритму:
1. Об'єкт, тема, що вивчається.
2. Можливі зв'язки з іншими науками.
3. Інформація про об'єкт, тему з точки зору основного
навчального предмета.
4. Додаткова інформація з точки зору інших взаємопов'язаних предметів.
5. Висновки.
Метою інтегрованих предметів є створення передумов для
різнобічного розгляду учнями певного об'єкта, поняття, явища,
формування системного мислення, збудження уяви, позитивноемоційного ставлення до пізнання.
Плануючи інтегровані уроки, треба намагатись обирати такі
теми, які б сприяли роботі мозку дитини і водночас спонукали її
до творчої діяльності.
На якому ж етапі пізнання доцільно вводити інтегровані
уроки? Це або на першому уроці вивчення нової теми, після
якого проводять 3-5 уроків вироблення навичок, узагальнення,
систематизації, контролю й корекції знань, або заключний урок із
вивченої теми, де словесна творчість є провідною.
Саме інтеграція словесної творчості з різними видами
діяльності дитини (грою, спілкуванням із природою, музикою,
драматизацією) дає можливість організувати оволодіння
граматичними вміннями й навичками через розв'язання
мовленнєвих завдань.
Особливо продуктивне застосування інтеграційного підходу
до формування й удосконалення в молодших школярів
мовленнєвої діяльності, яка в умовах початкового навчання
відіграє провідну роль на всіх без винятку уроках, однак
найвиразніше виявляється на заняттях з рідної мови й читання.
За способами інтеграції видів діяльності виділено 4 основні
типи інтегрованих уроків мови й мовлення.
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Види діяльності, що інтегруються зі словесною творчістю
І вид. Ігрова та предметнопрактична діяльність: малювання,
інсценізація, відгадування загадок

ІІ вид. Спілкування з природою,
народознавство
ІІІ вид. Сприймання музики
образотворчого мистецтва

й

IV вид. Сприймання та аналіз
тексту художнього та пізнавального

їх розвивальні можливості
Орієнтування на чуттєві способи
пізнання, оволодіння вміннями вичленовувати ознаки, знаходити родові, видові, спільні й відмінні,
істотні й неістотні, розширення уявлень про значення конкретних слів.
Вводить у процес народження
образного вислову, допомагає
розкрити
сутність
зв'язків
і
залежностей у природі.
Спрямований на розвиток уявлень,
розширення розуміння значення
слів, що пояснюють поведінку людей, явища природи, суспільні
події.
Зіставляє словесний образ із графічним та музикальним, активізує
розвиток образного сприймання
світу, уяви, думки.

Варто звернути увагу й на таке питання, як взаємозв'язок
інтеграції й диференціації. У силу специфіки завдань навчання
в початковій школі, пов'язаних із формуванням навичок читання,
рахунку, письма, залишається необхідність і предметного
розгляду тих або інших знань, а також урахування особливостей
вивчення різних предметів.
Оскільки інтеграція – не самоціль, а певна система
в діяльності вчителя, то повинен бути й цілком конкретний
результат інтегрованого навчання.
Підвищення рівня знань з предметів, що проявляється
в глибині засвоюваних понять, закономірностей за рахунок їхньої
багатогранної інтерпретації з використанням відомостей
інтегрувальних наук.
Зміна рівня інтелектуальної діяльності, забезпечуваного
розглядом навчального матеріалу з позиції провідної ідеї,
установленням природних взаємозв'язків між досліджуваними
проблемами.
Емоційний розвиток учнів, заснований на залученні музики,
живопису, ліплення, літератури й т.д.
Ріст пізнавального інтересу школярів, що проявляється
в бажанні активної й самостійної роботи на уроці й у позаурочний час.
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Включення учнів у творчу діяльність, результатом якої
можуть бути їхні власні вірші, малюнки, панно, вироби, що
є відбиттям особистісного ставлення до тих або інших явищ
і процесів. Даний підхід до інтегрованого навчання в початковій
школі не вимагає глобального перегляду підготовки вчителів,
а заснований на здатності вчителя маніпулювати навчальним
матеріалом у рамках початкової освіти. Необхідно звернути
увагу й на наступний момент: розглянута система дозволяє за
рахунок збільшення щільності подачі досліджуваного матеріалу
звільнити деяку кількість годин, використовуваних: надалі для
детального
опрацювання
окремих
питань
або
для
факультативних занять із молодшими школярами.
Проблема інтеграції є актуальною для сучасної школи.
Існують різні підходи до рішення даного питання. Ряд авторів
пропонує спеціально розроблені інтегровані курси для старшого,
середнього й молодшого шкільного віку. У такому випадку
виникає проблема підготовки вчителів, які володіють знаннями
з даних курсва, і створення навчально-методичних комплектів.
Інший підхід – об'єднання окремих навчальних тем на міжпредметній основі, що виключає систему в інтегрованому навчанні.
Проаналізувавши існуючу літературу й досвід роботи
вчителів, можна зробити висновки.
1. Інтеграція – це природний взаємозв'язок наук, навчальних
дисциплін, розділів, тем різних навчальних предметів на основі
провідної ідеї й провідних положень із глибоким, послідовним
і багатогранним розкриттям досліджуваних процесів і явищ.
2. При розробці системи інтегрованих уроків учителеві
необхідно визначити їх мету, переглянути зміст досліджуваного
матеріалу, вибрати методи, засоби й форми організації
навчання, адекватні поставленій меті, спрогнозувати результат.
3. Система інтегрованих уроків повинна займати більшу
частину річної програми навчальної дисципліни.
4. Багатогранне розкриття явищ і процесів, досліджуваних
у природознавстві й засноване на взаємозв'язку природничонаукових, гуманітарних і художньо-естетичних знань, сприяє
формуванню особистості дитини, яка вміє мислити, співчувати,
співпереживати, діяти.
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У наш час, коли освіта виступає рушійною силою розвитку
громадського суспільства, сучасна система підготовки фахівців
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має певні недоліки, головними серед яких є відсутність систематичної роботи студентів протягом навчального семестру, низький
рівень їхньої активності й нестача елементів змагання в навчальних досягненнях, можливість необ’єктивного оцінювання знань
студентів, недостатній вибір навчальних дисциплін, та низький
рівень адаптації до швидкозмінних вимог світового ринку [3].
Однією з передумов входження України до єдиного Європейського та світового освітнього простору є запровадження
в систему вищої освіти європейської кредитно-трансфертної та
акомулюючої системи (ECTS), що функціонує на інституціональному, регіональному, національному та європейському рівнях,
і є ключовою вимогою Болонської декларації 1999 року [1, 4].
Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя
України, не минув і вищої освіти. Наша держава чітко визначила
орієнтири на входження в освітній на науковий простір Європи.
Кредитно-модульна
система
організації
навчального
процесу (КМСОНП) – це модельна організація навчального
процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій
навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) [3].
Вона передбачає вирішення наступних завдань:
 відходу від традиційної схеми «навчальний семестр –
навчальний рік – навчальний курс»;
 раціонального поділу навчального матеріалу дисципліни
на модулі й перевірки якості засвоєння теоретичного
й практичного матеріалу кожного модуля;
 перевірки якості підготовки студентів до занять;
 використання більш широкої шкали оцінки знань;
 вирішального впливу суми балів, одержаних протягом
семестру, на підсумкову оцінку з навчальної дисципліни;
 стимулювання систематичної самостійної роботи та
розвиток творчих здібностей студентів;
 запровадження здорової конкуренції в навчанні тощо [2,
5].
Із метою покращення підготовки фахівців кафедра теорії та
методики трудового та професійного навчання Полтавського
державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,
ураховуючи загальні принципи формування системи вищої
освіти європейських країн та напрацювання вищих навчальних
закладів України, проводить педагогічний експеримент щодо
запровадження
кредитно-модульної
системи
організації
навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів
акредитації. Вона інтегрує в собі характерні особливості
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багатьох інноваційних технологій, являє собою синтез досягнень
педагогічної науки та практики, поєднання традиційних
елементів минулого досвіду (як вітчизняного, так і зарубіжного)
з досягненнями суспільного прогресу, та в той же час найбільш
придатна до вивчення курсу «Нарисна геометрія та креслення».
Система модульно-рейтингового навчання спрямовує
викладача та студента на творчу співпрацю, руйнує одновимірну
для всіх традиційну систему навчання та через зміну стимулів до
навчальної діяльності суттєво впливає на якість підготовки
майбутніх фахівців. Так, замість зовнішнього примусу з боку
адміністрації та викладачів факультету починають діяти
внутрішні стимули, як-то втрата кількості балів за не підготовку
до занять або за їх пропуски [1, 2].
Розробкою принципів системи модульного навчання займалися такі науковці, як І.Л. Андрієнко, В.І. Бегняк, В.І. Євдокимов,
З.С. Кучер, О.М. Микитюк, Л.П. Марченко, В.В. Луценко та ін.,
кожний запропонував свій підхід до організації навчального
процесу [2, 3, 5,]. З.С. Кучер, досліджуючи модульне навчання,
як дидактичну систему, виділила ряд характерних принципів,
дотримання яких стимулює активність студентів і підвищує
результативність навчального процесу [3].
Упровадження модульно-рейтингової системи навчання
студентів Полтавського державного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка здійснюється відповідно до Постанови
Вченої ради університету та виконання заходів щодо реалізації
положень Болонської декларації в системі вищої освіти й науки
України на 2004-2006 роки [7].
Мета впровадження модульно-рейтингової системи навчання студентів в умовах реформування системи вищої освіти, її
інтеграції до загальноєвропейського стандарту освітнього простору є формування нової генерації високоосвічених фахівців,
соціально зрілих та творчо працюючих особистостей [6].
Модульно-рейтингова
система
навчання
забезпечує
підвищення мотивації студентів до систематичної активної
й самостійної роботи протягом навчального року, підвищення
якості знань студентів, забезпечення належних умов вивчення
програмного матеріалу, запровадження здорової конкуренції
в навчанні студентів, розширення можливостей для всебічного
розкриття здібностей студентів, створення багатоступеневої
системи контролю їхніх особистих досягнень [4].
Курс «Нарисна геометрія та креслення» досить складний
для першокурсників та в той же час важливий, бо знання
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теоретичних основ побудови зображень методом прямокутного
проеціювання;
виконання
технічних
креслень
різного
призначення, ескізів і технічних малюнків; основних відомостей
про будівельні й топографічні креслення, а також про схеми
використовується ними під час роботи в майстернях, вивчення
загальнотехнічних і спеціальних технологічних дисциплін
(наприклад, гідравліка, теплотехніка, технічна механіка, та інші),
а також у наступній фаховій діяльності.
Вивчення нарисної геометрії та креслення майбутніми
вчителями трудового навчання та основ інформатики має на
меті сформувати в них: знання теоретичних основ побудови
зображень на технічних кресленнях; знання правил виконання
графічних побудов на кресленнях та оформлення креслень
з урахуванням діючих нормативів; уміння будувати зображення
на кресленнях, наносити розміри та проставляти необхідні умовні позначення; уміння користуватися нормативними та довідковими матеріалами під час виконання та читання креслень.
Розвинути просторове уявлення, конструктивно-геометричне
мислення, здібності до аналізу та синтезу просторових форм та
пропорцій на основі графічних моделей простору, практично
реалізованих у вигляді креслень конкретних просторових об’єктів
і залежностей [8]. Для цього необхідно забезпечити високий
науково-методичний рівень підготовки майбутніх спеціалістів.
Студент, майбутній спеціаліст, повинен уміти вивчати,
узагальнювати та впроваджувати в технологічний процес сучасні
досягнення науки й техніки, знати й усвідомлювати те, що
інженер-технолог повинен мати високий рівень професійної
підготовки, досконало володіти своєю спеціальністю [9].
Форми та методи організації навчального процесу в системі
модульно-рейтингового навчання дещо відрізняються від
традиційних. Вивчення курсу розпочинається із настановчооглядової лекції, на якій до відома студентів доводяться деякі
організаційні питання та вимоги до вивчення дисципліни в системі модульно-рейтингового навчання, повідомляються права та
обов'язки представників обох сторін навчального процесу –
викладача та студента. На ній визначається інтегрована мета
навчання та завдання, які необхідно вирішити для її досягнення.
Попереднє
знайомство
студентів
з
інформаційним
матеріалом у ході самостійної роботи створює основу, канву, на
яку лягає інформація наступної лекції. Пояснення того, що не
зрозуміли студенти в ході виконання самостійної роботи,
доповнення інформації новими фактами, дослідженнями, зв'язок
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навчального матеріалу із практикою життя, звернення до
міжпредметних зв'язків – основні ознаки лекції в системі
модульно-рейтингового навчання. У ній переважає діалогова
форма викладення, на відміну від традиційної лекції вона
перестає бути монологом.
Навчання в парах, коли один студент виступає в ролі
консультанта (за умов, що він уже опанував тему), дає
можливість набути практику викладання та закріплення
вивченого, набути навички оцінювання знань та вмінь. Навчання
в групах по 3-4 студенти, один з яких пояснює незрозуміле
іншим, сприяє вихованню в студента впевненості в собі, навичок
педагогічної взаємодії, сприяє створенню ситуації успіху.
Окрім
перерахованих
форм
навчально-пізнавальної
діяльності ефективною є також підготовка та проведення
тьюторських занять, коли в ролі викладача пропонується
побувати кращим студентам.
Під час лабораторних занять розглядаються теоретичні
положення та методи їх застосування при виконанні креслень,
перевіряється засвоєння поточного навчального матеріалу та
закріплюються на практиці отримані знання. Урізноманітнення
дидактичних матеріалів сприяє швидкому та якісному засвоєнню
матеріалу. До кожного виду практичних робіт розроблено
критерії їх оцінювання. Вивчення навчального матеріалу
завершується переліком контрольних питань, тестовими
питаннями та тестовими завданнями, які виконуються на
лабораторних заняттях після вивчення відповідних тем. Такий
комплексний підхід до опанування навчального курсу сприятиме
ефективному засвоєнню матеріалу.
Прозорість, доступність, можливість здійснення самооцінки
та самоперевірки – такі основні переваги рейтингової оцінки.
Критерії оцінювання тієї чи іншої роботи перетворюють
формальну оцінку на обґрунтовану, виважену [5]. Окрім того,
така форма контролю привчає майбутніх учителів до вироблення
власних критеріїв оцінювання, творчого підходу до процесу
управління навчальною діяльністю.
Облік залікових одиниць, що отримує студент у процесі
навчання, ведуть викладач і студенти паралельно за таблицею.
Такий підхід стимулює старанність, з'являється аспект змагання,
бажання проявити свої кращі якості, вносить ясність та
об'єктивність у систему оцінювання, дає можливість здійснювати
самоконтроль і водночас набувати практики оцінювати інших.
Розроблена організаційна модель системи модульно
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рейтингового навчання дає можливість студенту й викладачу
аналізувати стан навчальної діяльності на будь-якому етапі та
вчасно вносити корективи. Систематичний контроль за
навчальною діяльністю та висвітлення його результатів
спонукають студента до ритмічної роботи, без напруги та
розслаблень, учить студента управляти власною діяльністю,
формує потребу в саморегуляції, самовдосконаленні.
Модульно-рейтингова система навчання дозволяє поєднати
управління з боку викладача (вчасна перевірка, корекція,
проведення
додаткових
занять,
призначення
тьютора,
рекомендації щодо методів учіння) та з боку студента
(систематична навчальна робота, самоконтроль, корекція
результатів, вибір методів учіння, установлення термінів здачі
завдань та проведення контролю.
Розглянемо основні принципи модульно-рейтингового
навчання [3, с. 9].
1. Принцип модульності. У першу чергу, це виокремлення із
загального змісту укрупнених модульних одиниць (змістових модулів – М1, М2, М3, М4, М5, М6), та розробка модульних пакетів.
2. Принцип самостійності та свободи в навчанні
реалізується у свободі вибору: 1) послідовності вивчення
змістових модулів, які слугують досягненню інтегрованої
дидактичної мети (визначена студентом самостійно або за
допомогою викладача); 2) відповідного рівня складності, який
слугує досягненню часткових цілей студента; 3) методів
досягнення власної мети; 4) форми контролю.
Кожний модуль містить певну кількість тем програми
відповідного курсу. Наприклад, перший модуль (МІ) містить три
теми (ТІ, Т2, ТЗ), другий – три, третій – чотири, четвертий – дві,
п’ятий – три, шостий дві. Кожна з тем має три ступені складності,
тому, відповідно, і зміст модуля поділено на три рівні (М 1/1;
М1/2; М1/3, де чисельник – це змістовний модуль, знаменник –
рівневий модуль). При вивченні першого модуля використано
такі форми роботи, що передбачають допомогу з боку викладача
або роботу за зразком. Уже в наступних модулях такі типи
самостійної роботи можна залишити тільки для першого рівня
складності, а на другому, третьому та четвертому застосувати
такі форми роботи, які передбачають вищий рівень самостійності
студентів при мінімальній (а можливо й зовсім без неї) допомозі
з боку викладача. Таким чином, запровадження різних типів
самостійної роботи в структурі модуля сприяють формуванню
в студентів самостійності, як важливої професійної якості


139




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



майбутнього спеціаліста.
3. Інтегрована функція модуля полягає в повному
дидактичному забезпеченні обраного рівня вивчення курсу. До
навчального матеріалу кожного модуля додається ряд
дидактичних засобів: графічну та відеоінформацію, динамічні
транспаранти, фолії, діючі моделі, роздавальний матеріал для
індивідуальної самостійної роботи, тести, завдання, лабораторні
роботи, методичні рекомендації та інше.
4. Принцип динамічності та гнучкості модульного навчання
полягає в наступному: у міру появи нових технологій, інформації
чи зміни вимог до відповідної кваліфікації викладач оперативно
може додати або замінити дидактичне забезпечення на будь-якій
його ділянці. Система модульного навчання не передбачає
обмеження в часі та в кількості спроб на шляху досягнення
поставленої мети, якщо метою є отримання відповідного
кваліфікаційного рівня.
5. Принцип комплексного підходу в побудові модуля.
Сутність його полягає в індивідуалізації змісту навчання, а саме
у виявленні інтелектуальних можливостей та готовності студента
до вивчення модуля відповідного рівня, вибору відповідних
форм навчання, умінні студента визначити головну дидактичну
мету (досягти певного розряду обраної робітничої професії,
отримати знання в певній галузі науки й т. ін.), що сприяє
формуванню вміння, підвищенню мотивації учіння.
6. Принцип усвідомленої перспективи в навчанні. Реалізація
цього принципу в системі модульного навчання полягає
в узгодженні дій студента з поставленою метою та встановлення
шляхів її реалізації за відповідною допомогою з боку викладача.
7. Принцип різнобічного методичного консультування.
Відповідно до особливостей дисципліни, яка вивчається за
модульною
системою
навчання,
пропонуємо
студенту
інформаційні джерела, методичні рекомендації до виконання
різних видів робіт, різні форми та методи учіння й навчання,
поточні індивідуальні та групові консультації.
8. Принцип паритетності в системі модульного навчання
полягає в переході до суттєво нових відносин між студентом та
викладачем. Викладач більше виконує функцій консультанта та
координатора дій студента, студент отримує більше свободи
у виборі складності модуля. Він сам регулює, контролює свою
діяльність, узгоджуючи свої дії з викладачем.
9. Принцип управлінського впливу на самостійну роботу
студента. Реалізація всіх представлених вище принципів
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системи
модульного
навчання
призводить
до
зміни
управлінських функцій викладача та студента. Студенту
делеговано права самоконтролю власної навчальної діяльності,
її обліку та корекції відповідно до поставленої мети, вибору
кінцевої мети навчання та визначення у виборі форм, методів,
способів та часу навчання, термінів необхідного консультування
та атестації за узгодженістю з викладачем.
Курс «Нарисна геометрія та креслення» складається із
трьох видів підготовки: теоретичної, самостійної та практичнографічної. За кожен вид роботи студенти мають змогу отримати
певну кількість балів, за результатами яких наприкінці семестру
викладач виставляє загальну оцінку й робить висновок про те, чи
засвоїв знання, уміння та навички студент з певного модуля
дисципліни.
Робоча програма з курсу «Нарисна геометрія та креслення»
складена згідно з вимогами кредитно-модульної системи
навчання з розподілу навчального матеріалу на окремі модулі:
М І: «Теоретичні основи ортогонального проектування»; М ІІ:
«Взаємне положення прямих і площин»; М ІІІ: «Криволінійні
поверхні та многогранники»; М ІV: «Проекційне креслення»; М V:
«З’єднання деталей»; М VІ: «Деталювання».
На початку вивчення дисципліни кожен студент І та ІІ-го
курсу, який навчається за модульно-рейтинговою системою, був
забезпечений методичним пакетом, що містить: назви й зміст
кожного модуля дисципліни, індивідуальні, розрахунковографічні та самостійні завдання до модулів, списки основної та
додаткової літератури, питання для самоконтролю, умови
рейтингової оцінки, графіки модульно-рейтингового контролю.
За модульно-рейтинговою системою навчання навчальний
процес із курсу здійснюється у формі поточного й модульного
контролю знань, атестації й екзаменаційної сесії. Навчальним
планом передбачено, що як форма підсумкового контролю
в І семестрі виступає екзамен, а в ІІ, ІІІ й ІV – залік.
Основна мета поточного контролю знань – це постійна
перевірка рівня підготовленості студентів, вона здійснюється на
лабораторних, самостійних та індивідуальних заняттях протягом
семестру в межах навчального модуля.
Форми проведення поточного контролю знань – це: усне та
письмове опитування, комп’ютерне тестування, допуск до
лабораторної роботи, розв’язування графічних вправ і задач,
контрольна робота, виконання розрахунково-графічних робіт,
поточний тестовий контроль, участь в олімпіаді.
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До модульного контролю допускаються студенти, які
виконали програму курсу в рамках певного модуля. Відсутність
студента під час модульного тестового контролю знань
оцінюється в «0» балів.
Результати всіх форм роботи студента оцінюються в балах.
За рейтинговою системою загальна кількість балів, яку студент
може набрати протягом семестру, дорівнює 100. Перерахунок
одержаної суми балів в оцінку робиться за такою шкалою:
59 і менше балів – «незадовільно»; 60-70 балів – «задовільно»;
71-85 балів – «добре»; 86-100 балів – «відмінно». За всі види
поточного контролю студент набирає за семестр близько
65-80 балів. Студенти, які своєчасно виконали графік
навчального процесу та набрали 60 і більше балів з дисципліни,
що
вивчається
в
семестрі,
уважаються
встигаючими
й звільняються від екзамену, якщо вони не бажають підвищити
свій рейтинг. Усі інші студенти повинні складати екзамен, який
уважається переекзаменуванням.
Що стосується модулів, які припадають на ІІ, ІІІ та
ІV семестри й мають форму підсумкового контролю у вигляді
заліку, то пропонуються такі критерії: якщо загальна сума балів
більше 80, то студент одержує автоматично залік, якщо сума
балів менша 80, але більша 50, а після додаткового опитування
або виконання практичного завдання набирає 80 балів, він
одержує залік. При загальній сумі менше 50 балів виставляється
«не зараховано».
З одержаних балів викладачу стає зрозумілим, які з тем
модуля потребують додаткових консультацій, більш ретельних
переробок методичних рекомендацій щодо самостійної роботи
студентів із певних тем. Завдяки тому, що студент зацікавлений
в одержанні на заняттях максимальної кількості балів, проблема
відвідування занять автоматично відпадає. Спостерігається
майже 100% відвідування занять. Відповідно й результати сесії
у вигляді абсолютного показника склали 100%.
Докорінно змінюється в студентів ставлення до навчання.
Більшість студентів самі виявляють бажання одержати
індивідуальні творчі завдання, відпрацювати пропущенні
заняття, відвідати додаткову консультацію.
За рейтинговою системою змінюється сам характер, зміст
стимулів до навчання: від зовнішнього примусового до
внутрішнього самоусвідомленого. Спостереження свідчать про
те, що раніше студенти найбільшу активність виявляли під час
сесії, а зараз вони змушені весь час бути готовими до занять.


142




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



Про це свідчать і результати опитувань: 49% студентів
уважають, що модульно-рейтингова система навчання спонукає
до активної систематичної роботи протягом семестру. До того ж,
унаслідок інтенсифікації навчальної діяльності студента
збільшується його потреба в спілкуванні з викладачем, під час
чого реалізуються не тільки навчальні цілі, а й педагогічні,
психологічні, виховні, а також управлінські завдання. Модульнорейтингова система навчання вимагає заміни традиційної
системи управління на демократичну.
Отже, модульно-рейтингова система навчання завдяки
організаційним змінам у навчальному процесі сприяє активізації
внутрішніх стимулів до навчання, інтенсифікації навчальної
діяльності, поліпшенню її результатів. Такий підхід ураховує
індивідуальний темп учіння, можливості кожного студента. Так,
запропонована система навчання, а саме: проведення
установчих лекцій, лабораторних досліджень, тьюторських
занять, контроль та самоконтроль, – сприяє систематизації
навчальної
роботи
студентів,
реалізації
особистіснозорієнтованого підходу в навчальному процесі вищої школи.
На нашу думку, з метою впровадження кредитно-модульної
та рейтингової систем слід дотримуватися таких рекомендацій:
1. Комплектувати групи до 15 осіб для зручної та плідної
роботи викладача зі студентами, для можливості контролювати
та вчасно оцінювати результати навчання.
2. Використовувати тестові завдання для перевірки знань
студентів, застосовувати розрахунково-графічні завдання, творчі
індивідуальні завдання, ураховуючи реальні можливості та
здібності студентів.
3. У навантаженні викладачів планувати додаткові
консультації, індивідуальну та самостійну роботу зі студентами.
Зараховувати до навантаження час для розробки завдань,
додаткові опитувальники тощо.
4. Удосконалювати методику виведення підсумкової оцінки.
5. Застосовувати комп’ютерні технології для оцінювання
теоретичних знань студентів.
6. Особливості рейтингової та кредитно-модульної систем
мають ураховуватися під час розробки нових методичних
рекомендацій та робочих програм з будь-якої дисципліни.
Література:
1. Болонський процес: Документи / Укладачі: З.І. Тимошенко, А.М. Грехов, Ю.А. Гапон, Ю.І. Палеха. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.
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2. Болонський процес: Нормативно-правові документи / Укладачі:
З.І. Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Грехов, Ю.І. Палеха. – К.: Вид-во
Європ. ун-ту, 2004.
3. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За
редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко,
Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2004.
4. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні
принципи входження в Европейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ
«Видавництво «Політехніка», 2003.
5. Євдокимов В.І.,
Микитюк О.М.,
Харченко Л.П.,
Луценко В.В.
Болонський процес і кредитно-модульна система організації
навчального процесу (методичні рекомендації для викладачів
і студентів) – Харків: ХНУРЕ, 2004.
6. Ніколаєнко С. Вища освіта і наука – найважливіші сфери
відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного
розвитку / Доповідь Станіслава Ніколаєнко на підсумковій колегії
Міністерства освіти і науки (24 березня, м. Київ).
7. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою
на різних структурних рівнях в умовах Хмельницького національного
університету. Методичні рекомендації. – 2-ге вид. доповнене
/ С.Г. Костогриз, Г.В. Красильникова, О.В. Пащенко, В.І. Бегняк,
І.Л. Андрієнко. – Хмельницький: ХНУ, 2005.
8. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Нарисна геометрія та
креслення. – К., 2000.

Дьоміна В.Ю., Кузьменко Ю.В.

*

ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ
ВИШИВКОЮ НА УРОКАХ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ
Сьогодні, після невдалих економічних, політичних та
соціальних експериментів у нашій державі, трудова підготовка
школярів повинна бути орієнтованою на формування в них
соціально-значимих знань та ціннісних переконань і поглядів.
Одним з ефективних шляхів вирішення даної проблеми
є виховання молодого покоління на основі національних
культурних традицій. Цю думку висловлюють багато науковців.
Так, В. Мусієнко, Р. Захарченко, В. Сидоренко, Д. Тхоржевський
вказують, що «магістральною лінією в створенні національно
орієнтованої системи трудової підготовки школярів повинно
стати залучення їх до занять народними ремеслами
й декоративно-ужитковим мистецтвом» [4, с. 3]. І. Волощук
підкреслює, що «сьогодні вчителю обслуговуючої праці
*
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необхідно відроджувати українські народні традиції та
використовувати надбання багатьох поколінь українського
народу» [1, с. 35]. Тільки за таких умов можливе формування
в учнів національної свідомості та культури, розвиток художнього
мислення, творчих здібностей й естетичних смаків. А тому не
випадково основним «завданням загальноосвітньої школи на
сучасному етапі є виховання людини, здатної рухати культуру
вперед завдяки своїй ініціативі, фантазії, творчим здібностям,
умінню самостійно вирішувати проблеми» [7, с. 15].
Відомо, що в невичерпній скарбниці культури нашого народу
серед розмаїття народних ремесел центральне місце посідає
українська вишивка. Саме «з нею пов’язана вся багатовікова
історія українського народу, його творчі пошуки, радість і горе,
його перемоги й поразки, сподівання на майбутнє» [5, с. 7].
Вишивка – це «класичний вид українського народного мистецтва,
що розкриває невичерпне багатство творчих сил народу,
вершини його мистецького хисту. У вишивці найглибше
відображене орнаментальне багатство українського мистецтва,
вона дає численні зразки геніальних композицій народної
вигадки» [2, с. 17].
Мета даної статті – розкрити особливості ознайомлення
учнів з української народною вишивкою на уроках обслуговуючої
праці.
У процесі трудового навчання, діти поступово знайомляться
з українською вишивкою, у них формується система знань,
поглядів, смаків, ідеалів про світову культуру й культуру
діяльності свого народу, естетичні потреби й почуття,
розвиваються художні здібності, виховуються вміння творити
прекрасне своїми руками й естетичне ставлення до праці,
формуються традиції, як елементи спадщини, що передаються
від одного покоління до іншого, утворюючи взаємозв’язок
з історією людства тощо. Зокрема, на уроках обслуговуючої
праці учні вивчають історію розвитку української народної
вишивки, традиції народного декоративно-ужиткового мистецтва
на території України, візерунки, орнаменти та композиції,
навчаються самостійно складати візерунок для вишивання,
підбирати нитки за кольоровою гамою, виготовляти вироби
в народних традиціях тощо.
Під час вивчення учнями тем з української народної
вишивки слід будувати навчальний процес за принципом – від
простого до складного. Кожний такий урок повинен бути
підготовлений, організованим і методично продуманим. Для
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забезпечення чіткої організації уроку слід, плануючи його
проведення, не тільки передбачити кожен його структурний
компонент, а необхідно:
- ураховувати знання, уміння, навички та досвід отримані
учнями вдома, у процесі трудового навчання, на уроках інших
навчальних дисциплін;
- особливу увагу приділяти вивченню технік вишивання,
термінології, технології, видам орнаментів, походженню
традиційних мотивів, принципам композиційної побудови
орнаменту та ін.;
- заздалегідь підготовити основні наочні засоби, що
необхідні для уроку з даної теми (малюнки, зразки вишивок,
альбоми, плакати, інструкційні та технологічні картки);
- постійно обновлювати майстерню різними засобами
навчання (плакатами, стендами, зразками об’єктів праці тощо).
На підставі аналізу досвіду роботи вчителів трудового
навчання та узагальнення власного досвіду зроблено висновок,
що найбільш доцільно при ознайомленні дівчат з українською
народною
вишивкою
використовувати
комбінований
та
інтегрований уроки. Така організація дозволяє одночасно
розв’язувати кілька дидактичних завдань, а саме: повторити
вивчений матеріал, формувати нові знання, уміння й навички,
організувати практичну роботу учнів і задати домашнє завдання.
Відомо, що на кожному уроці обслуговуючої праці вчитель
ставить триєдину мету – навчальну, виховну й розвиваючу. Від
правильності її постановки залежить організаційна структура
уроку, вибір методів та засобів навчання, обсяг і зміст
навчального матеріалу, процес його сприйняття учнем. На уроці
слід не тільки закріплювати й поглиблювати знання, практичні
вміння й навички школярів, а й сприяти реалізації індивідуальних
можливостей, формуванню культури праці, розвитку творчого
потенціалу дітей.
Позитивних результатів можна досягти, якщо під час
вивчення цих тем ознайомлювати учнів з «мовою» декоративноужиткового мистецтва, зокрема, з її історичним корінням;
пояснювати значення термінів «композиція», «характер
композиції», «мотив», «орнамент» тощо; демонструвати зразки
вишитих виробів; проводити оглядову бесіду про вишивку різних
регіонів України, її особливості; навчати складати кольорові
композиції, з урахуванням ритму й симетрії орнаменту, та
візерунки для вишивання рушників, враховуючи їх призначення;
виховувати любов до народної творчості, української культури;
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розвивати творчі здібності; пробуджувати інтерес у школярів до
історії вишивки рідного краю; сприяти нарощенню практичного
досвіду учнів з даного виду народного мистецтва з метою
відродження, збереження і передачі традицій української
народної вишивки наступним поколінням.
Досвід доводить, що на початку уроку необхідно
перевірювати засвоєння учнями пройденого матеріалу на
попередніх уроках із таких тем, як-от: «Техніка виконання швів:
«уперед голку», «за голку», «стебловий», «тамбурний, «козлик»,
«хрестик», «півхрестик» та ін. Під час перевірки знань і вмінь
слід здійснювати індивідуально-диференційований підхід.
Наприклад, частина учнів працює індивідуально (30-40% дівчат
вирішують задачі, кросворди, картки-завдання різного рівня
складності), а з рештою вчитель проводить диктант на тему
«Вишивання швом «косий хрестик».
Слід зазначити, що розв’язування задач на уроках
обслуговуючої праці сприяє глибокому осмисленню навчального
матеріалу дівчатами та швидшому його засвоєнню, до того ж, їх
можна використовувати для індивідуального чи фронтального
опитування при перевірці вивченого матеріалу.
Використання диктантів на уроках передбачає не лише
швидке одержання відповіді учнів на запитання, а й сприяє
прискоренню формування їхніх умінь та навичок із вишивання.
Тому, визначаючи зміст диктанту, учитель повинен ураховувати
не тільки рівень підготовки учнів, а й мету уроку.
За допомогою опитування також можна відтворювати опорні
знання учнів, що необхідні для їхнього подальшого успішного
сприйняття, розуміння й оволодіння нового навчального
матеріалу. Доцільно його проводити у формі гри, наприклад, гри
«Вірю, не вірю».
На наступному етапі уроку вчитель повинен зацікавити
школярів, підвести їх до самостійного висновку щодо
необхідності вивчення композиційних особливостей української
народної вишивки. Такий підхід до організації занять допоможе
дівчатам навчитися самостійно розробляти власні візерунки для
вишивання, правильно поєднувати окремі елементи та
розташовувати їх на виробах. І лише після цього необхідно
повідомляти дітям тему уроку.
Доцільно запросити на ці уроки вчителя українознавства чи
історії, який надасть історичні та етнографічні відомості
школярам, що пов'язані з українською народною вишивкою.
Учитель трудового навчання, продовжуючи урок, ознайомлює


147




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



учнів із композицією й стилем, мотивами-символами,
характерними ознаками композиції у вишивці, регіональними
особливостями вишиванок. Окрім того, при поясненні нового
матеріалу, для досягнення значного мотиваційного ефекту, слід
обов’язково використовувати малюнки, фотографії, ілюстрації
з журналів, журнали мод, стенди з вишивки, демонструвати
слайди, кінофрагменти, готові вишиті вироби та візерунки, що
містяться декілька видів швів. Це допоможе дітям запам’ятати,
що «характерною рисою української вишивки було поєднання
кількох технік одночасно» [3, с. 150]. Побачені візерунки можуть
бути використані учнями для виготовлення рушників, серветок,
ковдр, наволочок, оздоблення одягу та інших виробів.
У процесі викладення нового матеріалу бажано створювати
проблемні ситуації, які учні повинні розв’язувати самостійно або
за допомогою вчителя.
Зауважимо, що для свідомого оволодіння дівчатами новими
поняттями, термінами, назвами, визначеннями, термінологією
доцільно використовувати кросворди, сканворди та ін. Їх використання дає змогу враховувати індивідуальні та вікові особливості
учнів, розвивати їхні творчі можливості, логічну пам’ять,
асоціативне мислення, увагу, кмітливість, а також підтримувати
інтерес до вивчення предмета «трудове навчання».
При закріпленні нового матеріалу слід задавати учням
запитання із пройденої теми так, щоб у відповідях вони могли
використовувати, де це можливо, малюнки, ілюстрації, журнали
та інші наочні засоби.
Перед проведенням практичних робіт необхідно з учнями
повторити правила техніки безпеки, санітарно-гігієнічних вимог,
наукової організації праці, організації робочого місця.
Обов’язково вчитель повинен звертати увагу учнів на підручники,
стенди, плакати де є їх перелік. Засвоєння окреслених правил
і вимог перевіряють за допомогою тестів, деформованих планів,
карток-завдань.
Звичайно, що практична робота починається із вступного,
поточного та заключного інструктажів учителя. Вступний
інструктаж налаштовує учнів на виконання завдання, у ньому
даються рекомендації стосовно використання наочних засобів
навчання, інструментів. Далі вчитель разом з учнями розбирає
зміст інструкційної карти. Варто відмітити, що при вивченні технік
вишивання швів доцільно використовувати інструкційні картки,
на яких є їх графічне зображення із цифровим позначенням.
А при повторенні цієї теми потрібно пропонувати учням картки,
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де є графічне зображення швів, тільки із пропущеними цифрами.
Під час демонстрації трудових прийомів необхідно стежити
за тим, щоб усім було добре видно дії вчителя. Для цього слід
запрошувати до демонстраційного стола вчителя по п’ять учнів,
якщо клас невеликий можна запросити всіх підійти поближче.
Разом із цим раціонально використовувати великі п’яльця
й голку, крупну канву.
Треба пам’ятати, що в процесі практичної роботи вчитель
повинен постійно контролювати дії учнів, слідкувати за
дотриманням ними технологічної послідовності та правил
безпеки й гігієни праці, якістю виконання виробу і його
естетикою. Художня якість готового виробу залежить від
правильності поєднання школярами різних елементів узору за
змістом, кольором, формою, розміром, до того ж треба, щоб усі
вони були пов’язані між собою й тлом виробу, а для цього
повинні знати закони кольорознавства [6, с. 8], знати де і як
необхідно розташувати візерунок для оздоблення виробу Із цією
метою доцільно використовувати спеціальні завдання, які
спрямовані на те, щоб навчити дівчат самостійно складати
візерунки. Виконуючи такі завдання необхідно щоб учні якомога
більше проявляти свою творчість і дуже добре, якщо вони
вміють малювати. Проте часто трапляється, що не всі мають такі
здібності. У то же час учитель не може допускати, щоб діти
тільки перемальовувати візерунок із журналів, книг тощо.
Використання шаблонів допоможе в цій роботі. За їх допомогою
школярі можуть складати власний візерунок, поєднуючи різні
варіанти елементів шаблонів. Щоб полегшити користування
шаблонами, кожний їх компонент слід вирізати з кольорового
паперу та зберігати в окремих підписаних конвертах.
Великого значення в процесі вишивання має робочий
настрій
дівчат.
Покращити
який
можна
за
рахунок
прослуховування мелодій українських народних пісень.
Вдома дітям пропонується самостійно скласти творчий
проект під назвою «Країна рушників», де ключовим є питання –
«Чи потрібні рушники у сучасному житті?» Діти повинні довести,
що рушник це символ України, рідного краю, батьківської оселі.
Як висновок зазначимо, що правильно організований процес
трудового виховання на основі народних традицій набуває
особливої ваги в справі підготовки молодого покоління та
позитивно впливає на процес формування творчої особистості.
Саме тому вчителю трудового навчання, плануючи урок, слід
чітко формувати мету, визначати дидактичні завдання, обирати
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методи й форми навчально-трудової діяльності школярів,
спрямовуючи їх на досягнення найвищої ефективності
педагогічного процесу.
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ФОРМУВАННЯ САМОДОСТАТНЬОЇ ОСОБИСТОСТІ
ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Усі зміни, що відбуваються в освітньому просторі України,
зусилля педагогів – учених і практиків, психолого-педагогічні
дослідження, створення інноваційних технологій навчання та
виховання мають одне спрямування – виховання людини
ХХІ століття. Якою має бути людина в майбутньому?
Ідеться в першу чергу про особистість, про її розвиток, про її
щастя. Така ж тенденція спостерігається у визначенні головної
мети національного виховання Державною Національною
програмою «Освіта» (Україна ХХІ ст.), де на перше місце
висуваються ідеї успадкування духовних, національних надбань
українського народу, засвоєння його соціального досвіду, але
знову-таки зі спрямуванням на всебічний розвиток особистості.
Все для людини, для її блага.
Відомо, що виховання особистості під впливом зовнішніх
*
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чинників, умов життя й діяльності проходить через внутрішні
сили, через природні та набуті в процесі життєдіяльності якості
людини. Кінцевим етапом такий механізм виховання особистості
передбачає самовиховання, самостійну організацію життєвих
програм,
самовдосконалення.
Ідеться
про
педагогічне
керівництво процесом розвитку особистості, не особистістю, а її
розвитком, що, по суті, і є змістом виховання [1, с. 4-5].
Процес формування громадянськості як інтегрованої якості
особистості надає людині можливість відчувати себе дієздатною
та захищеною, сприяє усвідомленню свого місця в суспільстві,
долучаючи її до суспільного життя, формує систему її ціннісних
орієнтацій, поглядів, переконань [2].
У громадянському вихованні особливого значення набуває
особистісно орієнтований підхід, коли в центрі освітньовиховного процесу стоять інтереси дитини, її потреби та
можливості, права окремого індивіда, його суверенітет.
Результативність громадянського виховання особистості
значною мірою зумовлюється тим, наскільки ті чи інші форми,
методи виховної діяльності стимулюють розвиток самоорганізації, самоуправління, здатності до самоактивності, до
усвідомлення світоглядних орієнтацій, які є основою життєвого
вибору, громадянського самовизначення.
Виховання громадянина України здійснюється спільними
зусиллями
дошкільних
навчальних
закладів,
школи,
позашкільних закладів освіти, громадських, дитячих та юнацьких
організацій, ЗМІ. На нашу думку, позашкільні заклади мають
переваги в роботі з підлітками, тому що виховання здійснюється
в умовах неформального спілкування.
Позашкільні заклади належать до так званих закладів
неформального виховання. Але саме вони найдійовіше впливають на безперервне й свідоме духовне самовдосконалення
й самовизначення дітей і молоді. Заняття в них, будучи необов'язковими, природно «добудовують» незаповнені проміжки
соціального становлення особистості. Свобода й можливість
вибору улюблених занять у позашкільних закладах благотворно
впливають на характер самоорганізації всього наступного життя
людини, її базову професійну підготовку й компетентність,
допомагають знайти привабливу модель майбутньої професійної
діяльності, уже в ранньому віці визначити своє місце в житті,
повніше реалізувати творчі можливості.
Розглядаючи різноманітні підходи до діяльності позашкільної освіти, описані в працях Л.І.Ковбасенко, І.М.Мельникової,
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Л.М.Павлової, Г.П.Пустовіта, О.В.Сухомлинської та інших, ми
з’ясували, що сучасні українські позашкільні заклади поступово
стають широкодоступними, багатофункціональними центрами
творчості дітей, набувають ознак багаторівневої педагогічної
системи. Вони є складовою частиною системи безперервної
освіти.
Безперервна освіта й виховання характеризуються,
насамперед, особливим типом взаємодії з усіма підсистемами,
специфічним характером взаємодоповнення й взаємовпливу.
Безперервність освіти й виховання може бути повноцінною лише
тоді, коли розвиток гармонійно розвиненої особистості
стимулюється в кожній ланці цієї системи. При цьому внутрішня
єдність як ознака безперервності не зводиться тільки до
узгодженості роботи всіх установ і організацій. Вона являє собою
єдину систему функцій усіх компонентів об'єктів у цілому.
Усе це дає підстави стверджувати, що позашкільні заклади
в загальній системі безперервної освіти й виховання виконують
не додаткову, а за певних умов випереджувально-прогностичну
функцію. Коли дитина приходить до позашкільного закладу
у вільний від уроків час, вона потрапляє в зовсім інше
середовище, у якому часом відсутня цілеспрямована програма
систематичного, професійно спланованого педагогічного впливу.
Процес розвитку особистості, розпочатий школою, тут частогусто не дістає продовження, бо починається зовсім новий його
хід, швидше спонтанний, аніж організований з урахуванням уже
досягнутого школою.
Розумне поєднання шкільної й позашкільної виховної
стратегії означає початок якісно нового, цілісного підходу до
виховання особистості в єдиному процесі безперервної освіти,
а тому має велике майбутнє. Співробітництво й взаємодія школи
й позашкільного закладу зумовлені обопільною зацікавленістю:
практична діяльність, яку дитина здійснює в позашкільному
закладі, стимулює її пізнавальну активність і вимагає засвоєння
теоретичних знань, задовольняє потребу в активності
й розширює знання для навчання в школі. Треба наголосити на
тому, що такий взаємозв'язок необхідний на всіх етапах
виховання всебічно розвиненої особистості і здійснюється за
принципом «вертикальної наступності» на всьому шляху
безперервної освіти. Якщо школа закладає основи для
всебічного розвитку особистості, то позашкільний заклад
в органічній єдності зі школою створює сприятливі умови для
збільшення ефективності цього процесу.
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Період позашкільного виховання й навчання правомірно
розглядати як стартовий майданчик професійного самовдосконалення, від якого залежить увесь особистісний і творчий
потенціал індивіда, що розвивається, його кваліфікаційний
статус. Цей етап можна назвати найоптимальнішим у визначенні
життєвих планів і перспектив, вважає Т. Сущенко [3]. Нинішній
акцент на здоровому способі життя відбиває ту обставину, що,
очевидно, раніше людина ніколи не була так близька до того,
щоб стати господарем свого здоров'я, зазначає І. Бех. І чим
більше вона в змозі контролювати своє здоров'я, тим більше
може сприймати себе як істоту автономну, самодостатню
й вільну. Але, зобов’язуючи саму себе вести здоровий спосіб
життя, тобто контролювати своє здоров'я, людина покладає на
себе й певну відповідальність за свій вибір [ 4, с.216 ].
Поняття формування здорового способу життя світовою
спільнотою визначається як процес застосування зусиль для
сприяння поліпшенню здоров`я й благополуччя взагалі, зокрема,
завдяки ефективній політиці, розробці доцільних програм,
наданню відповідних послуг, які можуть підтримати та поліпшити
наявні рівні здоров'я, дати людям змогу посилити контроль над
власним здоров’ям і покращити його.
У своєму дослідженні ми робимо акцент на формуванні
навичок здорового способу життя підлітків, бо здоров'я підлітків –
це суспільне здоров'я через 15-20 років.
Проблеми формування здорового способу життя досліджували з погляду філософії та соціології П. Бобровський, О. Кудрявцева, Ю. Лисицин, Є. Савельєва, О. Сахно, Л. Сущенко;
психології – В. Вілюнас, Г. Петровська, Д. Узнадзе; медицини –
М. Амосов, Г. Апанасенко, В. Войтенко, С. Громбах, С. Долецький, І. Теребкова; біології людини – Г. Брехман, В. Сермєєв,
С. Шмалей; фізіології – М. Введенський, І. Павлов; гігієни –
Ю. Валентик, А. Ляхович, Г. Сердюковська, Г. Даниленко. Соціально-педагогічним умовам формування фізичного здоров’я
підлітків у позашкільній діяльності присвячено дослідження
О. Сватьєва, О. Жабокрицької. Профілактиці асоціальної поведінки – дослідження В. Оржеховської, І. Шишової. Особистісногуманістичним підходам до розвитку дитини – Н. Калініченко,
Б.Богоявленської.
Ряд учених установили взаємозв’язок між організацією
педагогічного процесу та збереженням здоров’я дітей
(С.Громбах, В.Каган, І.Сікорський, В.Сухомлинський, Г.Ушаков,
С.Болтівець та інші). Сучасні підходи до діяльності закладів
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позашкільної освіти розкриваються в працях І.Мельникової,
Г.Пустовіта, О.Сухомлинської, О.Семенова, Л.Ковбасенко,
Л.Павлової, Т.Сущенко, В.Береки.
З проблеми виховання здорового способу життя
накопичився значний емпіричний досвід, що потребує
теоретичного обґрунтування та узагальнення. Але спеціальних
досліджень процесу формування навичок здорового способу
життя підлітків в умовах позашкільних закладів немає. Тому, на
нашу думку, дослідження стану проблеми в педагогічній науці
взагалі та позашкільній освіті зокрема й запровадження
перспективних, інноваційних форм навчально-виховної роботи
дозволить виявити фактори впливу на процес формування
навичок здорового способу життя в підлітковому віці й сприятиме
створенню валеологічного середовища
в позашкільних
навчальних закладах.
Ці умови визначили тему нашого дослідження «Формування
навичок здорового способу життя підлітків у позашкільному
навчальному закладі». Розробка й експериментальна перевірка
ефективності змісту й педагогічних засобів формування навичок
здорового способу життя підлітків у позашкільному навчальному
закладі є метою нашого дослідження.
Для розв’язання цієї мети визначені такі завдання:
- вивчити стан проблеми в психолого-педагогічній літературі
та практиці роботи позашкільних навчальних закладів;
– виявити й обґрунтувати особливості процесу формування
навичок здорового способу життя засобами позашкільної освіти;
– розробити й обґрунтувати зміст, критерії, засоби
формування навичок здорового способу життя в підлітків
в умовах позашкільного навчального закладу;
–
апробувати
особистісно
орієнтовані
технології
формування навичок здорового способу життя підлітків у системі
навчально-виховної роботи позашкільного закладу.
Компонентами здорового способу життя підлітків, на нашу
думку, є: гармонійний розвиток фізичних і духовних сил,
загартування організму, оптимальна рухова активність,
збалансоване
харчування,
творча
діяльність,
активний
і пасивний відпочинок, повноцінний сон, дотримання режиму дня,
психологічна підготовка, як умова попередження стресів,
розумової перевтоми; дотримання правил гігієни, особиста
поведінка, спрямована на попередження шкідливих звичок.
Аналіз науково-методичних, інформаційних джерел та педагогічної практики дозволяє виділити декілька взаємопов’язаних
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тенденцій, які мають негативний вплив на ефективність навчально-виховного процесу. Це значне зниження зацікавленості
молоді в навчанні, погіршення фізичного й психічного розвитку
значної кількості дітей і підлітків. З метою стимулювання більш
активного включення підлітків у процес навчання, нами було
розроблено програму інтегрованого спецкурсу «Здоров'я
й краса».
Перевагами нашої моделі є створення умов для
неформального
спілкування
підлітків,
обміну досвідом,
створення власної життєвої програми; активних процесів
формування, збереження, зміцнення й відновлення здоров'я,
усвідомлення власної значущості й унікальності, активного
відпочинку, як умови попередження стресів, психо-емоційного
оздоровлення, підвищення самооцінки, оволодіння навичками
гігієнічного догляду за шкірою в домашніх умовах.
Основними завданнями спецкурсу є формування навичок
здорового способу життя; вироблення мотиваційних установок
на самооздоровлення (загартування, фізичні вправи, здорове
харчування);
попередження
появи
шкідливих
звичок;
прищеплення навичок особистої гігієни. Як показують наші
дослідження, на першому році занять гуртка вихованці
звертають увагу на власне здоров'я переважно тоді, коли вже
проявилися симптоми хвороби. Під час проведеного опитування
стосовно ставлення підлітків до власного здоров'я, ми виявили,
що достатнім рівнем ставлення до власного здоров'я володіють
21 %, середнім – 35 %, низьким – 44 %. Вихованці другого року
навчання почали активніше цікавитися власним здоров’ям. Це
проявлялося в дотриманні режиму дня, застосуванні основ
раціонального харчування, чергуванні фізичних, розумових
навантажень з відпочинком. Але найбільший інтерес
у вихованців викликала активізація рухового режиму (і це
є властивим для підлітків). Результати повторного опитування
показали певні зміни в ставленні вихованців до свого здоров'я:
достатній рівень – 40%, середній – 42%, низький – 18%.
При визначенні рівня ставлення підлітків до власного
здоров'я ми враховували наступне:
Низький рівень: Не виявляє інтересу до вивчення питань
зміцнення здоров'я, діяльнісного прояву здорового способу
життя. Відсутнє усвідомлення необхідності дотримання ЗСЖ.
Споживацьке ставлення до здоров'я. Байдужість до пагубного
впливу на здоров'я шкідливих звичок. Більше цікавиться
зовнішнім виглядом та думкою оточуючих, аніж здоров’ям. Не
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вважає здоров'я найвищою людською цінністю.
Середній рівень: Свідоме ставлення до власного здоров'я,
осмислення впливу на стан здоров'я шкідливих звичок та інших
пагубних факторів. Орієнтація на необхідність збереження
здоров'я присутня, але у виборі ціннісних орієнтацій
переважають матеріальні цінності. Періодичне дотримання
основних принципів здорового способу життя.
Достатній рівень: Присутній стійкий інтерес до вивчення
питання про здоров'я та ЗСЖ. Наявність стійких мотиваційних
установок на збереження та зміцнення здоров'я. Постійне
дотримання основних принципів здорового способу життя.
В ієрархії загальнолюдських та особистісних цінностей категорію
здоров'я вважає пріоритетною. Усвідомлення значення здоров'я,
як умови реалізації свого фізичного, інтелектуального й творчого
потенціалу. Розумна регуляція життєдіяльності.
Упровадження інтегрованого спецкурсу «Здоров’я й краса»
у практику діяльності позашкільних закладів дає позитивні
результати у формуванні навичок здорового способу життя,
гігієнічних навичок у підлітків. Престижність здорового способу
життя зростає в сучасному світі. Стало модним грати в теніс,
займатися аеробікою, плаванням та іншими видами спорту,
відвідувати тренажерні зали чи мати тренажери в домашніх
умовах, стежити за своєю вагою, приймати вітаміни й харчові
добавки. Щоправда, усе це коштує грошей, і не кожен може
дозволити собі бути членом елітного спортивного клубу, але
ж є й інші варіанти, які не вимагають матеріальних витрат,
головне тут – бажання. І ми даємо змогу підліткам реалізувати
своє прагнення бути здоровими й привабливими.
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ТЕСТУВАННЯ НА УРОКАХ
ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ
У статті окреслено типи тестувань, їх роль у вивченні
іноземної (англійської) мови, наведено види діяльності вчителя
в процесі тестування. Стаття містить інформацію про незалежне
зовнішнє оцінювання учнів, де враховано виховний і психологічний
аспекти тестів.

Будь-яка діяльність людини повинна перевірятися на якість
і продуктивність. Облік і перевірка знань зажди хвилювала
педагогів. Термін «тести», «тестування» з’явилися в українській
педагогіці відносно недавно – у 70-ті роки минулого століття [4].
протягом багатьох років тестовий контроль має велике
загальноосвітнє, практичне й виховне значення. Матеріал буде
корисним для вчителів іноземної (англійської) мови, які
працюють із тестами й розробляють їх. На нашу думку, типи
тестувань сприяють всебічному розвитку учнів, допомагають їм
працювати зосереджено й швидко.
Тест (test) – слово англійського походження. Сучасний
оксфордський тлумачний словник дає таку дефініцію тесту:
«Тест це екзамен знань або вмінь, який складається із
запитань…». [7, с.1396]. Підмурівок для перших науковообґрунтованих тестів з іноземної мови був закладений наприкінці
ХІХ – на початку ХХ століття. Зараз залежно від спрямованості
тестів їх можна поділити на шість основних типів:
1) прогресивні тести (progress tests);
2) тести навчальних досягнень (summative/achievement
tests);
3) вступні тести (entry/placement tests);
4) специфічні тести (specific purposes (SP) tests);
5) діагностичні тести (diagnostic tests);
6) тести загального рівня володіння іноземною мовою
(proficiency tests) [5, c.1].
На сучасному етапі під час вивчення іноземної мови ми
користуємося двома основними напрямками. Перший –
«комунікативний підхід» («communicative approach») – і другий –
«зворотній зв’язок» («feedback activity»). Ці напрямки можуть
включати в себе й елементи перевірки, тестування, контролю.
Відповідно до особистісно орієнтованого підходу до навчання
*
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іноземних мов найкращими методистами Великої Британії
спільно із провідними українськими спеціалістами розроблено
24 різноманітні тести, які успішно використовуються в навчальних закладах.
Процес тестування, зазвичай, передбачає 7 видів діяльності
вчителя:
перша
– визначення мети та формату тесту;
друга
– визначення об’єктів тестування;
третя
– відбір тестових завдань;
четверта – опис інструкцій до цих завдань;
п’ята
– проведення тестування;
шоста
– перевірка тестів і їх оцінка;
сьома
– прогнозування наступних тестових завдань.
У 2006-2007 навчальному році планується апробація
державної підсумкової атестації з іноземних мов у формі
незалежного зовнішнього оцінювання учнів 11-х (12-х) класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Незалежне зовнішнє оцінювання (тестування) учнів
здійснюватиметься у форматі мовних тестів [1, с. 11]. Це
тестування планується проводити у вигляді письмової роботи,
що оцінює мовні аспекти (граматика та лексика) та вміння учня
розуміти текст під час читання. Майбутні тести матимуть форму
завдання з фіксованою відповіддю, із запропонованими на вибір
кількома можливими варіантами відповіді. Завдання учнів
полягає в тому, щоб вибрати адекватний варіант відповіді із
числа запропонованих. Результат виконання завдання ретельно
перевіряється за допомогою комп’ютера.
Тестування як форма контролю знань все більше привертає
увагу психологів, методистів, учителів [6, с.1]. Виважені,
продумані зразки тестів дають змогу учням краще опрацювати їх,
формують здібності до самоконтролю. Тестуванню був
присвячений Всеукраїнський семінар методистів іноземних мов,
який відбувся влітку 2006 року (з 12 до 16 червня) у м. Одеса за
участю провідних спеціалістів і представників посольств [2, с. 3].
Не слід забувати про виховний аспект тестів. Тест – це
іспит, де кожен учень виховує в собі найкращі риси характеру
задля швидкого й якісного виконання вправ. Формується й загартовується воля учнів, розвиваються морально-етичні якості.
Проводячи тести, треба враховувати вікові особливості
дітей, їхню психологію. Тестування – це своєрідна контрольна
робота, і є сенс психологічно підготувати до неї всіх без винятку
учнів. Індивідуальний підхід конче потрібен саме перед
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тестовими вправами: когось треба заспокоїти, когось –
сконцентрувати на виконанні завдань.
У своїй 17-річній педагогічній практиці в школах із
поглибленим вивченням іноземних мов (французька, потім –
англійська) ми використовували багато різноманітних тестів.
Зараз, працюючи з учнями індивідуально, готуючи їх до захисту
робіт у системі МАН (Малої академії наук) ми виділили би 14 із
24 типів тестів, які часто зустрічаються в сучасних контрольних
роботах. Механізм тестів краще простежити на прикладі
окремого навчального тексту [3, с.22], узятого з підручника
англійської мови для 6-го класу «Ми вивчаємо англійську» Алли
Несвіт.
14 Types of Tests Based on the Text «A Day at the Zoo»
(part 1)
1) To put in a logical order. It was rainy, wet, moisty…
2) To finish the sentence: It was raining heavily when Ann…
3) To fill the gaps. Her clothes … and the girl was cold.
4) To start the sentence…: the house key from her pocket.
5) To give antonym: She could open the door easily.
6) True /false statement: As she pushed it open, she heard the
phone ringing.
7) Multiple choice:
bathroom
She ran to the
bedroom
kitchen
8) Make up the sentence, using the words: To, and, phone,
she, picked, up, kitchen, the, ran, the, quickly.
9) Do the gaps: «Greatweatherhuh»?sheheardJaneask.
10) Put a question: «I got wet through and A’m cold!»
11) Correct the sentence: «It depend on what you call bad…»
12) Match the words: Ann Asked her about the weather
Jane Are at the zoo
Animals Her clothes were wet
13) Translate into English. «Що трапилося, Джейн?»
14) Translate into Ukrainian: «How does an afternoon at the
zoo sound to you?»
Таким чином, проводячи ці тестування, ми звертаємо увагу
учнів на вдосконалення орфографічних навичок, на розвиток
умінь писемного мовлення в межах тем і ситуацій, окреслених
програмою. Наведені тести сприяють формуванню інтелектуальних здібностей, творчому пошуку учнів.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ
«КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»
Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя
українського суспільства викликали суттєві перетворення
в системі освіти. Сьогодні перед школою стоїть завдання не
просто дати учням певні знання й уміння, а й сформувати таку
людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення
й адаптуватися в будь-яких умовах. Це вимагає перебудови
діяльності педагога й, у першу чергу, його взаємодії з учнем на
користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Цього можна
досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології, зокрема
технології інтерактивного навчання, перетворюючи, таким чином,
традиційний урок в інтерактивний. Організація інтерактивного
навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі
аналізу обставин та відповідної ситуації. Психолого-педагогічними дослідженнями доведено, що результати навчання
залежать від безпосередньої організації навчальної діяльності
школярів, раціонального поєднання фронтальної, групової та
індивідуальної роботи. Як свідчить аналіз шкільної практики, на
уроках хімії домінують фронтальна та індивідуальна форми
*
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роботи і мало уваги приділяється груповій. Відсутність конкретних методичних розробок із даної проблеми стримує широке
впровадження цієї перспективної форми організації навчання.
Мета даної статті – показати можливості застосування
інтерактивних методів при проведенні уроків контролю та
корекції знань, умінь і навичок. Запропонований спосіб дає
можливість усім учням активно працювати на уроці, сприяє
виробленню спільної думки щодо виконання завдання, усунення
прогалин у знаннях, досягненню учнями високих результатів
засвоєння знань та формування вмінь.
При створюванні груп ураховуються психологічна сумісність
і бажання учнів працювати разом. Це дає змогу повністю
реалізувати навчально-виховні можливості групової роботи. Клас
поділяється на 5 груп по 5-6 осіб. Гетерогенні групи об’єднують
учнів із високим, достатнім, середнім та низьким рівнями
навчальних досягнень. Слабкі учні в таких групах збагачуються
новою інформацією, мають можливість одержати додаткове
пояснення від товаришів. Середні учні в умовах групової роботи
оперативно з’ясовують незрозумілі питання, опановують
ефективні способи розв’язання задач. Корисна групова робота
й для сильних учнів. Допомагаючи іншим учням засвоювати
навчальний матеріал, вони перевіряють і зміцнюють свої знання.
Кожна група має свого капітана-консультанта. Діти
обирають його самі і, як правило, це є сильний учень. Він
організує роботу всієї групи й оцінює роботу кожного її учасника,
заповнюючи наступну картку.
Таблиця 1
Картка капітана-консультанта__________________
(прізвище капітана)

№ команди
1
Прізвище учня
Повна відповідь
Недостатня відповідь
Неправильна відповідь

2

3

№ питання
4
5

6

7

2б
1б
0б

Таку ж саму таблицю має вчитель для оцінювання знань
і вмінь учнів.
Така форма оцінювання показує рівень оволодіння
навичками мислення й комунікації, вирішення складних проблем.
При оцінюванні за рейтинговою системою вчитель повинен:
 передбачити максимальну кількість балів за правильну
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відповідь учнів на кожне із запитань;
 кількість балів за відповідь з допущеними помилками;
 кількість балів за відповідь з істотними помилками.
Після завершення групової роботи вчитель збирає картки
й аналізує діяльність кожної групи учнів. Щоб уникати завищення
балів, необхідно наслідки групової роботи зіставляти з результатами контролю, проведеного вчителем. Таке порівняння
покаже об'єктивність роботи капітана-консультанта, зробить
оцінювання адекватним знанням учнів.
Оцінка роботи команди чи групи проводиться за
таблицею 2.
Таблиця 2
№ команди
І
ІІ
ІІІ
ІV

1

2

3

№ питання
4
5

6

7

За кожну правильну відповідь команда одержує 2 бали.
У кінці уроку підраховуються бали, й визначається командапереможець, якій надається право підготувати запитання
(кількість вирішує вчитель) до наступного заняття.
Систематичне впровадження такого оцінювання відповідей
учнів дає вчителю наступне:
1) виявити труднощі й проблеми на різних етапах засвоєння
знань (початковому, проміжному, заключному) та умови
переходу учнів на більш високий рівень засвоєння знань;
2) визначити ступінь впливу індивідуальних особливостей
учня на процес навчання;
3) виявити особливості діяльності учня, що впливають на
ефективне засвоєння знань.
Урок проводиться у вигляді гри під назвою «Хімічний
футбол». Модель навчання в грі – це побудова навчального
процесу за допомогою включення учня в гру (передусім ігрове
моделювання явищ, що вивчаються).
Ігрова форма навчання покликана реалізовувати, крім
основної дидактичної мети, ще й комплекс цілей: забезпечення
контролю виведення емоцій; надання дитині можливостей
самовизначення; зростання навичок співробітництва в соціальному аспекті. Учитель в ігровій формі виступає як тренер та
ведучий. Ігрова модель нами реалізується поетапно:
1) ознайомлення учнів з правилами гри;
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2) підготовка до проведення гри (викладання сценарію гри,
визначення завдань);
3) основна частина – проведення гри;
4) обговорення.
Конкретизуючи вищевказане, автор пропонує наступний
план проведення гри з теми «Класи неорганічних сполук»
(8 клас. Тематичне оцінювання).
Учні знайомляться з умовами гри «Хімічний футбол».
Для проведення уроку клас об'єднується в чотири групи по
6-7 учнів у кожній. Кожна команда має свого капітана. Перед
початком гри проводиться жеребкування, під час якого команда
одержує свій номер. Цей номер записується на дошці в таблиці,
де фіксуються результати відповідей учнів кожної команди.
(Табл. 2) Крім цього, участь членів команди в кожному етапі
роботи оцінюють капітани (табл. 1).
Завдання I
Жеребкування
Серед указаних формул знайти «зайву» формулу, дати
назву цієї речовини й визначити до якого класу неорганічних
речовин вона належить:
1) P2O5; SO3; HNO3;
2) KOH; Mg(OH)2; Na2O;
3) KNO3; CaSO4; NaHSO4;
4) Ca(OH)2; H3PO4; HNO3
Номери команд відповідають послідовності одержання
відповідей. Учитель закреслює формули «зайвих» речовин.
Завдання ІІ
Розминка
Питання: Представники яких класів залишились після того,
як були прибрані «зайві» сполуки в трійках? Назвіть їх.
Завдання ІІІ
Початок гри. Хімічний диктант
1) Кислотами називаються...
2) Валентність кислотного залишку визначається за...
атомів...
3) Складні речовини, які складаються з 2-х елементів, один
із яких..., називаються...
4) До амфотерних оксидів належать...
5) Назви солей походять від відповідних... з додаванням
назви...
6) В основі складання формул солей лежить ... металу
й валентність...
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7) Якщо валентність металу змінна ..., то вказують ... назви
елемента.
8) Кислоти класифікують за:
а) умістом...;
б) умістом....
Після кожного завдання обов’язково проводиться підсумок
і оголошуються результати.
Завдання ІV
Захисники та нападаючі
Від кожної команди виходить по одному учню. Учні інших
команд ставлять їм запитання. За кожну правильну відповідь
учні роблять крок уперед. При неправильній відповіді – крок
назад. Скільки кроків зроблено – стільки голів забито.
Приклади запитань для завдання ІV:
1) Яка формула сульфатної кислоти?
2) Як називається речовина, що має формулу NaHSO4?
Запитання цього завдання стосуються назв формул
речовин, вони повинні бути короткими. Якщо учень неправильно
відповідає на запитання, то відповідь дає той, хто його поставив.
І це також фіксується в таблиці № 2 (додається 1 бал).
Завдання V
Закінчити рівняння реакції. Учитель роздає картки, на яких
записані наступні завдання:
1) SO3 + K2O →
SO3 + H2O →
2) CaO + H2O →
CaO + CO2 →
3) HCl + Zn →
HCl + NaOH →
4) Mg + O2 →
NaOH + CO2 →
Перерва (це робиться для зняття емоційної напруги)
Відгадай:
Загадка № 1. Якщо раковина іржой покрита,
Не допоможе навіть Містер Мускул знаменитий.
І тільки вам потрібна я –
...................... кислота.
(хлоридна)

Загадка № 2. Серед кислот – я головна.
Якщо десь стрілянина, вибух, полум’я –
Це я: кислота..................
(нитратна)
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Але не тільки для війни я так стараюсь,
Щоб врожаї були на полі,
Не обійшлось ніяк без.................... солі.
(нитратної)

Учитель: Починаємо другий період.
Завдання VI
Розв’язання задачі
На натрій карбонат масою 33 г подіяли хлоридною
кислотою. Яка маса солі й об’єм газу виділилися?
Завдання VII
Практична частина
Визначити, у якій пробірці знаходиться: кислота, вода
й основа. Перед початком роботи учні повинні повторити
правила з техніки охорони праці.
Завдання VIII
Команди й капітани одержують картки, на яких
запропоновані наступні завдання:
Варіант І.
Початковий рівень
1) З наведених формул випишіть формули оксидів: HNO3;
Na2O; CaO; H3PO4; NaOH
2) За формулами речовин дайте їм назви: SiO2; HNO3;
NaOH; K3PO4; Ca(OH)2; Fe2O3
Середній рівень
3) Класифікуйте оксиди, виражені формулами, на основні та
кислотні. Дайте їм назви.
а) BaO;
б) SO2;
в) NO2;
г) Na2O
4) Напишіть рівняння між речовинами:
а) CO2 + NaOH →
б) CaO + H2SO4 →
Достатній рівень
5) Закінчити рівняння реакцій:
а) калій гідроксид + карбон (IV) оксид →
б) магній оксид + хлоридна кислота →
6) Здійснити перетворення:
1

2

3

4

Mg → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4
Високий рівень.
7) Яка маса кальцій оксиду провзаємодіє з 60 г сульфатної
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кислоти?
8) Здійснити перетворення:
Cu → CuSO4 →? → CuO → Cu → CuCl2
Варіант ІІ
Початковий рівень
1) З наведених формул випишіть формули солей: KNO3;
H3PO4; Na2O; Na2SO4;
2) За формулами речовин дайте їм назви: MgSO4; CaCl2;
KOH; SO3
Середній рівень
3) Напишіть рівняння між речовинами:
t

а) Fe(OH)3 →
б) Cu(OH)2 + HNO3 →
4) Які оксиди відповідають гідроксидам? Напишіть та
назвіть ці оксиди:
KOH; Cu(OH)2; H3PO4; Zn(OH)2
Достатній рівень
5) Закінчити рівняння реакцій:
а) магній гідроксид + хлоридна кислота →
б) кальцій сульфат + барій гідроксид →
6) Здійснити перетворення:
Ca → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaO → CaCl2
Високий рівень
7) Здійснити перетворення:
Метал → основний оксид → луг → сіль → основа.
8) Який об’єм карбон (IV) оксиду утвориться під час
згоряння 40 г вуглецю?
Ці завдання виконуються учнями в зошитах для тематичного оцінювання. На цю роботу вчитель відводить
15 хвилин.
Після закінчення роботи підбивається підсумок і виявляється команда-переможець.
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Чуклова Н.Л.
РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Проблема формирования у учащихся способности
к рефлексии в настоящее время весьма актуальна, поскольку
главная цель школы – формирование личности, способной к самовоспитанию, саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию, самореализации. Эта цель может быть решена,
с нашей точки зрения, только в том случае, если в ученике
сформированы потребность и способность к рефлексии, то есть
к анализу своих собственный действий, своего состояния. Если
рассматривать рефлексивный акт с точки зрения языкознания,
то рефлексия – это осуществление всех видов речевой
деятельности: думания, слушания, понимания, говорения, в некоторых случаях – письма. Ведь проблема состоит не столько
в нежелании учащихся разобраться в своих чувствах, сколько
в неумении выразить свои ощущения. Очевидно, умения
учащихся осмыслять свои собственные действия, своѐ
состояние тесно взаимосвязаны с коммуникативными умениями.
Что же такое рефлексия?
Рефлексия – размышление о своѐм внутреннем состоянии,
самоанализ. В педагогике рефлексия понимается как «деятельность человека, направленная на осмысление своих собственных действий и состояний». Рефлексия – процесс самопознания
человеком внутренних психологических актов и состояний.
Результатом рефлексии является определение недостаточности имеющихся в распоряжении учащегося способов
умственных действий или знаний. На основе этого происходит
самостоятельное проектирование индивидуальной учебной
задачи. В процессе такой учебной деятельности ученик
становится свободным от создаваемых учителем рамок. Он
начинает генерировать учебную задачу, поднимаясь до уровня
целеполагающего субъекта. Ученик, у которого сформирована
культура рефлексивного мышления, выполняя учебную задачу,
всегда реализует определенный «проект», идеальный замысел,
который он рефлексивно соотносит в процессе своей
*
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образовательной деятельности с ее результатами.
В то же время, если ученик не умеет остановиться в своем
действии и посмотреть на себя, на свой внутренний мир со
стороны, то есть не умеет встать в рефлексивную позицию,
задуматься и спросить себя: «Что я делаю?, «Зачем я делаю то,
что делаю?», «В чем смысл того, что я делаю?», то
формирование
положительной
мотивации
свободного
овладения языком невозможно. Если ученик не осознает
мотивов, способов достижения целей, и смысла самих целей,
если он не может зафиксировать свое незнание, а вместо этого
продолжает выполнять операции и процедуры, привычные для
него, и действует по принципу «стимул-реакция», то достижение
основной цели обучения языку невозможно.
Поскольку учение – это деятельность самоуправляемая, то
требуется создание условий, когда требования к себе через
рефлексию собственных действий ученик предъявляет сам.
Важно, чтобы рефлексия присутствовала на каждом
занятии, чтобы в неѐ на первых порах включались все без
исключения учащиеся (позже можно остановиться на
заслушивании реплик нескольких человек).
Несколько меняется функция учителя на уроке. Задача
учителя – обеспечить рефлексивные действия учеников по
выявлению собственных изменений. В центре внимания
педагога оказывается не объяснение нового материала, а поиск
приѐмов эффективной организации учебно-познавательной
деятельности школьников по еѐ добыванию. Это обязательно
приводит к тому, что учитель анализирует предыдущий этап
обучения,
продумывает
содержание
деятельности
на
предстоящий период, определяет программы их действий,
предвидит возможные затруднения и пути выхода из них,
выбирает формы и методы учения с учѐтом индивидуальных
особенностей обучающегося.
Рефлексия должна, на наш взгляд, пронизывать весь урок:
с самого первого этапа целеполагания и мотивации и до
последнего этапа – этапа рефлексии всего урока.
Содержанием рефлексии не всегда является содержание
учебного материала урока и уровень его усвоения. Содержание
рефлексивных «заставок» чаще определяют затруднения,
с которыми сталкивается ученик или группа учащихся в ходе
мыслительной деятельности. Часто в поле внимания оказываются способы организации деятельности, общения, отношений
вообще. Но в любом случае рефлексивная деятельность
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учащихся способствует повышению мотивации, культуры
рефлексивного мышления и развитию коммуникативных умений
каждого ученика.
Рефлексивная деятельность учащихся должна быть направлена на осмысление интеллектуального и эмоционального
состояния. Поэтому учитель, продумывая вопросы для
осмысления, должен это иметь в виду.
Рассмотрим
примеры
организации
рефлексивной
деятельности на уроках языка и проследим взаимосвязь
процесса развития рефлексивных умений с процессом развития
коммуникативных умений. Нас как учителей русского языка
интересуют вербальные приѐмы организации рефлексивной
деятельности.
Этап мотивации и целеполагания
Урок, учебное занятие, выполнение любого задания должны
предваряться рефлексией.
Например, в начале урока учитель даѐт классу такое
задание:
- Определите для себя цель, с которой вы пришли на урок,
свое настроение.
- Как вы понимаете тему сегодняшнего урока?
- Что вам уже известно?
- С какими трудностями вы столкнулись, готовясь
к уроку?
Ученик создаѐт развѐрнутое высказывание с учѐтом
коммуникативной задачи, находит языковые средства для
адекватного выражения своего эмоционального состояния и тех
проблем, которые возникают в процессе учебы.
Ещѐ один пример, как можно организовать рефлексивную
деятельность учащихся перед проведением творческой работы.
На уроке читается и анализируется текст К.П. Паустовского об
Андерсене:
Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах. У него
было хорошее, очень сильное зрение. Поэтому он мог
рассматривать кусок коры или старую сосновую шишку
и видеть на них, как сквозь увеличительную линзу, такие
подробности, из которых легко составляется сказка.
Вообще всѐ в лесу – каждый замшелый пень и каждый
рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную
прелестную принцессу, маленькую мушку с прозрачными
крылышками, – всѐ это может обернуться сказкой.
После анализа текста предлагаем учащимся подумать над
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словами: «Вообще всѐ в лесу... может обернуться сказкой». Они
и станут темой размышления. Ученику необходимо выбрать
одно из трѐх заданий, разных по степени трудности:
1. Перед вами начало описания. Продолжите его,
изображая то, что сами видели в лесу.
Приходилось ли вам «подслушивать тайны леса»? Когда
думаешь о чѐм-нибудь своѐм, то не различаешь никаких звуков
вокруг, даже если они достаточно громкие. Но стоит
прислушаться, как...
2. «Вообще всѐ в лесу... может обернуться сказкой».
Расскажите еѐ.
3. Из стихотворений, которые вы знаете, выберите
и запишите эпиграф к своему рассказу (сказке, стихотворению и т. п.) о лесе, дереве, цветке, полянке в лесу.
После
ознакомления
с
заданиями
рефлексивная
деятельность организуется с помощью вопросов:
- Что непонятно в заданиях?
- Какой вид работы для вас наиболее трудный? Почему?
- Бывали ли вы в лесу? Вспомните свои ощущения.
- Какое душевное состояние необходимо для сочинения
сказки?
В данном случае для задания предлагается коммуникативная ситуация, связанная с опытом учащегося. Содержанием
рефлексии являются затруднения, с которыми сталкивается
(или может столкнуться) ученик, и эмоциональное состояние
в конкретной ситуации. Учащемуся необходимо создать
развѐрнутое высказывание, аргументируя свою позицию,
подбирая для этого соответствующие языковые средства.
Рецензирование ответов как приѐм развития коммуникативных умений и формирования рефлексивного мышления
Широкие возможности формирования рефлексивных умений открывает рецензирование учащимися устных ответов. Этот
приѐм одновременно способствует и развитию коммуникативных
умений. Методика использования отзывов-рецензий сводится
к нескольким основным моментам. Можно выделить два типа
рецензий: собственно рецензии (ответ анализирует класс)
и саморецензии (ответ анализирует сам говорящий).
Подробно остановимся на условиях формирования
коммуникативных умений посредством развития рефлексивных
умений при рецензировании своих ответов. Ход работы учителя
и учеников примерно таков. Учитель предлагает после
прослушивания развѐрнутого устного ответа одного из учеников
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составить и записать в тетрадь план рецензии устного ответа.
План составляется коллективно. Важно, чтобы учитель не
диктовал пункты плана, а, беседуя, опираясь на наблюдения
над только что прослушанным материалом, как бы подводил
учеников к самостоятельному формулированию пунктов.
- Вы прослушали ответ. Интересно ли было Вам его
слушать. Почему интересно? (Неинтересно?)
- Давайте составим план рецензии. Выделим главные
моменты анализа. С чего логично начать? Может быть,
с того, было ли в ответе всѐ необходимое?
(Формулируем первый пункт плана полной рецензии
(саморецензии): «Был ли ответ полным?» И т.д.)
Примерный план полной рецензии (саморецензии)
План рецензии

Ответ в
Ответ
саморецензии рецензента

1. Был ли ответ полным?
2. Была ли в ответе лишняя информация?
3. Соблюдено ли стилевое единство?
4. Какой тип речи представляет собой
ответ? Выдержан ли он?
5. Была ли удачной вступительная фраза?
6. Были ли в ответе связующие элементы?
7. Есть ли в ответе обобщение-концовка?
8. Были ли нарушения в
последовательности изложения?
8. Удовлетворены ли Вы количеством и
качеством примеров?
9. Удовлетворены ли Вы своим ответом в
целом?

Как видим, вопросы рецензии позволяют выявить недочѐты
в ответе, пробелы в знаниях, уровень сформированности
коммуникативных умений. Благодаря такому самоанализу,
ученик осознает, над чем ему ещѐ предстоит поработать. В план
рецензии включѐн вопрос, помогающий ученику осмыслить
удовлетворенность
результатами.
Это
способствует
самостоятельному определению учеником содержания проекта
дальнейшей деятельности.
Рефлексия как условие формирования мотивации свободного владения языковыми средствами в целях общения
Рефлексивный
анализ
способствует
формированию
мотивационной установки на коррекцию коммуникативных
умений. Приведѐм пример.
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Для организации самостоятельной работы на уроках мы
предлагаем учащимся выполнить задания, сопровождаемые
контрольным листом. Это позволяет учителю оптимально
организовать самостоятельную деятельность каждого ученика
или работу учащихся в группах, парах статического или
сменного состава.
К каждому заданию нами составлен контрольный лист,
в котором представлен образец выполнения данного задания.
С помощью контрольного листа организуется проверка выполнения задания: это может делать сам учащийся, или его товарищи по группе, если задание предлагалось для группы, или
учитель. Сверяя выполненное задание с образцом на контрольном листе, учащийся, во-первых, приобретает навыки самоконтроля. Во-вторых, в школьнике формируется уверенность
в своих силах и умение объективно оценивать свои знания,
развивается внимание, орфографическая и пунктуационная
зоркость. Важно, с нашей точки зрения, и то, что последнее
задание способствует формированию рефлексивных умений.
Проанализируй свою работу:
- Какие орфографические правила тебе необходимо
повторить?
- Какие правила пунктуации ты усвоил недостаточно
хорошо?
- Над чем тебе ещѐ нужно поработать?
- Как ты собираешься решить эти проблемы?
а) разберусь сам
б) посмотрю в справочнике
в) спрошу учителя
г) спрошу у знающего ученика
д) поищу другой способ решения проблемы
- Смог бы ты объяснить эту орфограмму другу?
- Доволен ли ты своей работой?
Результатом
рефлексии
является
определение
недостаточности имеющихся в распоряжении ученика знаний,
умений. На основе этого происходит самостоятельное
проектирование учеником индивидуальной учебной задачи.
Ученик для себя определяет программу самостоятельной
работы над темой, программу коррекции знаний и умений.
Анализ выполненных заданий и рефлексивная деятельность учащихся позволяет педагогу определиться как в содержании следующего урока, так и в адресности индивидуальной
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помощи учащимся.
Рефлексия при проведении комплексного анализа текста
Такой вид работы как комплексный анализ текста также требует обязательной последующей рефлексии. Почему? Посредством анализа текста реализуются все цели обучения: коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная.
Целесообразно предварительно выяснить:
- Какие задания в комплексном анализе текста для вас
являются самыми трудными?
(Как правило, это задания – определить основную мысль
текста, языковые средства еѐ выражения, определить приметы
стиля.) Выяснив характер затруднений, учитель имеет
возможность оказывать индивидуальную помощь учащимся.
Умению определять коммуникативные намерения автора
(то есть основную мысль текста) следует учить. Перед
учащимися при работе с текстом необходимо ставить вопросы:
- Чего добивался автор?
- Какую цель преследовал (рассказать, проинформировать, описать, охарактеризовать, доказать, убедить, попросить, поощрить и т.д.)?
- Какие языковые средства он использовал для достижения коммуникативной цели?
Безусловно, учитель сам видит, над чем ещѐ необходимо
поработать. Но важно, чтобы это осознал сам ученик, чтобы он
осмыслил своѐ незнание, неумение и определил для себя путь
к пополнению знаний и совершенствованию коммуникативных
умений.
По окончании работы с текстом снова необходима
рефлексивная заставка.
- Что вызвало затруднения? Как Вы планируете решить
эти проблемы?
Рефлексия интерактивных занятий
Неисчерпаемыми возможностями для развития рефлексивных умений и достижения коммуникативной компетенции
обладает интерактивное обучение, основанное на диалоговых
формах процесса познания.
Педагогу стоит заранее подобрать вопросы, помогающие
школьникам понять и адекватным образом выразить отношение
к происходящему. Например:
 Легко ли работать в группе?
 Проявляли ли Вы культуру диалога?
 Всю ли работу, предложенную группе, удалось
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выполнить?
Что считаете основным достижением группы?
Кого бы хотели особенно отметить и за что?
Какие были трудности в работе группы?
Кто, на Ваш взгляд, мог сделать больше?
Какова Ваша оценка работы группы?
Что испытывает человек, которому не дают
высказаться?
 Что помогает и что мешает общей работе?
 Что нового приобретаешь в совместной работе?
 Ощущали ли Вы себя комфортно и почему?
В педагогической литературе обращается внимание на
преимущества
интерактивного
обучения.
В
процессе
интерактивного обучения происходит:
 развитие рефлексивного мышления;
 даѐтся возможность общаться с разными людьми в различных ситуациях, совершенствуя при этом свою речь;
 укрепляется стремление личности к самореализации;
 происходит развитие навыков общения и взаимодействия
с другими людьми;
 происходит развитие навыков анализа и самоанализа
в процессе групповой рефлексии;
 достигается многомерное усвоение учебного материала;
 идѐт формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но
и в иных ситуациях.
Мы же отметим, что все эти преимущества интерактивного
обучения учащиеся осознают и оценят только в том случае,
если учитель будет систематически проводить рефлексию
занятия.
Итоговая рефлексия
Итоговая рефлексия также очень важна.
В педагогической литературе описано немало способов
проведения итоговой рефлексии. Мы говорим о вербальных
приемах проведения рефлексии.
Мы разработали несколько вариантов проведения итоговой
рефлексии. Если класс не готов к рефлексии, то ученикам
можно предложить выбрать группу тезисов, содержание которых
будет более соответствовать их ощущениям.
Формулировки
тезисов
соответствуют
следующим
критериям:
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 Новизна и интерес учебного материала, рассматриваемого на уроке.
 Степень сложности для учащегося.
 Оценка учащимся собственной активности на протяжении всего урока.
 Степень усвоения учащимся нового материала.
 Удовлетворѐнность учащимся своей работой на уроке.
 Оценка учащимся психологической атмосферы урока.
Вариант 1
Попытайтесь сделать анализ своей деятельности
в течение урока. Какую группу тезисов Вы выберете?
1. Тема урока очень заинтересовала меня.
Я активно принимал участие в работе группы.
Я работал на протяжении всего урока.
Урок помог мне хорошо разобраться в материале темы.
Своей работой я удовлетворен.
2. Тема урока заинтересовала меня.
Я принимал участие в работе группы, слушал внимательно,
однако не всегда был активен.
В главном вопросе урока я разобрался.
Своей работой я в целом удовлетворен.
3. Задания, предложенные для работы в группе, мне показались
интересными.
Но при выполнении заданий мне иногда не хватало знаний.
Я предпочитал слушать, как отвечают товарищи.
В материале темы мне не всѐ осталось понятным.
Я не вполне удовлетворѐн своей работой.
4. Задания, предложенные для работы в группе, мне показались
трудными и недостаточно интересными.
При выполнении заданий я не был постоянно активен, работа
не всегда была для меня интересна.
В главном вопросе темы я разобрался недостаточно глубоко.
Своей работой я не вполне удовлетворен.
5. Задания, предложенные для работы в группе, мне показались
неинтересными.
На протяжении урока я был пассивен.
Слушал не всегда внимательно, поэтому многого не понял.
Мне недостаѐт умений выполнять задания.
Свои знания по теме урока я оцениваю как поверхностные.
6. Меня не заинтересовала тема урока.
На уроке я не был активен.
В материале темы я не разобрался.
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Самостоятельно выполнять задания я не могу.
Вариант 2
Возможен вариант проведения рефлексивного этапа с
помощью альтернативных тестовых заданий. Приводим пример:
Попытайтесь сделать анализ своей деятельности
в течение урока, выбрав вариант ответа на вопросы.
1. Вызвал ли у Вас интерес учебный материал, рассматриваемый на уроке?
а) материал урока был для меня интересен
б) материал урока был для меня недостаточно
интересен
в) материал урока был для меня неинтересен
2. Каким он оказался для Вас по сложности?
а) задания не вызывали у меня никаких затруднений
б) некоторые задания оказались для меня трудными
в) материал урока был для меня сложным
3. Как Вы оцениваете свою активность на протяжении всего
урока?
а) я был активен на протяжении всего урока
б) я не всегда был достаточно активен
в) я не был активен
4. Насколько понятен стал Вам вопрос, изучаемый на
уроке?
а) в материале темы урока я разобрался хорошо
б) в материале темы урока я недостаточно хорошо
разобрался
в) в материале темы урока я не разобрался
5. Удовлетворены ли Вы своей работой на уроке?
а) я доволен своей работой на уроке
б) я не вполне удовлетворѐн своей работой на уроке
в) я не удовлетворѐн своей работой на уроке
6. Как Вы оцениваете психологическую атмосферу урока?
а) доброжелательная
б) спокойная
в) недоброжелательная
г) напряжѐнная
Вариант 3
Можно предложить ученикам ответить на конкретные
вопросы.
Попытайтесь сделать анализ своей деятельности
в течение урока, ответив на вопросы.
1. Вызвал ли у Вас интерес учебный материал,
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рассматриваемый на уроке?
2. Каким он оказался для Вас по сложности?
3. Как вы оцениваете свою активность на протяжении всего
урока?
4. Насколько понятен Вам стал материал темы по
истечении урока?
5. Удовлетворены ли Вы своей работой на уроке?
6. Как Вы оцениваете психологическую атмосферу урока?
Наконец, учащиеся могут провести анализ своей
деятельности по плану, в котором указаны только критерии
оценивания своей работы и своего внутреннего состояния.
Попытайтесь сделать анализ своей деятельности
в течение урока, исходя из следующих критериев:
1. Новизна и интерес учебного материала, рассматриваемого на уроке.
2. Степень сложности для Вас.
3. Оценка собственной активности на протяжении всего
урока.
4. Степень усвоения Вами нового материала.
5. Удовлетворѐнность своей работой на уроке.
6. Ваша оценка психологической атмосферы урока.
Мы полагаем, что рефлексивная деятельность учащихся на
уроках языка тесно связана как с формированием мотивации,
так и с формированием и развитием коммуникативных умений.
Рефлексия обладает огромным потенциалом для развития
коммуникативных умений и формирования положительной
мотивации овладения языком.
Рефлексия учит проектировать свою деятельность, свою
речь, проектировать себя как личность. Человек учится
понимать себя. А, научившись понимать себя, он научится
понимать других.
Література:
1.
2.
3.

4.

Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М., 1999. – С. 101.
Конюхов Н.И. Словарь-справочник по психологии. – М., 1996. –
С. 121.
Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. – М.:
Педагогическое общество. – 2001. – С. 198.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.:
Азбуковник, 2000. – С. 678.



177




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



*

Шадріна В.В.
ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи
освіти в Україні орієнтують нинішніх і майбутніх учителів та
викладачів на відмову від авторитарного стилю навчання на
користь гуманістичного підходу, на застосування методів, які
сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням
індивідуальних особливостей учасників навчального процесу
й спілкування.
Основним засобом людського спілкування є мова, а в багатомовному просторі – декілька мов. Ось чому вивчення
іноземних мов набуває особливого статусу в нашій країні.
Держстандарт з іноземних мов, а також нові програми й підручники спрямовані на комунікативний підхід. Власне кажучи,
орієнтація на спілкування при вивченні іноземних мов або
застосування так званих «прямих» методів навчання не
є науково-методичним надбанням сьогодення, вони були відомі
багато століть тому. Як приклад можна навести наказ
російського царя Петра І стосовно навчання його сина Олексія:
«Французскому языку учить, который ни через что иное лучше,
как через повседневное обходительство, изучен быть может»
[2]. Поява за останні десятиріччя низки методів навчання
іноземних мов, які базуються на гуманістичному підході,
спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на
розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу,
створює передумови для ефективного поліпшення навчального
процесу в українських освітніх закладах усіх типів.
Найвідоміший і найрозповсюдженіший в усьому світі такий
метод – сугестопедія з її багатьма підвидами, які спираються на
сугестивно звільнені психічні резерви особистості. Цей процес
здійснюється в умовах застосування психогігієни та психопрофілактики нового типу з урахуванням посиленої гуманізації
навчального процесу [4, 5, 9]. Метод передбачає повну відмову
від авторитарного стилю викладання. Викладач створює в класі
невимушену атмосферу, у якій учні не відчувають, що підсвідомо
засвоюють величезні масиви лінгвістичного матеріалу. Для
модулювання підсвідомості й активізації афективної здатності
учнів у навчальному процесі широко використовуються музика та
*
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йогівські вправи.
1. Емоційно-смисловий метод передбачає навчання, що
використовує не тільки логіко-раціональну сферу учня, а й підсвідомі форми вищої нервової діяльності, мобілізацію емоцій
тощо. Моделюючи дійсність і мотивуючи відомі форми поведінки,
навчання відбувається в умовах рольової гри та розв'язування
проблемних ситуацій.
2. Метод послідовного чергування циклів навчання
розроблено в Тбіліському державному університеті й СанктПетербурзькій лісотехнічній академії. Основна ідея методу
полягає в необхідності послідовного застосування системної
мовної та мовленнєвої підготовки. Навчальний процес
побудовано у вигляді чергування циклів навчання: усного
спілкування та засвоєння мовного матеріалу. Застосовуються
різнопланові прийоми: соціо-метричне тестування, варіанти
й імпровізовані види гри, розумові завдання та проблемні
ситуації в грі, субсенсорне підкріплення, посилення сугестії
засобами мистецтва, аудіювання, кінокурс тощо.
3. Не втрачають привабливості аудіолінгвальний і аудіовізуальний (структурно-глобальний) методи, які виключають
використання рідної мови й побудовані на засвоєнні мовного
матеріалу шляхом імітації та вивчення напам'ять. У нашій країні
відомі деякі нові методи навчання іноземних мов, які базуються
на використанні підсвідомості й поєднуються в навчальному
процесі з традиційними.
4. Ритмопедія – методика навчання на основі ритмостимуляції, тобто комплексного впливання на зоровий і слуховий
аналізатори низькочастотними ритмічними сигналами (подразнювачами), які сумуються в підкіркових утвореннях мозку
і нав'язують організму ритми, що відповідають фазовим станам.
Завдяки фазовим станам формується та підтримується так
звана домінанта стабільного збудження, яка пропускає весь потік
інформації, що сприймається мозком. Вербальний вплив на
свідому сферу посилюється підсвідомим сприйняттям інформації
завдяки світлу, кольору, звуку та мелодії. Таким чином
створюються сприятливі умови для засвоєння навчального
матеріалу у великому обсязі.
Психологічно комфортні й гуманістичні методи навчання
іноземних мов гармонійно доповнюються новими підходами,
спрямованими на розвиток учнівської особистості, її здібностей
до творчої пошукової роботи, самовдосконалення в руслі
гуманізації.
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Протягом останніх двадцяти п'яти років у різних країнах випробовуються нові гуманістичні підходи до навчання іноземних
мов, що ґрунтуються на оптимістичній гіпотезі щодо
можливостей тих, хто навчається.
5. Групове (спільне) комунікативне вивчення базується
на потребі людини, щоб її розуміли інші та допомагали їй
реалізувати себе й власні цінності. Учні стають у коло, – поза
ним учитель: його роль зведено до дружнього порадника, який
постачає необхідний для спілкування мовний матеріал.
Вивчення – це передусім самоствердження, а вже потім –
поглиблення знань. А відтак такий підхід має свою привабливість
для учнів, що вже володіють певним мовним матеріалом [1, 7, 8].
Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність
комунікативно спрямованого навчання іноземних мов у середній
школі залежить від бажання й здатності вчителів скористатися
позитивним досвідом вітчизняних та іноземних учених і практиків
щодо гуманістичного підходу в навчанні, розуміння необхідності
відмовитися від авторитарних і схоластичних методів. Методи
навчання іноземних мов, які ґрунтуються на гуманістичному
підході, допомагають розкрити творчий потенціал учнів,
сприяють
розвитку
та
самовдосконаленню
навчальнокомунікативного процесу, формуванню майбутніх свідомих
патріотів своєї країни, толерантних громадян світу. А це
забезпечує входження України до європейського освітянського
простору.
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЧЕРЕЗ ЕКОЛОГІЧНУ ОСВІТУ
Виховання в дитини поваги та любові до себе самої, до
людей, до світу природи розпочинається з родини та
дошкільного закладу. Саме з дошкільного віку слід залучати до
спільної з дорослими екологічно доцільної діяльності. У цей
період починає пробуджуватись інтерес і любов до природи, до
пізнання її через різні об'єкти та явища. Завдяки розвиткові
емоційно-чуттєвої сфери конкретні об'єкти з природного
оточення мають стати для дитини суб'єктами спілкування.
Поступово формується цілісний, емоційно позитивний ідеальний
образ довкілля як основи духовного зв'язку зі світом природи.
Екологічну освіту можна визначити як систему послідовного
неперервного формування екологічної культури людини, що
здійснюється через процес навчання, виховання, самоосвіту,
набуття життєвого досвіду.
Зміст екологічної освіти дошкільнят закладено в галузі
«Природа», яка визначена Базовим компонентом дошкільної
освіти в Україні.
Метою дошкільної освіти в даній галузі є створення сприятливих умов для становлення в дошкільника компетентності в цій
сфері життєдіяльності, у формуванні основ екологічної культури,
наукового світобачення та еколого доцільної поведінки.
*

© Шевченко Ю.В.
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Одна з головних умов реалізації цього завдання – створення
в дошкільному закладі та за його межами еколого-розвивального
предметного середовища. Воно сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, розуміння самоцінності та
неповторності компонентів природи, гуманних почуттів щодо
живих істот, виробленню вміння відчувати красу природи та
милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила
безпечної поведінки в ньому.
Метою статті є розгляд процесу розвитку пізнавальних
екологічних умінь. Ефективно впливає на розвиток екологічних
умінь дошкільнят система роботи «Екологічні стежини», що
розроблені в дошкільному навчальному закладі № 4 «Колосок»
смт Білозерка.
Створенню цих стежин передувала значна робота, яка
розпочиналася з «розвідки» територій дошкільного закладу,
розташованого неподалік парку та найоптимальніших шляхів до
Білого озера та природних джерел. З огляду на вік дітей, а також
можливості їхньої пам'яті, мислення тощо, розроблено чотири
екологічні стежини: одну – на території самого дитсадка (для
молодших і старших дошкільнят) і три поза його межами (для
старших дошкільнят).
На «стежинах» виділено такі тематичні ділянки: «Зелені
старожили» – це древа та кущі, «Диво-рослини» – квітник
дитячого садка, «Смачна ділянка» – город, «Чарівне озеро» –
Біле озеро, «Життєдайне джерельце» – природні джерела,
«Галявина розваг» – місце для відпочинку та ігор, «Скарбничка
здоров'я» – ділянка лікарських рослин.
Плануючи мандрівки зі своїми вихованцями тією чи іншою
екологічною стежиною, варто враховувати вікові особливості
дітей, сезонні зміни в природі, визначити види діяльності дітей
у групі, які є логічним продовженням цієї роботи й допомагають
дошкільнятам глибше пізнати певний об'єкт.
Формою організації роботи з дітьми на «екологічній стежині»
можна обрати цільові прогулянки. Обсяг природничої інформації,
що використовується для кожної прогулянки, досить обмежений.
Це дає можливість педагогу формувати в дошкільнят чітке
уявлення про певний об’єкт чи явище природи, проводити цю
роботу поступово, послідовно, систематично. Провідним
методом обираємо спостереження в поєднанні з екоіграми,
природоохоронною діяльністю, читанням художніх творів на
природничу тематику тощо. Окремі прогулянки доречно
присвятити вихованню естетичного ставлення до природи:
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спогляданню, милуванню красою довкілля, вправлянню у висловлюванні захоплення емоційною мовою. Усе це варто
поєднати з читанням, розповіданням поетичних або прозових
творів описового характеру, зміст яких відповідає тому, що в цей
час сприймають діти.
Наприклад, спостерігаючи за берізкою на тематичній ділянці
«Зелені старожили», разом з дітьми старшої групи пригадуємо
уривок з вірша Н. Приходько «Жовтень»:
І берізка над потоком
Стала наче молода.
Вітер, мовби ненароком,
Їй косиці розпліта…
Згодом розглядаємо зображення берізки на репродукціях
картин відомих художників, і на занятті з малювання діти
пробують відтворити її. Тут також варто вдатися до загадки, щоб
стимулювати процеси мислення й бажання передати на папері
враження від спостереження: «Прибігли до річки білокорі
сестрички». По завершенні роботи порівнюємо малюнки
з репродукціями творів живопису, зі спогадами, які залишилися
в пам’яті. Потім діти не раз повертаються до цієї теми
в самостійній художній діяльності та творчих розповідях.
Отже, саме «екологічна стежина» є для наших малюків тією
загадковою країною, у якій вони дізнаються про те, що все живе
навколо потребує піклування й захисту, пізнають неповторну
красу навколишнього світу.
Іншим видом роботи, що сприяє розвитку пізнавальних
умінь є соціально-моральні задачі, які пропонуємо для
розв’язання старшим дошкільнятам під час екскурсій,
прогулянок. Вони, як і навчально-пізнавальні задачі, містять
проблему – проте не суто наукового змісту, а таку, що стосується
взаємодії людини з природою.
Соціально-моральна задача екологічного змісту містить
інформаційний та емоційний компоненти. Останньому належить
провідна роль, оскільки він сприяє усвідомленню дошкільнятами
вимоги бути уважними й чуйними до довкілля бережно ставитись
до тварин, рослин. Це важливо тому, що норми гуманної
взаємодії з природою діти мають опанувати особисто.
Розв’язуючи такі задачі, діти мають зробити вибір, визначити
своє ставлення до предмета обговорення, продумати відповідні
практичні дії тощо. Проблеми довкілля розглядаються, таким
чином, не абстрактно, а як такі, що стосуються кожного, і на які
кожний впливає в повсякденному житті.
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Часто трапляється так, що дехто з дітей уникає відповідей,
відмовчується. Вони уважно слухають завдання, відповіді
ровесників, але самі відповісти соромляться. Згодом ці діти
підходять до вихователя й розповідають, як би вчинили в тій чи
інші ситуації. Причина такої поведінки дітей полягає в тому, що
дорослі часто негативно оцінюють їхні вчинки і їм буває соромно
за свою поведінку. Вони хочуть бути кращими, але не знають, як
проявити себе. Тому пропоновані ситуації дають дітям змогу
подивитись на себе збоку, пізнаючи себе. Відповіді однолітків
допомагають їм усвідомити, як треба чинити, щоб було добре
й тобі й іншим, особливо щодо тих, хто не може захиститися.
Діти за своєю природою дослідники, їх цікавить усе. Тож,
пропонуючи своїм вихованцям безліч дослідів, вихователь учить
їх спостерігати, думати, робити висновки, пізнавати світ.
Обговорюючи з дошкільниками певне явище, варто
зупинитися на протилежних думках дітей і знайти порозуміння із
запропонованого за допомогою досліду.
Так, наприклад, продовжуючи ознайомлення дітей із
властивостями снігу, можна провести кілька послідовних
спостережень, спираючися на вже наявні в них знання; «Як ви
гадаєте, чому сніг під будинком з одного боку тане, а з іншого –
ні?», «Чому селян турбує малосніжна зима і чому вони радіють
великим снігопадам?». Відповіді (вони бувають різні)
перевіряємо за допомогою дослідів, що проводяться на
прогулянках. Скажімо, виносимо на вулицю дві однакові
формочки з водою – одну ставимо на землю, а другу, накривши
кришкою, зариваємо в сніг. У кінці прогулянки перевіряємо
результат: у відкритій формочці вода замерзла, а під снігом – ні.
Усі разом доходимо висновку: під снігом тепліше, ніж на поверхні
ґрунту. «Озимина під снігом не боїться морозу, а навесні сніг
розтане й напоїть її водою» – роблять висновки діти.
Значну пізнавальну активність викликає гра-дослід «Слухняна крапелька». Для проведення її треба взяти маленьку аптечну пляшечку з гумовим корком і порожній стержень від
кулькової ручки. У корку треба зробити дірочку, встромити туди
трубочку (стержень) і у вільний кінець її набрати крапельку
підфарбованої води. Корок разом із трубочкою вставити в пляшечку й запропонувати дитині затиснути її в кулаці. Малюки
зможуть спостерігати, як крапелька швидко рухається вгору по
трубочці. Вони мають дійти висновку, що пляшечка не порожня,
у ній є повітря, яке нагрівається від тепла руки й піднімається
вгору. З ним піднімається й крапелька по трубочці. За допомогою
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вихователя діти роблять висновок, що це, власне, простий
термометр.
Подальшому розвитку пізнавальних умінь дітей сприяють
ігри, що поглиблюють їх уявлення про переміщення гарячої
й холодної води, перехід речовин з одного стану в інший
(твердий – рідкий – газоподібний і навпаки). Це ігри «Чому
заплакала свічка?», і «Чому не ліпиться пластилін?» тощо.
Активізувати пізнавальну діяльність малюків, викликати
в них зацікавленість довкіллям допомагають проблемно-пошукові ситуації, дидактичні ігри, вікторини, конкурси на зразок гри
«Що? Де? Коли?», «Клубу веселих і кмітливих», а також словесні
логічні задачі, кросворди, загадки. Але використання цих засобів
можливе лише тоді, коли в дітей уже є певні природничі знання.
З малюками старшого дошкільного віку, які володіють
звуковим аналізом слів і знають літери, можна розпочинати
роботу над кросвордами екологічного змісту. Педагог може
придумувати їх самостійно з огляду на вік та індивідуальні
можливості дітей.
Як підготовка до навчання розв'язання кросвордів
пропонуються завдання на зразок «Продовж стрічку», причому
вони мають обов'язково бути проілюстровані малюнком.
Наприклад, на картці накреслено стільки клітинок, скільки літер
у слові. У першій клітинці вихователь пише літеру, з якої починається слово; решта клітинок заповнюються дітьми. Малюнок
повинен бути поруч.
На наступному етапі малі вже справляться з цим завданням
(заповнять клітинки, маючи в першій лише першу літеру слова),
без малюнка.
Вихователь може лише підказати, до якої категорії
предметів чи явищ належить слово: «Шукайте слово серед назв
дерев (квітів, комах, птахів, звірів тощо)».
Такою ж підготовчою до розв'язання кросвордів роботою
є й завдання «Заповни крила вітрячка». Малюється вітрячок, що
має дво- чи триклітинкові лопаті, у клітинки яких мають бути
вписані літери слів (з відповідною їх кількістю), які закінчуються
на одну й ту саму літеру, написану в середині вітрячка. Першу
лопать заповнює вихователь, а далі продовжуватимуть діти. На
першому етапі розв'язування кросвордів поруч мають бути
малюнки — зображення «відгадок». На наступному етапі можна
запропонувати таке ж завдання, але без малюнків-підказок.
Після того, коли діти зрозуміють сутність розв'язування
кросвордів, цю роботу можна включати до занять, пропонувати
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у вільний час та рекомендувати батькам для роботи з малими.
Добре, якщо діти розв'язуватимуть такі кросворди для
закріплення теми, як от: «Птахи», «Комахи», «Городина»,
«Садовина», «Звірі» тощо.
Робота з кросвордами сприяє розвиткові слухового
й зорового аналізаторів та активному логічному мисленню дітей,
активізує їхню пізнавальну діяльність.
Педагоги-практики, реалізуючи завдання розвитку пізнавальних умінь дошкільнят через екологічну освіту, застосовують
різноманітні форми й методи. Широкого визнання, зокрема, набув останнім часом метод проекту як універсальний засіб впливу
на інтелектуальну, емоційно-чуттєву та вольову сфери особистості дитини, як шлях розвитку ініціативної, творчої особистості.
Як зазначається в сучасних педагогічних розробках
(Є. Полат, І. Цветкова) [4, с. 24], метод проектів є методом практичної цільової дії, він відкриває великі можливості для формування власного життєвого досвіду дитини в процесі взаємодії
з навколишнім світом і є педагогічною технологією, що актуалізує
суб'єктну позицію дитини в педагогічному процесі. Він ґрунтується на дитячих потребах та інтересах, вікових та індивідуальних
особливостях дітей, стимулює їхню самостійність. Це – один із
небагатьох методів, який виводить педагогічний процес за межі
дошкільного закладу в довкілля – природне й соціальне
середовище, дає можливість краще пізнати його.
Кожний проект має свою структуру. Загальна структура,
запропонована І.Цвєтковою, має такий вигляд:
1) визначення мети проекту (або окремого його етапу);
2) розробка проекту — плану діяльності для досягнення
поставленої мети;
3) виконання проекту;
4) підбиття підсумків виконання проекту, визначення нових
завдань для нового проекту (наступного його етапу) [4, с. 24].
Неодмінною умовою створення та здійснення проекту
є наявність усіх його складових.
Прикладом методу проектів у дошкільному закладі
є екологічний проект «Книга скарг і пропозицій».
Мета проекту — зібрати в книгу «скарг», які «надходять» від
тварин і рослин, що безпосередньо оточують дітей, а також їхні
пропозиції: рослини й тварини не завжди знаходять «спільну
мову», і в них виникають конфлікти, наприклад, реп'яхи лопуха
заважають вільно пересуватися котам, собакам — лопух можна
пересадити в інше місце, де природні умови відповідають його
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життєвим потребам.
Напередодні акції діти вирушають на прогулянку-подорож,
щоб мати уявлення про стан навколишньої природи.
Можна запропонувати вихованцям провести індивідуальне
спостереження за якимось одним об'єктом. Потім дитина
розповідає про «скарги й пропозиції», якими з нею «поділилася»
тварина чи рослина, виступаючи від імені цього об'єкта.
Наступним етапом може стати обговорення надісланих
скарг та пропозицій. «Що ми можемо зробити, щоб допомогти
мешканцям лісів, полів?» Розмірковуючи над цим питанням, діти
можуть придумати нові практичні проекти («Первоцвіти»,
«Березові сльози»). «Книгу скарг і пропозицій» бажано
проілюструвати дитячими малюнками.
Отже, метод проектів допомагає об’єднати зусилля дітей
і дорослих, як найближчого оточення (батьків, родини, сусідів,
вихователів), так і далекого (школярів, колективи підприємств) –
це ще одна перевага цього методу.
Таким чином, завдання розвитку пізнавальних умінь дітей
дошкільного віку через екологічну освіту сьогодні дуже
актуальне. Реалізація цього завдання можлива за умови
комплексного використання інтерактивних форм і методів роботи
з дошкільнятами.
Література:
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. журн.
«Дошкільне виховання», 1999.
2. Грицан М., Курик М. Сучасна екологічна освіта: передумови,
принципи, завдання // Дошкільне виховання. – 2001. – №10. – С. 6-7.
3. Лисенко Н.В. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – К.:
Освіта, 1993.
4. Маршицька В. Екологічні проекти // Дошкільне виховання. – 2001. –
№5. – С. 24-25.
5. Постовой В.Г. Педагогічні задачі і завдання для батьків. – К.: Рад.
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КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА
ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В СУЧАСНІЙ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Наголосимо, що сьогодні у світі різні держави та народи
мають різний рівень соціально-економічного, культурного й наукового розвитку. Високий рівень історичної науки та освіти характерний для тих країн, які впродовж принаймні одного століття
мали розвинену економіку або є високорозвиненими тепер.
Для групи лідерів (США, ФРН, Франція) характерний високий рівень організації історичної науки: розгалужена мережа
державних та приватних наукових центрів, науково-дослідних
інститутів, університетів, архівно-музейних, бібліотечних і краєзнавчих установ із високим технічним оснащенням і фінансовим
забезпеченням. Вчені-історики не лише забезпечують розвиток
фундаментальної науки, але й суттєво впливають на стан
суспільної думки як у себе в країні, так і за її межами, допомагають своїй державі у виробленні оптимального внутрішнього та
зовнішньополітичного курсу, осмисленню складних суспільних
процесів минулого й сьогодення в масштабах країни, регіону,
населеного пункту тощо. Демократична держава підтримує
високий престиж своєї інтелектуальної еліти, чого не можна
сказати про державу тоталітарну, де «партайгеносе» вважають
своїм обов'язком повчати еліту замість того, щоб прислухатися
до неї. У демократичних країнах історична наука досить
демократична: кожен громадянин, не кажучи вже про вчителя
історії, може швидко й без проблем скористатися архівними
документами, яким не менше ЗО років (за деякими винятками).
Пригадайте дикунську систему допусків до радянських архівів,
особливо партійних, куди й зараз потрапити не так просто.
Справа в тому, що на відміну від заходу, де архіви розцінюються
як надбання нації, що ним вільно може скористатися кожен
громадянин, у тоталітарній державі архів є зібрання «государевих тайн», а, за компартійною традицією з її параноїдальними
пошуками «ворогів народу», архіви в разі «потреби» навіть
знищували.
Сотні років Україна жила в колоніальних умовах, і її
поневолювачі не турбувалися про розвиток національної
української історіографії – міцного фундаменту національної
*
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самосвідомості народу – а, швидше, навпаки. Не стали винятком
і 70 років існували нібито незалежної УРСР у складі СРСР.
Хоча тоталітарний режим завдав шкоди розвиткові й російської історичної науки, однак існувала принципова відмінність
у політиці імперського центру щодо російської історичної науки
й української (чи, скажімо, білоруської тощо). У підросійських
умовах українська та інші національні історичні науки розглядалися виключно як доповнення до загальноросійської. Коли
ж в Україні починало формуватися щось дійсно значне й оригінальне, воно негайно придушувалося. У 1930-х рр. провідні українські історики були знищені фізично або потрапили на Колиму,
на початку 70-х – були відлучені від фундаментальної науки.
Але були створені оптимальні умови для поголів'я істориківполітруків. Їхня безпорадність стала очевидною особливо тепер,
коли вони, нездатні створити щось позитивне в науці,
займаються україножерством і паплюжать усе українське,
починаючи від держави, національної ідеї й закінчуючи мовою.
Отже й виходить, що при величезній кількості істориків фактично
майже нікому досліджувати кореневі проблеми історії України.
Можна визначити два етап справжнього відродження
історичної науки в Україні як передумови реалізації концепції
історичної освіти. На першому, на якому власне знаходиться
наука, головне завдання полягає в збереженні кваліфікованих
кадрів і наукового потенціалу, попри всі економічні труднощі.
Другий – створення наукових шкіл.
Наукові школи створюються копіткою працею приблизно за
20 років, а нищаться швидко за вказівками тиранів.
Наголосимо, що наукові школи забезпечують високий рівень
історичної науки та освіти, закладають міцний підмурок неналежної праці вчителя. Скажімо, учитель-історик із Каховки Віктор
Анатолійович Зубков в Одеському університеті був учнем Анатолія Демидовича Бачинського, який зберігав славетні традиції
одеської школи української історіографії 1920-х рр. А вже його
учні стали переможцями олімпіад і МАН, учаться в Київських
вузах та аспірантурі Інституту історії України НАН України.
В українській науці найвагоміші здобутки пов'язані саме
з науковими школами В.Антоновича, В.Довнар-Запольського,
М.Грушевського, Д.Багалія, М.Яворського, М.Слабченка. До
школи входить ціла мережа установ – науковий та освітній
осередки, друкований орган, сталі зв'язки з вітчизняними та
закордонними
колегами,
наявність
декількох
поколінь
дослідників. Але головним елементом є Лідер, Учитель та його
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учні. Він передає учням не тільки й не стільки певну проблему,
методологію та методику. Ідеться про передачу традицій етносу
науки та освіти, громадські й навіть громадсько-політичні позиції,
патріотизм, культуру.
Для повноцінної історичної освіти мають бути альтернативні
наукові школи з історії України, всесвітньої історії та історичного
краєзнавства.
У цій справі без підтримки держави не обійтись, причому
йдеться про науку, вищу й середню освіту. На приватний капітал
надії мало, ураховуючи культурний рівень та національну
орієнтацію бізнес-еліти.
Існує й відповідний зарубіжний досвід Японії, Південної
Кореї чи Ізраїлю, які виявилися на висоті національно-культурних
завдань. Це дозволило цим країнам зробити стрибок і в економіці, і в культурі та науці.
Та повернемося до України. Сьогодні навіть ті мізерні кошти,
що їх виділяє держава, слід використовувати раціонально. Адже
«объять необъятное» не можна, тому слід зосередитись на
фундаментальних дослідженнях із вітчизняної та всесвітньої
історії, історичного краєзнавства.
У нас краєзнавство геть занедбане, а коли ми не вивчимо
свою історії, то хто це зробить за нас? Коли в нас не буде по
2-3 солідні історичні розвідки з історії кожного села, як
у Німеччині, важко сподіватися вийти на європейський рівень.
В Україні навіть у мінімальному обсязі не реалізовано гасло
західноєвропейських істориків XIX ст. «до джерел», без чого неможливий елементарний поступ історичної науки. Ідеться про
пошук архівних джерел у межах України й за кордоном, мікрофільмування найважливіших джерел та преси, збір публікацій
про історію України в інших країнах, створення фондів усної історії, де у вигляді рукописних чи аудіовізуальних магнітофонних
записів зібрані унікальні свідчення очевидців історії XX ст.
Виходячи із цього (тобто стану історичної науки) та
окреслених у законах «Про освіту» та «Про загальну середню
освіту» цілей навчання (розвиток особистості – інтелектуальний,
соціальний і фізичний), слід і підходити до реалізації
концептуальних цілей історичної освіти.
Отже, мета історії як навчального предмета полягає в допомозі учням у їхньому інтелектуальному й соціальному розвитку.
Інтелектуальний розвиток особистості як мета навчання історії
передбачає передусім формування в учнів історичного
мислення-основи їхньої історичної свідомості.
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Специфіка історії як гуманітарно-соціальної дисципліни
полягає в тому, що вона містить у собі великий потенціал для
формування соціальної ідентичності учнів, залучаючи їх до
системи цінностей, норм і відносин суспільства. Це дає
можливість придбати соціальний досвід, на підставі чого
відбувається формування певних соціальних якостей і рис. На
сучасному етапі розвитку українського суспільства вкрай
актуальним є саме національний аспект соціалізації особистості,
свідомого віднесення індивіда до української нації й реального
відчуття себе її частиною, підготовка до свідомої активної участі
в житті українського суспільства й держави.
Таким чином, ця мета історичної освіти в школі має конкретизуватися в комплексі завдань, серед яких пріоритетними є:
 розвиток мотиваційної сфери навчальної діяльності,
перш за все інтересу до історії як навчального предмету;
 формування основ історичних знань як результату
системного пізнання учнів та бази для подальшого пізнання
історії;
 розвиток критичного та творчого мислення, формування
власного погляду на інформацію й критичного ставлення до неї;
 виховання неупередженого сприймання й толерантного
ставлення до інших народів, груп та особистостей.
 вироблення навичок самоосвіти, прагнення й уміння
постійно поповнювати історичні знання, орієнтуватися в інтелектуальному полі суспільства;
 виховання громадянської свідомості, гідності та честі
в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських
цінностей, утвердження ідеалів гуманізму, демократії, добра
й справедливості.
Усе це має кореспондуватися з викликами сучасності й відповідати філософії освіти XXI століття. Ідеться в першу чергу
про необхідність в умовах глобалізації та демократизації забезпечити перехід від індустріальних до науково-інформаційних
технологій. Адже сучасна постіндустріальна доба (чи інформаційна) базується в значній мірі не на матеріальній, а на інтелектуальній власності. Місце країни у світі все в більшій мірі визначається рівнем людського розвитку в країні, станом наукового
потенціалу нації, рівнем індивідуального розвитку людини.
Світова й вітчизняна історична наука може й повинна вписатись до цих вимог за допомогою «історичної повсякденності».
Це в першу чергу врахування підходів знаменитої школи
«Анналів». Хоча слід зазначити, що увага до життя людей –
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економічного, юридичного та іншого побуту – була притаманна
й українській національній історіографії із часів В.Антоновича
й М.Грушевського.
При такому підході першочергова увага приділяється
відповідним структурам повсякденності.
Історична повсякденність – соціально-філософський термін,
що позначає певний зріз взаємодії соціального простору й часу,
сферу людської життєдіяльності, у процесі якої здійснюється
безпосереднє й опосередковане (через предмети культури)
спілкування людей.
Повсякденність осягається через співвідношення т. зв.
високої культури в усіх її проявах та повсякденної свідомості.
Тобто повсякденність розуміється як предмет побуту, життєве
середовище, спілкування з мистецтвом, а глибинною тенденцією
розвитку цивілізації у XX ст. є зближення й контрастна взаємодія
ідеального й реального.
Водночас повсякденність є самодостатнім поняттям. Світ
повсякденності аж ніяк не складається з одних матеріальних
предметів і подій, з якими людина стикається у своєму
найближчому оточенні. Повсякденність не має однозначної
спрямованості на певну практичну мету, вона насичена багатьма
утилітарно не потрібними моментами, вона виходить за межі
вузької буденності.
Значну роль в історичній повсякденності відіграють звичаї
й традиції. Безпритульність індивіда сучасного суспільства,
почуття покинутості пов'язані із браком поєднальної сили
традицій. Адже традиції й звичаї виступають сполучною ланкою
часу, умовою відчуття його спадкоємності, послідовності,
безперервності. Зниження ролі традицій (а це закономірно для
всього світу й для нашої країни в особливо гострій та
небезпечній формі) призводить до страху перед труднощами. Бо
саме через традиції повсякденне життя вживає минулий час
у його загально історичному вимірі.
Отже, повсякденність в історичному розумінні є такою
соціокультурною реальністю, у якій людина може зрозуміти
інших людей і діяти з ними спільно. Внаслідок виникає її
спільний, комунікативний світ, а саме історична повсякденність
постає як специфічна форма соціалізації людини. А саме це
є, урешті решт, головною й виховною, і пізнавальною системою
історичної освіти в середній школі.
При цьому слід не забувати, що ми вчимо історії, тобто
принцип історизму має бути провідним. Не варто боятись
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звинувачень у позитивізму, фактології тощо. Не слід ігнорувати
макроісторію і все зводити до мікро історії адже пануючі
принципи мультипарадигмальності не означають, що увага до
повсякденності має заперечити все звичайне. Просто всі звичні
нам події, факти, оцінки й т. д. слід подавати в людському вимірі,
вписати в історію звичайну пересічну людину з її проблемами.
І якщо під цим кутом поглянути на правду історії, то відразу
рушаться міфи. На жаль, і політика, і суспільство значною мірою
зберігають здатність сприймати лише чорно-біле кіно. Завдання
концепції – перейти на кольорове.
Історизм вимагає оцінок повсякденності в соціальному
просторі (макроісторія, загальні оцінки світової та вітчизняної
історії) і соціальному часі. Соціальний або історичний час на
відмінну від астрономічного може обертатися назад, тупцювати
на місці, прискорюватись.
Нарешті, останнє. Будь-які новації й будь-які педагогічні
технології не замінять постаті Вчителя з його розумом,
інтелектом, совістю, громадянською позицією. Урешті решт,
будь-які новації й реформи слід починати з Учителя.
*
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
В УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «ОСНОВИ
ЗДОРОВ’Я»

У статті розглядається проблема: як у сучасному
соціоекологічному середовищі через освітні програми та нові
навчальні предмети допомогти учням зробити свідомий вибір щодо
дотримування здорового способу життя. Також розглядаються
навчальні стратегії, які підвищують ефективність навчання дітей
бережливому ставленню до власного здоров’я, формуванню стійких
навичок та вмінь щодо здорового способу життя.

Зміни соціоекологічного середовища існування людей, які
сталися наприкінці ХІХ ст., спричинили настільки істотний вплив
на здоров’я населення, що сьогодні це розглядається як
глобальна проблема сучасного світу. Модернізація освітньої
галузі, що відбувається зараз у державі, має на меті створення
умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного
громадянина України.
Одним із шляхів досягнення цієї мети є навчання школярів
відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей,
*
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які їх оточують, як до найвищих індивідуальних і суспільних
цінностей, формування через освіту навичок здорового способу
життя [2].
Стан здоров’я сучасної людини залежить не лише від її
спадковості, а й від умов її проживання та, насамперед, від її
власного ставлення до свого здоров’я. Формування належного
ставлення до свого здоров’я є важливою умовою оздоровлення
суспільства. Здійснювати його важливо починати зі школи,
оскільки це єдина структура, через яку «проходить» усе
населення
країни,
а
навчально-виховний
процес
–
систематизований процес, за допомогою якого можна
формувати мотивацію щодо здорового способу життя. Тому роль
школи в збереженні й зміцненні здоров’я є визначальною [1].
Зрозуміло, що назріла потреба переходу від етапу поінформованості школярів про стан їхнього здоров’я й різноманітні
шкідливі чинники до етапу формування в них стійкої мотивації
щодо ведення здорового способу життя. Для вирішення
проблеми здоров’я дітей шкільного віку очевидною є необхідність об’єднання зусиль педагогів, батьків, валеологів,
медиків, громадськості на різних рівнях – від індивідуального до
державного, а також розробки моделей, форм, методів цієї
взаємодії. Водночас практика засвідчила, що позитивного
результату можна досягти лише тоді, коли до справи береться
підготовлений, кваліфікований педагог, а викладання предмета
має повне навчально-методичне забезпечення.
Предмет «Основи здоров’я», як уже зазначалося,
передбачає формування мотивації щодо здорового способу
життя учнівської молоді. Його зміст інтегрує теми здоров’я
людини та її безпеки, оскільки в повсякденному житті
різноманітні чинники ризику діють комплексно, впливаючи
залежно від сили та умов їх реалізації або на її здоров’я, або на
її безпеку. Міцне здоров’я дає людині можливість активно
протидіяти означеним чинникам ризику й тим самим підвищувати
рівень своєї безпеки. Саме тому зміст навчання щодо здоров’я
й безпеки є цілісним.
Програмою інтегрованого курсу «Основи здоров’я»
передбачено вивчення здоров’я як такого, що має кілька
складових – фізичну, соціальну, психічну, духовну.
Особливого ставлення заслуговує визначення місця
здоров’я в ієрархії життєвих цінностей молоді. Якщо в результаті
дев’ятирічного вивчення предмета «Основи здоров’я» воно буде
займати один з найвищих щаблів серед життєвих цінностей
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кожного учня, він сам дійде висновку про власну відповідальність
за своє здоров’я й докладе всіх зусиль для його збереження на
високому рівні [5].
Відомо, що вибір форм і методів навчання здоровому
способу життя має вирішальне значення в досягненні мети.
Сучасна вітчизняна та зарубіжна педагогіка передбачає
різноманітні методи навчання, об’єднання яких на основі певної
ідеї
(наприклад,
ідеї
формування
здоров’язберігаючих
компетентностей) формують моделі навчання. Аналіз досвіду
викладання основ здоров’я в школах України свідчить, що
найефективнішою для цього є модель, спрямована на здобуття
школярами знань, що забезпечують їхній всебічний розвиток як
особистості та досягнення позитивних тенденцій до зміни
поведінки, що, зрештою, сприяє формуванню здоров’язберігаючих компетентностей [4].
У навчальному процесі вчителі Херсонщини використовують
різноманітні групи методів навчання. Прийняття рішення
вчителем щодо вибору тієї чи іншої педагогічної стратегії
ґрунтується на неперервному оцінюванні рівня навчальних
досягнень учнів певного класу відповідно до поставленої
навчальної мети й завдань. Усі навчальні стратегії
взаємопов’язані й підсилюють одна одну [6].
Стратегія прямого навчання орієнтована на вчителя як
активного учасника навчального процесу. У системі традиційного
навчання вона використовується найчастіше і є ефективною для
вивчення нового теоретичного матеріалу та забезпечення
поетапного відпрацювання вмінь і навичок. Пряме навчання
є, зазвичай, дедуктивним: учитель, наприклад, називає ті чи інші
закономірності, принципи, правила або узагальнення, які потім
ілюструються прикладами. У прямому навчанні педагог є головною дійовою особою, яка керує навчальним процесом.
Непряме навчання зосереджене переважно на учнях, тому
вчитель прагне досягти високого рівня участі школярів у навчальному процесі: проводити дослідження, робити висновки,
формулювати гіпотези, будувати прогнози. Таке навчання
сприяє формуванню конкретних індивідуальних навчальних
інтересів учнів, їхньому прагненню до отримання нових знань,
заохочує до творчого мислення або вирішення проблем,
самостійного прийняття рішень. Воно є гнучким, оскільки дає
нагоду учням самостійно (або групою) досліджувати шляхи
вирішення різних проблем і зменшує острах дати неправильну
відповідь, сприяє творчості та розвитку вміння міжособистісного
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спілкування.
Навчання у взаємодії ґрунтується на обговореннях,
дискусіях, обміні думками між учасниками навчального процесу.
Це вможливлює врахування ідей, досвіду, інтуїції, знань учня,
однокласників і вчителя, генерування альтернативних шляхів
мислення. Учні можуть розвивати не лише конкретні навички,
регламентовані навчальною програмою, а й соціальні навички,
упорядковувати свої думки й уміння аргументувати. Ця стратегія
дає змогу використовувати групові методи навчання. Колективну
взаємодію учнів найкраще відпрацьовувати саме за допомогою
стратегії навчання у взаємодії.
Навчання, що ґрунтується на досвіді, – індуктивне
навчання, спрямоване на різні види діяльності. Так, вивчення
окремих життєвих ситуацій сприяє тому, що учень учиться
аналізувати різноманітні ситуації, запропоновані учителем, та
використовувати набутий досвід у повсякденному житті. Увага
навчання, що ґрунтується на досвіді, зосереджується на процесі
навчання, а не лише на кінцевому результаті. Воно
використовується для того, щоб учні брали участь у різних видах
навчальної діяльності; критично оцінювали попередні знання
й досвід; робили власні висновки; формували власний план дій;
застосовували вивчене в життєвих ситуаціях, які щоразу
змінюються.
Самостійне навчання стосується групи навчальних методів,
які спрямовані на розвиток ініціативи, упевненості в собі та
самовдосконалення кожного учня. Воно сприяє розвитку
самостійних навичок оволодіння знаннями, учить самостійно
планувати свої дії, сприяє поліпшенню самоконтролю й самосвідомості. Самостійне навчання має відбуватися під
керівництвом чи наглядом учителя, який допомагає формуванню
в учня навичок самостійного оволодіння
навчальним
матеріалом, власне – навчає вчитися. Таке навчання водночас
може успішно поєднуватися зі стратегією співпраці з іншими,
заохочує брати на себе відповідальність щодо планування
й темпів власного навчання.
Після обрання необхідних, підпорядкованих навчальній меті
стратегій, учитель приймає рішення щодо вибору методів
навчання. Як і у випадку зі стратегіями, відмінності між методами
теж не завжди чітко окреслені. Щоб досягти мети щодо
формування навичок здорового способу життя, задовольнити
інтереси учнів, досвідчені вчителі використовують різні
педагогічні методи. Як свідчать спостереження, анкетування та
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опитування, ефективним є саме той навчальний процес, у якому
чергуються та поєднуються різні методи навчання.
Стратегія прямого навчання передбачає використання на
уроках основ здоров’я таких методів: порівняння й протиставлення (включаючи пошук спільних і відмінних рис), показ / демонстрація, опитування (за умови високої активності учнів),
повторення й закріплення (особливо актуальний при відпрацюванні таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень,
чинення опору тиску, подолання емоційної напруги та стресу),
міні-лекція (продовжується не більше 5-8 хвилин, містить
інформацію, яку учні не можуть самі здобути), використання
джерел друкованої інформації (ресурсів), систематизований
огляд інформації (швидке й компактне подання інформації
з метою актуалізації його значущості для учнів).
Методи непрямого навчання спрямовані на стимуляцію
розумової діяльності учнів, формування в них власних суджень,
цінностей, ставлення до певних подій, ситуацій, формування
навичок самостійного навчання протягом усього життя: вивчення
окремої життєвої ситуації, обговорення, доповнення (письмове
або усне завершення тексту з певною інформацією), «авторське
місце» – один з учнів – «автор» – повідомляє групі учнів про
свою письмову роботу чи авторську розробку з питань
збереження здоров’я; інші учні можуть ставити запитання,
надавати критичні, але позитивні, коментарі, висловлювати
власні думки з даної проблеми, складання опорної схеми
(концептуальної карти) для зв’язку та узгодження нової
інформації з уже відомою учням.
Методи навчання у взаємодії (найбільш прийнятні для
роботи в малих групах): мозковий штурм, коло знань,
дискусія/обговорення/бесіда, дебати, інтерв’ювання, взаємонавчання, рольові ігри, логічне структурування, павутиння,
самостійне навчання [3].
Основна мета курсу «Основи здоров’я» – навчити дітей
бережливому ставленню до власного здоров’я, виробити вміння
правильно визначити потреби свого організму, формувати стійкі
навички здорового способу життя.
У викладанні курсу доцільне використання такої системи методів і прийомів, що спрямована насамперед не на повідомлення
учням готових знань, а на організацію їх до самостійного набуття
знань, уміння орієнтуватися в сучасному багатоманітному світі та
відпрацювання певних здоров’язберігаючих навичок.
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ПРО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ ІЗ ПАРАМЕТРАМИ
Одним із найбільш складних розділів елементарної
математики є задачі з параметрами.
Інтерес до задач із параметрами невипадковий. Теоретичне
вивчення фізичних процесів часто приводять до більш-менш
складним рівнянням або нерівностям, що містять параметри,
і необхідною частиною розв’язку таких задач є дослідження
характеру процесу в залежності від значень параметрів. Задачі
з параметрами представляють собою мініатюрні дослідницькі
задачі.
Розв’язати задачу з параметрами – це значить встановити,
при яких значеннях параметрів задача має розв’язок і знайти ці
розв’язки (в залежності від параметрів). Не дивлячись на те, що
для розв’язання задач з параметрами не потрібні ніякі спеціальні
знання, що виходять за рамки шкільної програми, необхідність
проводити дослідження значно ускладнює розв’язання задач
такого типу.
Розв’язання задачі з параметрами (зазвичай це рівняння
або нерівності) потребує знання властивостей елементарних
функцій (областей визначення, областей значень, областей
зростання та спаду функцій), властивостей рівнянь та
нерівностей (рівносильних та нерівносильних перетворень, умов,
*

© Плоткін Я.Д.
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що забезпечують рівносильність перетворень і т.п.), уміння вести
дослідження.
Задачі з параметрами надзвичайно різноманітні. Це й задачі
на подільність многочленів, задачі на дослідження визначених
співвідношень між коренями квадратного тричлена, рівняння,
нерівності, геометричні задачі з параметрами, задачі на
максимум і мінімум і т.п.
Основними елементами дослідження при розв’язуванні
задач з параметрами являються:
а) Умови, що визначають область допустимих значень
невідомого й параметрів.
б) Урахування обмеженості функцій.
в) Формування умов, що забезпечують рівносильність
перетворень.
г) Умови монотонної зміни функцій.
Розглянемо елементи досліджень а) – г) на конкретних
прикладах рівняння, системи рівнянь та нерівності.
Приклад 1
Для кожного дійсного значення параметра a  0 розв’язати
рівняння





log a2  x2  ax   1  1
2

(1)
Розв’язування. Так як логарифмічна функція визначена при
додатній, не рівні одиниці основи і тільки для додатних чисел, що
стоять під знаком логарифма, область допустимих значень
невідомого х і параметра а визначаються умовами

a 2 x 2  1  0
 2
2
a  x  0
a 2  x 2  1


(2)

Розв’яжемо першу нерівність в (2)

a 2 x 2  1  0;

1
;
a2
1
1
x1   , x2  ,
a
a оскільки a  0.
x2 

1
x .
a
Отже, ця нерівність виконується для тих х, для яких
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Друга нерівність з (2) виконується для тих х, для яких

x  a.

1
a ,
a то обидві нерівності виконуються для тих х, для
Якщо
яких

1
 x  a.
a

Це можливо, якщо a  1.
Якщо a  1 ці нерівності загальних розв’язків не мають.
Рівняння (1) рівносильне системі

a 2 x 2  1  a 2  x 2
 2
2
a  x  1
a  1

1  x  a
 a

(3)
Розв’язуючи перше рівняння в (3), отримуємо x  1 і,
пудставляючи це значення х в друге співвідношення, отримуємо

a  2.
Отже, маємо:

 2, то рівняння (1) розв’язків не має;
a  1; 2   2;    ,
якщо
то x  1.
якщо

a   0;1

Приклад 2
Для кожного дійсного значення а розв’язати систему
2

sin x  cos y  2a

2
2

sin x  cos y  a a  4
(4)
Розв’язання. Для розв’язання системи (4) скористаємося
теоремою Вієта та допоміжного рівняння
t 2  2a 2t  a 2  a 2  4   0,





2
2
корні якого t1  a  2a, t2  a  2a.
Знайдемо значення sin x і cos y.
Отже, маємо сукупність двох систем для визначення sin x і

cos y
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2

sin x  a  2a

2

cos y  a  2a
або
2

sin x  a  2a

2

cos y  a  2a

(5)

(6)
Так як функції sin x і cos y обмежені, то допустимі значення
параметра а для кожної з систем (5), (6) визначаються з умов
 a 2  2 a  1
 2
 a  2a  1
 2
 a  2 a  1
 a 2  2a  1

(7)
Розв’язуючи систему (7), отримуємо, що її розв’язком є
1  2;  1  2  .

відрізок 
a  1  2;  1  2  ,
Отже, якщо
то отримаємо розв’язки
відповідно з систем (5) і (6)
 x1   n   1n arcsin  a 2  2a 


2

 y1  2 k  arccos  a  2a 
 x2   n   1n arcsin  a 2  2a 


2
 y2  2 k  arccos  a  2a 
де n і k незалежно один від іншого приймають будь-які цілі
значення.

a  1  2;  1  2  ,


 то система (4) розв’язків немає.
Якщо
В розглянутому прикладі допустимі значення параметра

а

були знайдені з умови обмеженості функцій sin x і cos y після
того, як ці функції були виражені в залежності від параметра.
Приклад 3
Для кожного дійсного значення параметра а розв’язати
нерівність

x 2  a 2  x  a.

(8)

Розв’язання. Так як x  a  0 при всіх дійсних х і а, то
умова невід’ємності підкореневого виразу не накладає ніяких
2

2
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обмежень на область допустимих значень невідомого х і
параметра а.
Розв’язання нерівності (8) потребує дії піднесення до
квадрату. Однак ця дія є рівносильною тільки у тому випадку,
якщо обидві частини нерівності невід’ємні. Оскільки в залежності
від х і а права частина нерівності може мати рівні знаки, то
розглянемо кожний з цих випадків окремо.
Нехай x  a  0. Тоді отримаємо систему

x  a  0
x  a  0
 2

2
2
2
 x  a  x  2ax  a або ax  0

(9)
Система (9) розпадається на дві системи
a  0
a  0


x  0
x  0
 x  a
 x  a

або 
З першої системи отримуємо a  x  0 при a  0, з другої
отримуємо x  a при a  0. При a  0 розв’язків немає

a  0

a  x  0 або

a  0

 x  a

(10)
Далі нехай x  a  0. У цьому випадку нерівність (8) буде
вірною при усіх x  a і для усіх дійсних значень а

a  0

 x  a

a  0

x  0

a  0

 x  a

або
або
Об’єднаємо отримані розв’язки (10) і (11)

a  0

 x  a

a  0

x  a
або 
або

a  0

x  0

або
Остаточно отримаємо відповідь

a  0

  x  

a  0

a  x  0

(11)

a  0

x  a
або 

a  0

x  0

або
Зупинимося детальніше на рівносильності рівнянь (систем
рівнянь, нерівностей).
Рівняння А називають рівносильним рівнянню В, якщо усі
розв’язки рівняння А задовольняють рівнянню В, та, навпаки, усі
розв’язки рівняння В задовольняють рівнянню А.
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У вищерозглянутих прикладах 1 і 2 умови, що визначають
ОДЗ невідомого або умови обмеженості функції забезпечували
рівносильність перетворень, бо при порушенні цих умов вихідне
рівняння не мало розв’язків.
При розв’язанні ірраціональних нерівностей справа дещо
інша. У прикладі 3 піднесення до квадрату було рівносильним
тільки при дотриманні умови x  a  0, але вихідна нерівність має
розв’язки і при x  a  0, тобто термін «рівносильність»
використовується тут у іншому, умовному значенні. Мова йшла
про рівносильність систем
 x 2  a 2  x  a  x 2  a 2   x  a 2




x  a  0
і  x  a  0
Для характеристики схожих перетворень введемо поняття
рівносильності на множині.
Два рівняння (нерівності, системи рівнянь) А і В назвемо
рівносильними на множині Х якщо будь-який розв’язок рівняння
А із множини Х задовольняє рівнянню В та, навпаки, будь-який
розв’язок рівняння В із множини Х задовольняє рівнянню А.
Введемо також ще одне корисне визначення. Рівняння
(нерівність або систему рівнянь) А назвемо рівносильним
сукупності систем В, якщо кожний розв’язок рівняння А
задовольняє хоча б одній з систем В та, навпаки, кожний
розв’язок будь-якій із систем сукупності В задовольняє
рівнянню А.
Так у прикладі 3 нерівність
сукупності

 x  a  0
 2
2
 x  a  x  a або

x 2  a 2  x  a рівносильна

 x  a  0;
 2
2
 x  a  x  a.

Тобто, використовуючи знак рівносильності  , розв’язання
цього прикладу можна записати таким чином
 x  a  0
 x  a  0

 2
2
2
2
x 2  a 2  x  a   x  a  x  a або  x  a  x  a 
 x  a  0
x  a  0
 2
2
2
x

a

x

a

 або x  a  0  ax  0 або x  a  0 
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a  0
a  0


x  0
x  0
 x  a


або  x  a або x  a 
a  0
a  0
a  0
a  0
a  0





 a  x  0 або  x  a або  x  a або  x  0 або  x  a 
a  0
a  0
a  0
a  0
a  0





  x  a або  x  a або  x  0 або a  x  0 або  x  a 
a  0
a  0


x0


x


 
або 
Приклад 4
Для кожного дійсного значення параметра а розв’язати
нерівність

 ax 

x

1

при умові ax  0.
Розв’язання. У межах області значень

(12)

х і а, що визначається

умовою ax  0, показникова функція у залежності від величини
основи може як зростати, так і спадати. Так як від цього
залежить знак нерівності, який зв’язує показники степені,
розглянемо окремо три випадки.
1) 0  ax  1, показникова функція спадає.
x  0

0  ax  1

1
 x0
з якої маємо a
при a  0.

1
x ,
a де
2) ax  1. Нерівність (12) задовольняється при
a  0.
3) ax  1. Показникова функція зростає. Маємо систему
x  0

ax  1

x

1
a при a  0.

з якої отримуємо
Об’єднуючи ці розв’язки, маємо відповідь:
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a0

1
 x0
a

a0

1
x .
a

при
при a  0 розв’язків немає
при

Помітимо, що в даному прикладі нерівність  ax   1
рівносильна сукупності систем
0  ax  1
ax  1
ax  1



x
x
x
 ax   1 або  ax   1 або  ax   1
При розв’язанні прикладів 1-4 ми звернули увагу на основні
моменти дослідження задач з параметрами.
Використання аналітичних методів розв’язання задач з
параметрами розглянемо на прикладах.
Приклад 5
Для кожного дійсного значення параметра а розв’язати
рівняння
x

log sin x 2  logsin2 x 3  a.

(13)
Рішення. Переходячи до основи 2 та враховуючи, що

sin 2 x  sin x ,
2

отримаємо систему

log 2 3
 2
log 2 sin x  2a

sin x  0


sin x  1



(14)
де дві останні умови визначають ОДЗ невідомого.
Так як ліва частина рівняння (141) при виконанні умови (143)
log 2 3
 0,
додатна, маємо умову 2a
звідки випливає, що a  0.
Система (14) зводиться до рівносильної сукупності двох
систем

log 2 3
log 2 sin x 
2a


a  0

(15)

або
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log 2 3
log 2 sin x  
2a


a  0

(16)
log
sin
x

0,
2
Так як при усіх допустимих значеннях х
то
система (15) розв’язків не має.
Розв’язуючи систему (16), отримаємо

sin x  2



sin x  2



log 2 3
2a

,

log 2 3
2a

,

  log2 3 
n
x   n   1 arcsin  2 2 a  .




Відповідь: при a  0 розв’язків немає,
  log2 3 
n
x   1 arcsin  2 2 a    n.




при a  0
Приклад 6
Для кожного дійсного значення параметра
рівняння
cos 2 x  sin 2 x  a ,  0  x  2 .

а розв’язати

(17)
Розв’язання. Рівняння (17) рівносильне сукупності двох
рівнянь
cos2 x  sin 2 x  a або cos2 x  a  sin 2 x
Розв’яжемо перше з них
2cos 2 x  1  cos 2 x  2a,
1  2a
cos 2 x 
.
3

Допустимі значення параметра а знаходимо з умови
1 

1  2a
 1.
3

Розв’язуючи цю нерівність, отримуємо
1  a  2
При цих значеннях параметра а розв’язком цього рівняння є
1
1  2a
x   arccos
  n.
2
3
Розв’язуючи аналогічно друге рівняння, знаходимо
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1
x   arccos  2a  1   n.
2
при 0  a  1.

Вибираючи із отриманих рівнянь ті, які належать відрізку
отримаємо відповідь при a  1; 0  1; 2

0; 2 ,

1  2a
1
1  2a
1
1  2a 
1
x    arccos
;   arccos
;2  arccos
,
2
3
2
3
2
3  при a  0;1


1  2a
1
1  2a
1
1  2a
1
x    arccos
;   arccos
;2  arccos
;
3
2
3
2
3
2
1
1
1

arccos  2a  1 ;   arccos  2a  1 ;2  arccos  2a  1  ,
2
2
2

a


;

1
2;






при
розв’язків немає.
Приклад 7
Для кожного дійсного значення параметра а розв’язати
рівняння
x  1  x  a.
(26)
Розв’язання. Покладаючи

x 1  y

і

x  z,

отримаємо
y  z  a
 2
2
y  z 1

y 1
 z  0
Якщо a  0, то система (27) несумісна.
Нехай a  0. Тоді

(27)

y  z  a


1
 y  z  a
звідки
1
1
1
1
y   a   z   a   .
2
a
2
a і
Із останнього співвідношення знаходимо
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2

1 1

x  z2     a  .
4 a

Допустимі значення параметра
z  0. Маємо систему
1 
1
 2  a  a   1



1  a  0
 a
з якої знаходимо

а знаходимо з умов y  1,

0  a  1.

Відповідь:
2

1 1

x     a ,
4 a


0  a 1

при
при a  0 і a  1 розв’язків немає.
Приклад 8
Для кожного дійсного значення параметра
нерівність

2ax  x 2  a  x
Розв’язання. Покладаючи

a  x  y,

2ax  x  a   a  2ax  x
2

2

2

2



a y
2

а розв’язати
(18)

маємо
2

Нерівність (18) прийме вигляд

a2  y2  y

(19)
Нерівність (19) зводиться до рівносильної сукупності двох
систем
y  0
y  0
 2
 2
2
2
2
a  y  y або a  y  0
Розв’язуючи першу систему, отримуємо
y  0

 2 a2
y 

2

Так як a  0, то маємо
a 2
0 y
.
2
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Розв’язуючи другу систему, отримуємо
y  0

a  y  a
a  y  a

a  0

або a  0
Об’єднуючи отримані розв’язки маємо відповідь:
a  y 

a 2
,
2

звідки при a  0

2
a 1 
  x  2a.
2 

Приклад 9
Для кожного дійсного значення параметра а розв’язати
нерівність
a  x  a  x  a.
(20)
Розв’язання. Область допустимих значень невідомого
визначається умовами
a  x  0

a  x  0
або a  x  a.

Якщо a  0, то x  і нерівність (20) розв’язків не має.
Якщо a  0, то в ОДЗ невідомого входить тільки значення

x  0, яке при a  0 не задовольняє нерівності (20).
Якщо a  0, то обидві частини нерівності (20) додатні і
почленне піднесення до квадрату призводить до рівносильної
системи
 2a  2 a 2  x 2  a 2

a  x  a
a  0

або
 2
a 2  2a
2
a

x


2

a  x  a
a  0



(21)
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Система (21) зводиться до рівносильної сукупності двох
систем
 a 2  2a
 2 0

2
 a 2  2a 
 2
2
a  x  

 2 

a  x  a

a  0

 a 2  2a
 2 0

a  x  a
a  0

або 
Розв’язуємо першу систему. З другої нерівності маємо
x2 

a 2  4a  a 2 
4

(22)
Тоді для визначення допустимих значень параметра а
маємо систему
 a 2  4a  a 2 
0

4

 a 2  2a
0

 2

a  0

розв’язуючи яку, одержимо 2  a  4.
При цих значеннях параметра нерівність (22) має розв’язок
a
a

4a  a 2  x 
4a  a 2  x
2
2
Сполучивши цей розв’язок з умовою a  x  a та
a

a
a2
4a  a 2
a 2   4a  a 2 
2
4
, бо a  0 і
, маємо

враховуючи, що
a
a

4a  a 2  x 
4a  a 2
2
2
при 2  a  4.
Розв’язуючи другу систему, отримуємо
0  a  2.
Відповідь:
при 0  a  2
при a  0 або
при

2a4

a  x  a

при

 a  x  a,

a  4 розв’язків немає,


a
a
4a  a 2  x 
4a  a 2 .
2
2
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Приклад 10
Для кожного дійсного значення параметра

0 x



а знайти усі

,
2 що задовольняють нерівності

xsin xa  1.
(23)
Розв’язання. Нерівність (23) рівносильна сукупності двох
систем нерівностей
0  x  1

sin x  a  0



1  x 
2

sin x  a  0

або
(при x  1 нерівність (23) не має розв’язків).
Друга нерівність першої системи зводиться до виду sin x  a.
Враховуючи, що при
нерівності

0 x



2

нерівність 0  x  1 рівносильна

0  sin x  sin1

(24)

Вибираючи тільки ті розв’язки нерівності sin x  a, які
задовольняють умові (24) при різних значеннях параметра а.
Якщо a  0 в силу умови (24), розв’язків немає. Якщо
0  a  sin1 (тобто 0  arcsin a  1), обидві нерівності першої системи
виконуються при
0  x  arcsin a.
Якщо a  sin1, нерівність sin x  a виконується при усіх
0  x  1.
Друга нерівність другої системи приймає вид sin x  a.

Враховуючи, що при
нерівності
sin1  sin x  1

0 x



2

нерівність

1 x 



2

рівносильна
(25)

Вибираємо із розв’язків нерівності sin x  a тільки ті, які
задовольняють умові (25).

Якщо a  sin1, нерівність sin x  a виконується при усіх


1 x 

2

.

Якщо sin1  a  1 (тобто

1  arcsin a 


2 ), обидві нерівності



211




СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ



arcsin a  x 

другої системи виконуються одночасно при
Якщо a  1 нерівність sin x  a не має розв’язків.
Відповідь:

a0
1 x  ;
2
при

1 x  ;
0

a

sin1
0

x

arcsin
a
2
при
і

arcsin a  x  ;
0  x 1 і
2
при sin1  a  1
a

1
0

x

1.
при



2

.
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ СЮЖЕТІВ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ (НА ПРИКЛАДІ
ХЕРСОНЩИНИ)
Державний стандарт базової загальноосвітньої школи
вимагає виховання в учнів почуття патріотизму. У викладанні
вітчизняної історії це вимагає послідовного слідування
державницького напрямку.
Наголосимо, що ознайомлення із сучасною дослідницькою
й навчально-методичною літературою історичного та історикоюридичного спрямування, досвід викладання історії України,
історії держави й права України та історичного краєзнавства,
обмін думками з колегами та врахування сучасних соціальнополітичних реалій переконали нас у тому, що державницький
вимір національної історичної думки не вичерпав свій потенціал.
В основі цієї думки лежить об'єктивний факт необхідності
утвердження у свідомості суспільства уроків з історії української
державності.
На крутих зламах вітчизняної історії наукова та освітянська
*

© Савенок Л.А.



212




СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ



громадськість неодмінно зверталась до здобутків і прорахунків
на ниві державотворення на українських теренах, хоча належні
висновки робились не завжди. У значній мірі провина за це
лежить і на науковцях та освітянах, які не змогли переконати
суспільство в необхідності усвідомлення та засвоєння
відповідних уроків для виховання патріотизму.
Слід зазначити порівняльну пластичність самої категорії
«державницький напрям» як феномену наукової творчості та
викладання. «Напрямок» характеризується спадкоємністю
науково-освітянських традицій, що дозволяє «вписуватись»
в державницький напрямок ученим різних наукових шкіл і течій,
навіть несхожих політичних уподобань без відмови від усталених
і звичних для себе історіософських постулатів.
Таким чином, перехід на державницькі позиції дозволяє забезпечити певну спадкоємність із попередніми часами. Це не
лише відповідає поглядам і переконанням значної частини вчених і вчителів, але й дозволяє зберегти соціальну інституалізацію історичної науки й освіти як суспільного феномену.
Не менш важливе для сьогодення значення має й те, що
в межах державницьких підходів можна з успіхом використовувати новітній теоретико-методологічний та методико-педагогічний
інструментарій.
Автор свідомий того, що в навчених гірким досвідом
радянського «єдиномислія» істориків можуть виникнути думки,
що із прийняттям положень державницького напрямку всі його
прихильники позбавляться можливості мати власні погляди.
Таке можливе лише в тоталітарному чи авторитарному
суспільстві. Утвердження демократії в незалежній Україні
дозволяє посилити вплив об'єктивних чинників на суспільну
свідомість і тим самим створити один із запобіжників повернення
до тоталітаризму.
Неупереджений аналіз засвідчує, що суттєвою перешкодою
для сприйняття державницьких ідей значною частиною
сумлінних і політично незаангажованих учителів та дослідниківкраєзнавців Херсонщини є побоювання перекручень історії
Південної України в націоналістичному дусі. Вони ґрунтуються на
реальній основі, однак ці «труднощі зростання» поступово
долаються. Прискорити цей процес теж можна шляхом переходу
на державницькі позиції, припинення політизованих і безперспективних дискусій із використанням окремих фактів минулого.
Саме в межах державницького напрямку можна укорінити дійсно
наукове бачення історії України, у тому числі Херсонщини.
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Широкі можливості для використання державницького
напрямку дають державно-правові сюжети. І якщо в навчальній
та навчально-методичній літературі з історії України цим
аспектам приділяється достатньо уваги, то в краєзнавчій
трапляється по-різному. Особливо це стосується регіонів зі
складною етнополітичною та державно-правовою історією,
одним з яких є Херсонщина. Об'єктивним підґрунтям безболісної
інтеграції історії держави й права та історичного краєзнавства
є історизм (історико-порівняльні, компаративістські підходи) як
теоретико-методологічна основа двох наукових та освітянських
дисциплін. Особливо продуктивним і корисним для виховання
патріотизму в умовах прискореної глобалізації й входження
України в європейський простір є поєднання цивілізаційних та
державницьких підходів. Зупинимося на деяких ключових
сюжетах у викладанні історії рідного краю.
Так, частина території сучасної Херсонщини в період з VІ ст.
до н.е. до III ст. н.е. входила до складу Ольвійської держави.
Майже тисячолітній історії античної державності в нашому краї
в контексті цивілізаційних підходів не приділяється належної
уваги.
У даному випадку наголосимо, що в грецький період (VІ ст.
до н.е. – середина І ст. н.е.) Ольвійська держава мала
різноманітні стосунки з Давньою Грецією, деякий час входила до
Афінського морського союзу. Тому в розвитку держави і права
тих часів домінували давньогрецькі традиції. Римський період
(кінець II ст. – III ст. н.е.) проходив під знаком римських впливів,
причому Ольвійська держава зберегла автономію.
В Ольвійській республіці органи державного управління
поділялись на законодавчі й виконавчі. У роботі народних зборів,
згідно давньогрецьких демократичних традицій, юридично могли
брати участь усі повноправні громадяни. Виконавчу владу
здійснювали колегії (магістратури) і окремі урядовці (магістрати).
Суд, який діяв за участю суддів, обвинувачених, постраждалих,
свідків, адвокатів та експертів, складався з декількох
спеціалізованих відділів. Взагалі, саме в діяльності судової гілки
влади чітко простежується вплив демократичних традицій
античності – публічність судочинства, панування змагального
принципу як у цивільних, так і в кримінальних справах.
Водночас не слід забувати й про східні впливи. Адже
Ольвійська держава знаходилась в тісній взаємодії з державою
Скіфів, що знайшло свій відбиток у численних правових нормах
і державно-політичних реаліях. Втім саме в цей період
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відповідність європейських і місцевих державно-правових
тенденцій була чи не найрельєфнішою.
У наступний період, до ХVІІІ ст. включно, східні впливи
посилились, але європейські традиції довели свою органічність
та геополітичну природність для формування української
державності й нашого краю. Так, у часи Київської Русі
в Нижньому Подніпров'ї існувало чимало поселень давніх
українців, а в межах Херсона (на Великому Потьомкінському
острові) розташовувалось велике місто Олешшя.
Це був значний прикордонний центр, осередок торгівлі на
великому й стратегічно важливому торгівельному шляху «із
варяг у греки», тобто водному маршруті з Північної Європи до
Чорного моря, з Києва до столиці Візантії й Криму. Олешшя
відкривало вихід до Чорного, Середземного та Азовського морів,
контролювало важливі річкові, морські та сухопутні комунікації.
Володіння Олешшям робило київських князів фактичними
господарями пониззя Дніпра, забезпечувало вкрай необхідні
державі зв'язки з Європою, ставило під контроль України-Русі
причорноморські степи. В історії літописного Олешшя тісно
переплелись східні, візантійські та давньоукраїнські державноправові традиції. На жаль, ця своєрідна «візитна картка» краю
в історії України не отримала належної оцінки в науковій та
навчальній літературі.
Багатою на події та оцінки виявилась етнополітична історія
краю в XIII-ХVІ ст. Щодо неї доречно проаналізувати красномовні
історико-географічні дефініції. Так, південноукраїнські степи до
входження до складу Російської імперії нерідко в науковій
і навчальній літературі називають «Диким полем», ніби
підкреслюючи, що до Росії тут була «дика, степова рівнина» без
ознак людської цивілізації. З наукового погляду таке визначення
некоректне й не відповідає дійсності.
Адже в причорноморських степах жили різні, здебільшого
кочові, народи й ці землі аж ніяк не були пусткою. Це було
відомо східним авторам, які називали наші степи «Дешт і
Кипчак» (Кипчацький степ або Половецька земля). Проте, і це
визначення не є оптимальним, бо ігнорує українську колонізацію.
Причому в процесі сумісного проживання між українськими й
східними (передусім тюркськими) формами державно-правового
життя відбувалася протягом століть позитивна взаємодія.
Наочним прикладом цього є Запорозька Січ – достатньо згадати
терміни «козак», «кіш», «бунчук», «осавул», зовнішній вигляд
козаків, зброю, військову тактику й господарський побут
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запорожців. Не меншим був вплив східних правових норм на
формування козацького права, що підкреслював відомий історик
держави і права Запорожжя академік М.Слабченко.
Доречно нагадати про економічний обмін (торгівлю) і політичний союз Кримського ханства й держави Б.Хмельницького,
що сприяло налагодженню спокійного життя в степах та успішній
ході української колонізації. Іншими словами, цей приклад
зайвий раз доводить слушність проголошеного на Всесвітній
конференції ЮНЕСКО 1982 р. положення про те, що людством
«мусить бути визнана рівність у гідності всіх культур».
Підводячи підсумок, наголосимо, що в цілому наш край знаходився впродовж своєї історії в полі формування українських та
впливу західних і східних, європейських та азіатських державноправових традицій. Міра, чи точніше співвідношення, цих впливів
змінювались. Проте, у цілому Херсонщина перебувала й перебуває в межах європейських координат формування української
державності.
Наявність
зазначених
вище
регіональних
особливостей лише підтверджує той факт, що загальноукраїнські
історичні тенденції слід вивчати із залученням краєзнавчого
матеріалу в межах державницького аналізу.
Туркот Т.І., Соценко Н.О.

*

ІГРОВІ МЕТОДИ У ВИКЛАДАННІ МЕНЕДЖМЕНТУ
Реформування системи вищої освіти (при всій різноманітності підходів до її реалізації) центрується навколо однієї мети –
розвитку тих структурних елементів професіалізму, за допомогою яких формується особистість майбутнього спеціаліста.
Важливим структурним елементом професіалізму сучасного
менеджера є його здатність до ділового спілкування. З усіх
можливих інтерактивних методів навчання саме ділова гра
містить у собі великі можливості в підготовці студентів до такого
спілкування. Вона дає змогу залучити кожного студента в такі
ситуації, що враховують динамізм комунікативних дій, їх
нестабільність та пульсації. Зазначимо, що ігровий підхід
особливо необхідний у фаховій підготовці сучасного менеджера,
адже його діяльність вимагає постійного ризику вибору, потреби
в створенні, самобудуванні, у зміні самого себе. Отже,
актуальною постає потреба дослідження впливу ігрових методів
навчання на мотивацію навчально-пізнавальної діяльності
студентів-менеджерів. Відомо, що мотив, його спрямованість
*
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і характер обумовлюються різноманітними потребами тих, хто
навчається. Внутрішня спонука зважується й зіставляється
з обставинами відповідно до пізнавальних інтересів і потреб,
професійних установок і ціннісних орієнтацій студентів [2]. При
використанні ділової гри в навчальному процесі важливо
враховувати те, що мотив як внутрішній стимул до дії неможливий без відповідності його спрямованості характеру діяльності,
так само, як і самостійне вирішення навчальних завдань, пошук
виходу з ігрових ситуацій неможливі без наявності позитивної
мотивації. Під час використання ділових ігор у навчальному
процесі важливо стимулювати позитивну мотивацію майбутніх
менеджерів, внутрішні спонуки їхньої активної участі в пошуці
виходу із запропонованих ігрових ситуацій і поєднувати ділову
гру з іншими методами активного та інтерактивного навчання [1;
4; 6; 7]. За твердженням А.В.Морозова та Д.В.Чернилевського:
«Активні
методи
вивчення
(дискусії,
дидактичні
ігри,
моделювання ситуацій та ін.) у тому випадку, якщо вони
відображають суть майбутньої професії, формують професійні
якості спеціалістів, є своєрідним «полігоном», на якому студенти
можуть відпрацьовувати професійні навички в умовах,
наближених до реальних. Глибокий аналіз помилок студентів,
який проводиться при підведенні підсумків, знижує ймовірність їх
повторення в реальній дійсності. А це сприяє скороченню
терміну адаптації молодого спеціаліста повноцінному виконанню
професійної діяльності» [5, с. 478].
Підготовка й проведення ділової гри вимагає досить
високого рівня психолого-педагогічної майстерності, тому
молодому викладачеві й, зокрема, студенту магістратури
в процесі педагогічної практики, плануючи дидактичну гру, слід
дотримуватися наступного алгоритму:
1. Вибір теми та діагностика початкової ситуації. Темою
може бути практично будь-який розділ навчальної дисципліни.
Бажано при цьому, щоб ігровий матеріал був орієнтований на
формування навичок професійної діяльності.
2. Діагностика рівня психологічної та навчальної підготовки
студентів.
3. Формування цілей та завдань гри, які формулюються не
тільки згідно з темою, але й з урахуванням раніше вивченого
матеріалу. В одній і тій ситуації, але маючи різні дидактичні та
виховні цілі, бажано по-різному моделювати гру. Для цього
потрібно відповідно розмістити акценти та сформулювати цілі
гри на кожному її етапі.
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4. Діагностика ігрових якостей учасників ділової гри.
Проведення занять в ігрових формах буде більш ефективним,
якщо дії викладача звернені не до абстрактного студента, а до
конкретної особистості або глибоко вивченої групи студентів.
5. Визначення структури гри. Структура визначається
з урахуванням цілей, завдань, теми, кількості учасників та рівня
їхньої підготовки.
6. Діагностика об'єктивних обставин. У даному випадку
розглядається питання про те, де, як, коли та за яких умов,
з якими предметами буде проходити гра, тобто оцінюються її
зовнішні атрибути.
Наведемо декілька прикладів дидактичної гри з дисципліни
«Менеджмент» [1; 3; 6], адаптованих нами до навчання
економістів-менеджерів та апробованих у процесі магістерської
педагогічної практики на економічному факультеті ХДАУ.
Ділова гра «Новий керівник»
Проведення гри передбачає вирішення таких завдань:
 закріплення теоретичних знань з теми «Процес
менеджменту та його складові»;
 зосередження уваги студентів на необхідності чіткого
формулювання мети, виявлення проблемної ситуації та аналізу
всіх можливих варіантів усунення проблеми;
 навчання
студентів
обґрунтуванню
можливих
альтернатив у аргументуванні власної думки;
 формування навичок прийняття індивідуальних рішень за
обмежений період часу;
 формування навичок групової розробки та прийняття
управлінських рішень;
 виявлення лідерів у групах та розвиток їх лідерських
можливостей, а також творчої активності студентів.
Ділова гра «Новий керівник» надає можливості моделювати
діяльність управлінців та демонструє особливості прийняття
індивідуальних та групових рішень. У процесі імітації ігрового
експерименту досліджуються мотиви прийняття рішень,
виявляються лідери, оцінюються можливості та наполегливість
учасників гри у відстоюванні власної думки.
Термін ділової гри 30-35 хв.
Кількість учасників не обмежується (мінімум 2 особи).
Дія ділової гри «Новий керівник» відбувається на умовному
підприємстві, де призначений новий низовий керівник (lowменеджер), який обійняв посаду, після отриманого від директора
з кадрів попередження, що діяльність персоналу, очоленого ним
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підрозділу, на сьогодні є незадовільною. Протягом перших
тижнів, проведених зі спеціалістами даного підрозділу, новий
керівник став очевидцем їх недбалої, неакуратної та неякісної
роботи. Він дійшов висновку, що підлеглі потребують суворої
дисципліни й скликав нараду, де «встановив порядок» і не
стримався у висловленні своєї думки про підлеглих і їхню
працездатність.
Через декілька годин цей керівник зустрівся зі своїм знайомим, теж керівником низової ланки, і розповів йому про свої дії:
«Я оголосив перелік проблем, які виникають у мене при керівництві підрозділом, і повідомив, що з наступного дня діяльність
буде організована по-новому. Я знаю, що вони здатні працювати
добре. Настав час, коли вони почнуть заробляти гроші, а я буду
спостерігати за ними, і в разі виявлення недоліків вдаватимуся
до дисциплінарних заходів». Колега запропонував йому
використовувати консультативний підхід у роботі з підлеглими.
Проблеми для обговорення зі студентами.
1. При вирішенні людських проблем у своєму підрозділі
новому керівнику низової ланки необхідно буде використовувати
багато знань з управління. Які вони й у яких випадках він буде їх
використовувати?
2. Керівник переймає на себе багато ролей. Які ролі він буде
змушений виконувати?
3. Чи існує ймовірність того, що при переговорах з підлеглими вони відчують, що керівник маніпулює ними? Якщо так, то
що може зробити керівник для зміни такого враження?
Гра проводиться в два етапи. На першому етапі кожен
учасник гри приймає індивідуальне рішення щодо виходу із
критичної ситуації.
На другому етапі приймається групове (колективне) рішення
стосовно цієї ж проблеми, виходячи з критеріїв, сформульованих
самою групою (підкоритися лідерові, досягти консенсусу).
Слід підкреслити, що учасники гри повинні приймати рішення в конкретній ситуації стосовно себе, а не удаваної особи.
Об'єктом гри обрана досить складна управлінська ситуація
(вирішення людських проблем), яка потребує термінового
аналізу для усунення проблеми. Ігрова ситуація передбачає
наявність ведучого, який знайомить з умовами гри, правилами,
слідкує за термінами прийняття рішень та підбиває підсумки гри.
Лідерів груп та ведучого обирають після проведення тесту
«Оцінка лідерських рис» [4].
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Правила гри
1. Оцінивши ситуацію, кожен учасник гри протягом 7 хв.
аналізує ситуацію й приймає індивідуальне рішення.
2. Обговорення та прийняття групового (колективного)
рішення. У цьому випадку всі учасники гри повинні дійти згоди за
тих самих початкових умов (10-15 хв.).
3. Викладачем або студентом підбивається підсумок заняття
(5-10 хв.).
Ділова гра «Старт – Фініш»
Цілі гри:
 закріплення,
узагальнення
та
систематизація
теоретичних знань з дисципліни «Менеджмент»;
 зосередження уваги студентів на необхідності чіткої
відповіді на тести.
Дидактична мета: допомогти студентам засвоїти та
повторити матеріал.
Розвиваюча мета: розвивати в студентів довільну та
післядовільну увагу.
Виховна мета: виховувати культуру прояву емоцій.
Сценарій гри
У грі використовуються фішки та ігрове поле. Об’єктом гри
обрані комплексні тести з дисципліни «Менеджмент». В аудиторії
визначають ігровий стіл. З навчальної групи формують дві
команди, а також призначають експертів із числа найбільш
підготовлених студентів. Кожна команда обирає колір фішки та
ігрову доріжку. Команди встановлюють свої фішки «на старт». До
ігрового столу запрошуються по одному учаснику з кожної
команди. Запрошені по черзі відповідають на запитання.
Правильна відповідь надає право команді перемістити фішку на
наступну позначку в напрямку до фінішу; неправильна відповідь
– фішка повертається назад. Виграє команда, яка першою
дістанеться фінішу.
Розподіляючи студентів на дві команди, проводимо
невеличкий експеримент за методикою Сьюзен Делінгер: кожен
із студентів повинен намалювати на аркуші паперу одну з декількох фігур: трикутник, овал, квадрат та ін. Студенти будуть
поділені на дві команди: наприклад, команда «трикутників» та
команда «квадратів». Декількох студентів обирають в експерти.
Після
закінчення
гри
експерти
визначають
командупереможницю, викладач аналізує психологічні особливості
ігрової
діяльності
студентів
–
«овалів»,
«квадратів»,
«трикутників» та ін.
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Наші спостереження свідчать, що ділова гра дає змогу
студентам відверто висловлювати свої думки та стимулює їх до
вдосконалення комунікативної культури та культури прояву
емоцій, учить приймати правильні рішення в ситуаціях
наближених до реальних, виховувати в собі професіональні
навички, зосереджувати увагу на конкретній проблемі, а також
удосконалювати управлінську культуру. Тому використання
ділових ігор є перспективним напрямом удосконалення процесу
підготовки майбутніх фахівців-менеджерів.
Література:
1. Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання
економіки: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення
дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 341 с.
2. Друзь Ю. Позитивна мотивація як умова успішності навчальноігрової діяльності студентів // Рідна школа. – 2000. – №7. – С. 56-57.
3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.:
«Академвидав», 2003. – 416 с.
4. Личность. Карьера. Успех. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой
век», 1996. – С. 77-78.
5. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика
и психология: Учебное пособие. – М.: Академический проект, 2004. –
2-е изд., испр. и доп. – 560 с.
6. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика:
Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.
7. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе:
Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 437 с.
*

Тюхтенко Н.А., Шапошников К.С.
КОНСТРУКТОР ТЕМАТИЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ З ТЕМИ
«ПІДПРИЄМСТВО»

Дана методична розробка містить конструктор «Корпорація»
тематичної атестації з теми «Підприємство», яку доцільно
провести при вивченні курсу «Основи економіки» в 10-11 класах. При
укладанні конструктору автори використали новітні європейські
методики викладання економіки та кращі надбання сучасної
вітчизняної методичної думки.

Місце теми протягом вивчення курсу. Тема «Підприємство» є одним із фундаментальних розділів при вивченні
економіки не тільки в шкільному курсі [1-4, 6], але й у вищих
навчальних закладах. Численні процеси, що відбуваються у віт*

© Тюхтенко Н.А., Шапошников К.С.



221




СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ



чизняній та світовій економіці вимагають вивчення діяльності
підприємства (особливо, найпоширенішої сьогодні форми його
організації – корпорації) учнями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв,
гімназій та коледжів як майбутніми менеджерами, маркетологами, технологами, інженерами, акціонерами тощо. Саме тому
проведення тематичної атестації з даної теми у формі ділової
гри є актуальним і корисним для школярів, а також дозволяє не
тільки виявити й об’єктивно оцінити набуті знання, уміння й навички, але і є додатковим інструментом щодо згуртування
учнівського колективу. Ураховуючи істотні відмінності в середньому рівні знань учнів різних шкіл та класів, а також зважаючи
на вікові та індивідуальні особливості школярів, уважаємо за
доцільне запропонувати саме конструктор такої тематичної
атестації, адже ця форма методичної розробки дозволяє
вчителю легко адаптуватися до зазначених особливостей учнів.
Підготовчий етап. На цьому етапі необхідно чітко сформулювати основні завдання для кожного учня, що дозволить підвищити ефективність роботи віртуальної корпорації, а також
об’єктивно оцінити школярів. Ураховуючи те, що протягом тематичної атестації учні класу перетворюються на працівників
і, одночасно, акціонерів корпорації, уважаємо за доцільне на
попередньому уроці жеребкуванням визначити посаду, функціональні обов’язки й, відповідно, пакет акцій для кожного школяра.
Зазначимо, що вчитель у даній ситуації також володіє пакетом
акцій і є головою загальних зборів акціонерів, що дозволяє йому
контролювати результати діяльності фірми. Пропонуємо таку
спрощену організаційну структуру управління корпорацією:
1.
Акціонери (учні та вчитель).
2.
Голова загальних зборів акціонерів (вчитель) – до його
функціональних обов’язків входить проведення загальних зборів
акціонерів (найкращий спосіб – модерація).
3.
Генеральний директор – оперативне управління
корпорацією, у тому числі: розподіл поточних завдань та
контроль за результатами роботи.
4.
Заступник генерального директора – складання
тактичного плану роботи та аналіз діяльності окремих відділів.
5.
Відділ реклами й збуту: начальник відділу – планування й проведення всіх акцій, створення іміджу фірми, контроль
за збутом; спеціаліст з реклами – створення реклами всіх видів
продукції; спеціаліст зі збуту – укладання угод з посередниками,
магазинами, пошук нових ринків; маркетолог – внутрішній
маркетинг.
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6.
Відділ кадрів: начальник відділу – управління відділом,
контроль виконання функціональних обов’язків за допомогою
хронометражу; інспектор з підбору кадрів – складання переліку
вимог до потенційного працівника, ураховуючи специфіку
підприємства; інспектор з підвищення кваліфікації кадрів –
навчання працівників, ознайомлення з новими технологіями
роботи; інспектор з дотримання регламенту роботи – нагляд за
виконанням наказів і дотриманням графіку роботи.
7.
Планово-фінансовий відділ: начальник відділу – управління відділом, складання балансу доходів і витрат; спеціаліст
з планування витрат – складання переліку й розрахунок витрат;
спеціаліст з планування доходів – складання переліку джерел
отримання доходів з відповідними розрахунками; спеціаліст зі
складання бізнес-плану – складання бізнес-плану щодо випуску
нового товару.
8.
Бухгалтерія: головний бухгалтер – управління бухгалтерією, складання звітної декларації; спеціаліст з нарахування
зарплати – складання відомості з оплати праці на всіх
працівників фірми; спеціаліст з інвентаризації – облік і складання
переліку майна; спеціаліст з нарахування дивідендів –
нарахування дивідендів акціонерам.
9.
Виробничий відділ: начальник відділу – управління
відділом, складання переліку товарів, що випускаються та їх
технологічних особливостей; спеціаліст з упровадження нових
технологій виробництва – розробка екстенсивних та інтенсивних
шляхів удосконалення виробництва; спеціаліст з розробки нових
товарів – пропозиції щодо виготовлення принципово нових або
значно вдосконалених товарів; спеціаліст з контролю за
обсягами виробництва – складання таблиць з обсягами
виробництва кожного товару та його собівартості.
10. Відділ постачання: начальник відділу – управління
відділом, складання переліку всіх необхідних для роботи фірми
товарів і сировини тощо; спеціаліст зі зберігання – укладання
договорів зі складами, базами, а також контроль за зберіганням
ресурсів і виготовленої продукції.
Усього 25 осіб (в тому числі 24 учні та вчитель).
Розподіл акцій пропонуємо здійснити таким чином: голова
загальних зборів акціонерів – 23%; генеральний директор – 8%,
заступник генерального директора – 7%, начальники структурних
підрозділів – по 5%, спеціалісти та інспектори – по 2%. Якщо
кількість учнів у класі інша, конструктор дозволяє додати або
прибрати певні посади (наприклад, додати адміністративно
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господарський відділ або відділ діловодства й контролю)
і відповідним чином перерозподілити акції.
Міжпредметні зв’язки: математика, соціально-економічна
географія, людина й суспільство, інформатика, правознавство.
Хід
виконання
тематичної
атестації.
Виконання
тематичної атестації починається з повідомлення вчителем
певної ситуації, що склалася на ринку й вирішення якої на
користь корпорації і є основним завданням кожного учня й усієї
фірми в цілому. Оскільки інформація має бути вичерпною,
вважаємо виділити на цей етап, який умовно можна назвати
початком робочого дня, 5 хвилин.
Наступним етапом є робочий день (20 хвилин), протягом
якого учні вирішують поставлені завдання, одночасно виконуючи
функціональні обов’язки й фіксуючи результати своєї роботи
в зошиті для тематичних атестацій.
Після завершення цього етапу вчитель оголошує початок
проведення загальних зборів акціонерів (18 хвилин) за такою
схемою:
- звіт генерального директора (2 хвилини);
- звіт заступника генерального директора (2 хвилини);
- звіти начальників структурних підрозділів (6 чоловік по
1 хвилині – 6 хвилин);
- дискусія й формування постановчої частини (7 хвилин);
- проведення процедури голосування (1 хвилина).
Останнім етапом є підбиття модератором підсумків –
2 хвилини.
Уважаємо за доцільне зауважити, що даний конструктор
вимагає високого ступеня організації при проведенні тематичної
атестації, який досягається завдяки тому, що учні напередодні
дізнаються про відповідні функціональні обов’язки, що дозволяє
негайно
після
першого
етапу
уроку приступити
до
безпосереднього виконання завдань тематичної атестації без
зайвого витрачання часу на оргмоменти. Крім того, специфіка
даного конструктора вимагає постійного спілкування між учнями
протягом другого етапу, адже жодна структурна одиниця
віртуальної корпорації не може працювати відокремлено (відтак,
оцінка кожного учня залежить не тільки від його теоретичних
знань, а і від набутих практичних вмінь та навичок, в тому числі
щодо ділового спілкування), а тому в успішному проведенні
тематичної атестації зацікавлені всі без винятку учні.
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СИСТЕМА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ В КЛАСІ ІНТЕНСИВНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Дитина йде до школи й від неї очікують успіхів у навчанні
батьки й учителі. Заняття з майбутніми першокласниками
проводяться в нашій школі з метою диференційного розподілу
дітей по класам. Заняття назвали «Перші сходинки». Кожної
суботи батьки приводять дітей і навчаються самі.
Усі заняття мають певну тематику: «Знайомство», «Країна
де ти живеш», «Твоя родина», «Світ рослин», «Тварини й птахи», «Речі навколо тебе», «Помічники в побуті», «Ти пішохід».
Пропонуються дітям цікаві завдання, питання. З відповідей
ми дізнаємося про їхній життєвий досвід, знання з певної теми,
спостерігаємо увагу, мислення, пам'ять, уміння спілкуватися,
висловлювати свої думки. Ведемо щоденник спостережень.
На заняттях батьки знайомляться з директором школи,
завучем початкових класів, психологом, логопедом, шкільним
лікарем.
Батьків знайомлять з вимогами, які стоять перед ними
в майбутньому й сьогодні. Пропонуємо анкету, яка допоможе
батькам проаналізувати чи готова їхня дитина до школи.
1. Чи бажає ваша дитина ходить до школи?
*

© Філіпова В.М.
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2. Приваблює вашу дитину те, що вона дізнається багато
нового?
3. Чи може ваша дитина цікавою справою займатися
30 хв.?
4. Чи не соромиться ваша дитина незнайомих людей?
5. Чи може дитина за малюнком скласти 5 речень?
6. Які й скільки віршів знає дитина напам'ять?
7. Чи може іменники змінювати за числами?
8. Чи вміє читати по складах, а ще краще цілими словами?
9. Чи вміє рахувати від 1 до 10, від 10 до 1?
10. Чи вміє розв'язувати задачі на додавання й віднімання?
11. Чи любить малювати й розфарбовувати?
12. Чи може користуватися ножицями й клеєм?
13. Якщо треба, то чи зможе зібрати малюнок із 5 частин за
хвилину?
14. Чи знає назви диких, свійських тварин і птахів?
15. Чи може узагальнювати поняття? (Машини, літаки –
транспорт)
16. Доводиться вашій дитині працювати самостійно?
(конструктор, малювання)
17. Чи розуміє дитина словесні інструкції?
Батькам надається можливість зрозуміти, що першокласником не народжуються, що дитину потрібно готувати до складного
шкільного життя, що здібності покращуються від кропітких вправ.
Так на основі наших спостережень, висновків психолога,
лікарів діти розподіляються по класам, де їм надається
можливість адаптуватися й проявити свої здібності в навчанні та
стосунках з однокласниками в перший рік навчання.
У кінці навчального року майже в кожному класі знаходяться
учні, які не навчились організовувати власну діяльність,
аналізувати, правильно оцінювати виконане завдання, яким
бракує цілеспрямованості, самоконтролю.
Цих дітей разом з батьками запрошують на психологомедико-педагогічну комісію. На основі висновків цієї комісії діти
з проблемами у навчанні переводяться до класу інтенсивної
педагогічної корекції та на індивідуальне навчання.
Учні із класів ІПК (інтенсивної педагогічної корекції)
зазнають труднощів у навчанні й шкільній адаптації внаслідок
різних біологічних і соціальних причин.
Як правило такі труднощі обумовлені недоліком уваги з боку
родини. Зазвичай, це неблагополучні родини з поганими
житловими умовами й несприятливою моральною атмосферою,
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у яких діти виховуються в атмосфері брутальності або байдужості, з боку батьків. Тому учні цих класів замкнуті, недовірливі,
боязкі, невпевнені у своїх можливостях добре вчитися
й правильно поводитися, як з однолітками, так і дорослими.
Також труднощі обумовлені недоліком емоційно-вольової
регуляції, самоконтролю, низьким рівнем навчальної мотивації
й загальною
пізнавальною
пасивністю,
недорозвиненням
окремих психічних процесів – сприйняття, пам'яті, мислення,
недоліками розвитку мови, порушеннями моторики у вигляді
недостатньої координації рухів, низькою працездатністю,
обмеженим запасом знань і уявлень про навколишній світ.
Для дітей із класів ІПК характерна слабка зацікавленість
в оцінці. Емоційні порушення цих учнів виражаються в підвищеній чутливості, що сполучається з уразливістю, підвищеною
дратівливістю, запальністю. Частіше спостерігається знижений
емоційний настрій.
Вони пасивні на уроках і навіть під час гри, спостерігається
відмова від розумової напруги, нестійкість інтересів.
В учнів виявляється відсутність допитливості, посидючості,
працьовитості, а також почуття боргу й відповідальності.
Крім того, слід зазначити низький рівень розвитку навичок
самоконтролю як у процесі діяльності, так і по її закінченні. Ці
діти мають негрубі (слабко виражені) відхилення у функціюванні
центральної нервової системи, що негативно впливають на
шкільну та соціальну адаптацію дитини.
Тому головними заданнями навчально-виховного процесу
в нашій школі є забезпечення цілеспрямованого особистісного
розвитку дітей та їхня підготовка до самостійного дорослого
життя в умовах суспільства, що кардинально змінюється
в останні десятиліття.
Для класів ІПК створено серію підручників початкової школи,
удосконалюються варіативні програми.
Початковий період навчання може бути подовженим на
один, а то й два роки, аби створити сприятливі умови для
поліпшення навчання й розвитку учнів. А завдяки меншій
наповнюваності класу у вчителя виникає більше можливості
індивідуально працювати з учнями.
Корекційна робота передбачає комплексний характер:
- спільну роботу й зацікавленість усіх учителів в успіху
дітей, які виховуються в даному класі. Тільки ситуація успіху
надає можливість повірити, що кожен, якщо має бажання
й старанність, досягає мети;
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- тісні контакти з батьками дітей: через щоденник, по
телефону, індивідуальні зустрічі, відвідування родин дома.
Так, соціальний педагог разом з класним керівником
складає картку на кожну дитину та її родину, де вказується рік
народження батьків, освіту, місце роботи, побутові умови,
виховні можливості кожної родини. Це допомагає скласти план
роботи з батьками, визначити шляхи корекції стану сімейного
виховання.
Принцип творчого спілкування дозволяє розглядати проблеми виховання з різних позицій. Можна у своїй роботі з батьками
застосовувати такі прийоми, як «Коло думок», «Телефон
довіри», «Листування між батьками й учителями», тестування
батьків і учнів на одну тему; день відкритих дверей, творчі
конкурси, презентацію кращого родинного досвіду.
Усе це допоможе задовольнити потребу в спілкуванні; розв'язати проблеми в деяких питаннях, установити єдині вимоги до
виховання. Засвоєння певного педагогічного мінімуму знань допоможе оволодіти мистецтвом виховання дітей у сім'ї; сприятиме
психолого-педагогічному, медичному та правовому консультуванню сім'ї; оздоровленню мікросоціального середовища,
у якому відбувається становлення особистості дитини з метою
подальшого її розвитку. Усе це було взято за основу роботи.
На перше вересня в класі було 12 учнів. Протягом першого
півріччя прибули ще п'ятеро учнів, різні за віком та діагнозом.
В основу навчально-виховного процесу було покладено
принцип єдності діагностики та корекції з опорою на психологопедагогічні й вікові вимоги. Разом з психологом школи
М.С.Бєльською була проведена діагностика. Були визначені
об'єм слухової словесної та механічної пам'яті, об'єм зорової
словесної та механічної пам'яті; аналітико-синтетичні вміння та
вербально-логічне мислення кожного учня.
З логопедом О.П.Димченко прослухали дітей і визначили
мовні порушення. На додаткових заняттях логопедом проводилася корекція мовних порушень, були виправленні порушення
звуковимови, розвинена загальна культура мови дітей.
Співпраця з психологом і логопедом тривала протягом
усього часу навчання. З окремими учнями психолог проводив
поглиблене обстеження, Усе це надало можливість правильно
організувати як навчальний, так і виховний процес. На кожну
дитину було заведено індивідуальну діагностичну картку, де
фіксувалися результати діагностики.
Динаміку розвитку відстежували за одними й тими ж кри
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теріями. І на кінець навчання в початковій школі жодна дитина не
показала результати нижче середнього рівня.
Тому можна з досвіду запевнити, що класи ІПК дійсно
сприяють розвитку кожного учня; бо саме проведення
корекційної роботи забезпечує:
- створення доброзичливої атмосфери спілкування та
оптимального режиму інтелектуальних, емоційних, фізичних
навантажень. Коли діти прийшли вперше до класу (а вони були
зібрані з різних класних колективів) було запропоновано обрати
самостійно собі сусіда по парті й у групи діти об'єднувалися за
власним бажанням.
Початок уроку був із привітань та побажань успіхів один
одному. Робота в групах організовувалась так, щоб кожен мав
можливість висловити свою думку.
Толерантне ставлення, уміння вислухати один одного
заохочувалось додатковими балами. У побудові корекційновиховної спрямованості уроку вчителеві треба дотримуватися
таких вимог, як повільність процесу навчання, доступний виклад
навчального матеріалу. Слід також враховувати вповільнений
темп формування знань, інтелектуальну пасивність цих дітей
підвищену стомлюваність у процесі розумової діяльності. Тому,
бажано
використовувати
більше
наочності,
поступово
скорочувати допомогу з боку дорослих, підвищувати труднощі
завдань. Доцільно в міру успішності й навчання та виховання
прискорювати й ускладнювати ці процеси.
Так на уроках береться невеликий за обсягом матеріал.
Наприклад: урок математики «Розв'язання задач». Щоб цей
матеріал був доступним, на дошці крім запису умови подається
схема, а в дітей на картках під схемою ще ряд питань, за якими
діти мають визначити порядок дій. Тоді пізніше в дітей не
виникає необхідності в питаннях. Їм достатньо схеми. На кінець
навчання всі діти навчилися схеми складати самостійно.
На кожному уроці в дітей класу ІПК обов'язково повинні бути
опори.
Так у першому класі опорами для читання є складові
таблиці, звукові схеми з позначенням звуків, пам'ятки роботи над
оповіданням, казкою, віршем.
На уроках математики назви компонентів різних дій, одиниці
вимірювання, таблиця множення, схеми й позначки для різних
видів задач.
На уроках мови опори з вивчення частин мов, членів
речення, типів текстів. Використання опор допомагає також
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розвитку зорової пам'яті.
Творчі різноманітні завдання розвивають у дітей увагу,
фантазію, активність, збагачують словниковий запас. Наприклад:
урок української мови. Даємо дітям завдання – поширити
речення: Весна. Діти відповідають. Весна пришла. Красунявесна пришла. Красуня-весна пришла й посміхається. Красунявесна пришла й посміхається ласкавими промінцями сонечка.
А фантазія розвивається за допомогою таких завдань:
- з геометричних фігур створити школу майбутнього;
- написати про нашу зустріч через 20 років;
- якщо ти став би чарівником, то щоб ти змінив у житті?
Особливу роль необхідно надавати загальнонавчальним
і загальнопізнавальним способам діяльності, як найважливішим
компонентам навчального змісту, а саме: умінням спостерігати,
аналізувати,
порівнювати,
абстрагувати,
узагальнювати,
доводити, класифікувати. Ці вміння формуються на матеріалі
всіх навчальних дисциплін.
Часті екскурсії в природу вчать дітей бути більш
спостережливими, а практичні роботи на уроках природознавства – аналізувати. Наприклад: учням пропонується проаналізувати чому вода має три стани, і як це відбувається.
Вивчаючи тему «Ґрунт», проводимо досліди, і діти мають
довести наявність повітря та органічних речовин. Як повітря
й органічні речовини потраплять у ґрунт уже діти пояснюють самі
із власного досвіду.
На уроках математики учні порівнюють довжину мірок, масу
різних речовин, коли вивчать одиниці мір. На уроках читання
надається учням можливість доводити, чим оповідання їм
сподобалося чи не сподобалося, і чому вчинок певного героя
можна назвати позитивним чи негативним.
На уроках ОБЖ бажано проводити такі вправи, як асоціація.
Наприклад: дітям дають малюнок, де зображено цеглину
й острів. Які мають значення ці малюнки, коли є позначкою
в дорожніх знаках? Або, працюючи в групі, діти самі доводять із
власного досвіду, що означає, в їхньому розумінні, вести
здоровий спосіб життя. (Це є особиста гігієна, додержання
режиму дня й відсутність паління).
Навчальні завдання повинні бути доступні кожному учню
також за темпом та за характером діяльності.
Важливо, щоб школярі повірили у свої можливості, відчули
момент успіху. Так у другому класі всі діти вміли читати, а нові
учні, що прибули не знали навіть букв. Усі, хто вмів читати, уже
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працювали за підручником «Читанка», а з новими учнями
почалася робота з вивчення букв і складів. Згодом нові учні самі
брали «Читанку» і намагалися наздогнати однокласників. Саме
наполегливість і віра в успішне подолання труднощів стала
найсильнішим мотивом, що викликав бажання читати не гірше,
ніж усі.
Оскільки в клас ІПК потрапляють діти з різними діагнозами,
то індивідуалізація та диференціація педагогічних методів,
прийомів і засобів роботи з учнями є найважливішим принципом
корекційно-розвивальної роботи, у яких не виключають і групових навчальних занять.
Організація цих занять обов`язково припускає особливу
увагу до тих дітей, які наполегливіше за інших засвоюють
навчальний матеріал.
Дуже добре, що для цих дітей у розкладі є години
індивідуальних занять. І вже сам учитель вирішує скільки й хто
з учнів залишиться на цю годину індивідуального заняття, з якого
предмета й з якої теми.
Індивідуальна робота проводиться з дитиною доти, поки
вона зможе навчатися на рівні з усіма.
Для підвищення в учнів шкільної мотивації, упевненості в
собі,
зниження
занепокоєння
(тривожності)
треба
використовувати такі методи:
- рольові ігри з обговоренням ситуації;
- творчі завдання. Так при вивченні в 4-му класі тем: «Гори
Криму», «Карпати» дітям надавалося завдання створити
рекламу-запрошення до цих мальовничих зон нашої країни.
Під час вивчення теми «Зона степів» (на місцевому
матеріалі) дається завдання взяти інтерв’ю у своїх батьків: «Чим
займаються люди нашої місцевості». Діти виконують ролі
кореспондентів місцевої газети.
На уроках читанні учні не тільки читають, а імітують рухи
й звуки тварин. Інсценізують казки та читають за особами.
Ефективними прийомами також є:
- введення елементів групової дискусії;
- використання методів спрямованої уяви;
- використання техніки «Незакінчене речення»;
- введення психогімнастики.
Наприклад, щоб зняти напругу учням пропонується уявити
таку картину. «Ви могутній дуб, у вас могутні крони, могутнє
коріння, листячко направлене до сонечка. Сонечко вас ласкає
своїми промінчиками. Ви одержуєте насолоду». Або. «Ви
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легенькі пухнасті снежинки. Вас легенько кружляє вітерець. Ви
повільно спускаєтеся на землю». Усе це заспокоює дітей, і знову
можна починати роботу.
Особливу увагу слід приділяти виховній роботі в класах ІПК
та правильному добору методів виховання відповідно до вікових
особливостей. Застосовуючи інтерактивні техніки, класний керівник створює активні ситуації для розвитку комунікативних навичок дітей, усвідомлення ними моральних цінностей, розкриття
позитивної мотивації вчинків, виховання в дітей інтересу до
навколишнього середовища та встановлення стосунків між
людьми, а також допомагають у формуванні мовної активності.
Це такі інтерактивні техніки, як рольова гра, обговорення
малою групою, анкетування, творча праця, дослідження
випадків, керовані фантазії, лист до самого себе, мозковий
штурм, коло, ігри й розминки.
Так, вивчаючи правила дорожнього руху, дітям варто запропонувати створити власні знаки, які б вони поставили в приміщенні школи.
При повторенні правил поведінки в школі – скласти в групах
правила поведінки в класі й на перервах. Цікаві та ефективні такі
техніки, як незакінчене речення (для визначення «Яким має бути
справжній друг»), поради вчителю від учня, стан стосунків між
однокласниками.
А лист до батьків відкрив багато проблем у відношеннях між
батьками й дітьми.
За допомогою різних анкет учитель може з’ясувати стосунки
між дітьми, дізнатися як покращити роботу в класі; ставлення
дітей до вчителя, а також що найбільше сподобалося дітям
у шкільних та позашкільних заходах, про мрії дітей та сподівання
їх на майбутнє.
Усе це допомагає краще пізнати кожну дитину, її інтереси та
залучати школярів до гуртків, клубів, секцій, професійно
орієнтувати їх, бо відомо, що в подальшому їх чекає праця
у різних сферах.
Бажано залучати дітей до активної участі в житті класу,
школи, рідного міста, а також звернути їхню увагу на тих, хто
живе поряд.
Одним із важливих напрямків роботи є охорона та зміцнення
здоров`я дитини, а саме:
- запобігання психофізичних перевантажень, емоційних
зривів;
- створення
клімату
психологічного
комфорту,
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забезпечення успішності навчання в її фронтальній та індивідуальній формах.
Значно підвищує ефективність навчання й виховання
емоційні форми оцінювання: співчуття, захоплення, здивування,
надія.
Так учителю допоможе визначити психологічний стан
«Квітка настрою». Кожного дня учні зафарбовують пелюстки,
який колір займає більший простір, такий психологічний простір
у класному колективі. Або «Сонечко». Кожен малює промінчик
того кольору, який пасує до його настрою. Або випуск листівки
в кінці тижня з пропозиціями для покращення атмосфери в класі
й стосунківх між дітьми (можливо анонімна). Також у нашій школі
існує скринька довіри.
Усе це сприяє найширшій реалізації потенційних
можливостей кожної дитини, сприяє її соціальній адаптації.
Так із сімнадцяти учнів мого класу на кінець третього класу
восьмеро дітей було переведено до загальноосвітнього класу,
а дев`яти учням після четвертого класу знято діагноз і вони були
переведені до п`ятого загальноосвітнього класу за профілями:
спортивний, природничий та технологічний.
Таким чином, діяльність учителя, організована за запропонованою системою роботи буде сприяти розвитку особистості
молодшого школяра та його успішній адаптації в ланці середньої
школи.
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ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ О.П.ДОВЖЕНКА
В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Самобутність кожного митця визначається насамперед тим,
наскільки оригінальною й неповторною є його творчість,
наскільки вагомим і примітним є його мистецький внесок
у скарбницю духовного життя людства.
О.П.Довженко належить саме до тих митців, оригінальність
яких є загальновизнаною й безсумнівною.
Визначальною рисою творчості О.П.Довженка є те, що він
завжди концентрував свою мистецьку увагу на тих суспільно
важливих подіях у житті народу, які мали істотне значення
в історії нашої країни, нашого народу. Видатний кінорежисер
і письменник, чудовий художник і публіцист, блискучий
мистецтвознавець і педагог, активний громадський діяч – такий
творчий діапазон полум’яного митця.
Великого емоційного впливу на читача досяг О.П.Довженко
своїми воєнними новелами, оповіданнями. Душа письменника
вміла щиро відгукнутися на потреби життя. Це підтверджують
його твори: «Cтій, смерть, зупинись!», «Ніч перед боєм»,
«Мати», «Воля до життя» та інші. У них автор із великою художньою силою зобразив героїзм людей, оспівав незламність людського духу. Оповідання О.П.Довженка такі жагучі, полум’яні, що
жодне серце не байдуже до них. Простота сюжету й водночас
філософський підтекст, щедра колоритна мовна стихія, глибока
національна визначеність характерів, динамізм оповіді, межування високого й земного, публіцистичного й психологічного, драматичного й ліричного – такі особливості Довженкової новелістики.
Одним із таких творів є «Воля до життя», опрацьовуючи
який кожен учитель кожного разу по-новому підходить до
організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці,
піклується про якнайкраще сприйняття й розуміння ними того,
що висвітлив автор.
На нашу думку, урок української літератури в сьомому класі,
на якому відбувається ознайомлення школярів зі змістом даного
твору О.П.Довженка, може бути таким: Тема: О.П.Довженко
«Воля до життя». Сила волі до життя, як один із чинників виживання людини в екстремальних умовах. Вплив мужньої поведінки
смертельно пораненого воїна на лікаря та інших хворих. Само*
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відданість та героїзм медичних працівників. Особливості композиції оповідання. Метою такого уроку може бути: розкрити силу
духу, волю до життя, змальовані у творі, показати самовідданість
і героїзм медичних працівників, які рятують життя людини; виховувати в учнів силу волі, мужність, витримку. При цьому можна
співставити героя оповідання «Любов до життя» Джека Лондона.
На уроці використовується обладнання: підручник,
ілюстрації до твору, малюнки учнів та ТЗН: аудіокасета із
записом виступу О.П.Довженка.
Цей урок можна провести за таким сценарієм:
Учитель: Сьогодні на уроці нам необхідно опрацювати зміст
твору О.П.Довженка «Воля до життя», визначити жанр, тему,
проблематику, звернути увагу на художню майстерність автора.
Життя – це найдорожчий для людини скарб. І за нього треба
боротися усіма можливими засобами, а головне – вірити
в перемогу, перемогу над ворогом, над хворобою, над смертю,
бо без віри, надії життя неможливе. Перемагають лише сильні
духом люди. Саме таким і був Іван Карналюк.
У роки війни чудеса героїзму, витримки, самовідданості
проявили й військові медики, які часто під бомбами, ризикуючи
своїм життям, рятували життя пораненим солдатам і офіцерам,
годинами не покидаючи операційних, перев’язувальних палат.
Таким зображений у творі О.П.Довженка «Воля до життя»
військовий хірург Микола Дудко, лікарі, медичні сестри.
Робота в групах:
Група «Дослідники зарубіжної літератури»:
Скільки існує людство, стільки існує проблема волі до життя.
Зарубіжні письменники: Джек Лондон, Генріх Беллі
зверталися теж у своїх творах до даної теми...
17-річний Джек Лондон став матросом і відправився
в далеке плавання до японських берегів. Юнакові доводилося
витримувати всі складності морської служби в колективі
справжніх морських вовків, дорослих людей, які вважали міцного
юнака рівнею собі й не робили для нього ніяких послаблень.
«Золота лихоманка», яка охопила США в середині 90-х років
19 сторіччя, створила в багатьох невдах картини ілюзій. Улітку
1897 р. Джек із чоловіком сестри відправилися на Кландайк.
У дорозі витримали багато перешкод. Чоловік сестри при першій
можливості повернувся додому. Майбутній письменник
продовжував шлях один. Це було справжнє випробування всіх
фізичних і духовних ресурсів юнака, яке він витримав успішно.
Він знайшов друзів, супутників, разом із ними почав мити
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пісок. Досвіду не було й за золото прийняли слюду. Невдахизолотошукачі вимушені були повернутися додому без нічого.
Але дивна справа – страждання, хвороба, розчарування –
усе це стало для художника слова, тим матеріалом спостереження, тим духовним, людським досвідом, який визначив усі центральні теми, мотиви, ситуації, образи його творчості, створив
його відомим, самобутнім письменником, любимцем мільйонів.
Північна одіссея Джека Лондона втілилася в десятках
оповідань, які він писав з 1839 р. і до кінця свого життя.
Перша збірка оповідань «Син Вовка» 1900 р., цикл новел
«Бог його отців» 1901 р., «Віра в людину» 1904 р., «Любов до
життя» 1906 р. Саме тут є зразок мужності, стійкості, волі
в годину важких випробувань.
Група «Історики»:
У суботній вечір 21 червня 1941 р. ніхто не знав, що
фашистська армада з 5 тис. літаків, 3 тис. танків, 48 тис.
мінометів сконцентрувалися вздовж західних кордонів СРСР.
Опівдні 22 червня 1941 р. з повідомлення радіостанцій
Радянського Союзу вся країна дізналася про розбійницький
напад фашистської Німеччини на нашу країну.
Німецьке командування, не шкодуючи сил, спішило швидше
подолати опір радянських військ у прикордонній смузі. Увесь
день 23 червня йшли жорстокі бої. Наші солдати з упертістю
стримували натиск переважаючих сил противника. Під тиском
ворога, який мав досвід, який мав у розпорядженні нову
військову техніку, Червона Армія змушена крок за кроком
відступати, залишати міста й села.
Не враховуючи деякі переваги ворога, наші сміливці
вершили сторінки героїзму, вони мали те, чого не відчував жоден
німецький солдат (із мемуарів голови політвідділу 43-ої зенітної
артилерійської дивізії Олександра Захаровича Бєлозьора).
Група «Журналісти й письменники»:
З початку війни О.Довженко разом із Київською кіностудією,
якою тоді керував, потрапляє до Уфи, невдовзі йде добровольцем на фронт, як кореспондент газети «Красная Армия». У ньому інтенсивно розвивається письменник – з’являється низка
публіцистичних статей, у фронтових газетах друкуються його новели: «На колючому дроті», «Ніч перед боєм», «Воля до життя».
Митець завжди обстоював принципи говорити народові
правду навіть у найтяжчі часи й подавати цю правду помистецьки глибоко. 1943 р. Довженко завершує кіноповість
«Україна в огні», яку Сталін заборонив друкувати й ставити за
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нею фільм. Це був страшний удар!
- «Сьогодні роковини моєї смерті. 31 січня 1944 р. Мене
було приведено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття
й скривавлені частини моєї душі було розкидано на ганьбу
й поталу на всіх зборищах. Усе, що було злого, недоброго,
мстивого, усе топтало й поганило мене. Моє серце не витримало
тягаря неправди й зла. Я народився й жив для добра й любові.
Мене вбила ненависть великих якраз у момент їхньої малості.»
- Як Ви відносилися до місії журналіста?
- «Що найбільше дратує мене у цій війні – це пошлий,
лаковий тон наших газетних статей. Коли б я був безпосередньо
бійцем з автоматом, я плювався б, читаючи протягом такого
довгого часу оцю газетну бодреньку окрошку чи одноманітні,
бездарні сіренькі нариси без жодного натяку на узагальнення, на
розкриття сили і краси героїки.»
- Довженкові властивий стиль піднесений, романтичний,
яскравий, який, однак, ніколи не переходив у псевдокрасивість,
лакування дійсності.
Так. Воєнна проза О.П.Довженко – це трибуна патріота, чиї
статті, листівки, новели запалювали радянських людей на
подвиг, несучи пафос гніву й ненависті до ворога, оспівуючи
героїзм і незламність народного духу «свіжі новели письменника
друкували «метеликами» російською та українською мовами,
великим тиражем і разом зі снарядами, гвинтівками відправляли
на фронт в окопи.
Учитель: Діти! Яку мету, на вашу думку, ставив перед собою
О.П.Довженко, коли писав твір «Воля до життя»?
Учень: Підняти моральний дух солдат, що потрапили
в госпіталь, пробудити, підтримати в них волю до життя.
Учитель: Так. Творчий задум письменника ви зрозуміли, бо
тема та ідея віддзеркалюється в самій назві новели. Конкретно
сформульовану тему знайдемо у відповіді армійського хірурга
Миколи Дудки на запитання співрозмовника.
Група «Театрали» (сцена з оповідання «Воля до життя»
(діалог хірурга з автором):
«У тій безлічі й різноманітності каліцтв чи знайшов ти будьщо невідоме, нове; яку-небудь тайну в людині на війні?»
«Воля! Людина на війні – це воля. Є воля – є людина! Нема
волі – нема людини! Скільки волі, стільки і людини, – ось що
я знайшов.
Учитель: Шановні митці! Як втілюється ідея у творі?
Група «Літературознавці»:


237




СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ



Втілення ідеї відбувається через художні образи. У творі їх
три: армійський хірург Миколо Дудко, важко поранений у бою
розвідник Іван Карналюк та оповідач.
Іван Карналюк – центральний образ твору. Він формується
з таких образотворчих елементів, як: портрет, художня деталь,
індивідуалізована мова, внутрішні монологи, ліричні відступи,
тропи.
Особливого значення набувають у творі деталі, що
нагромаджуються одна на одну. Саме з них будується читацьке
враження про героя.
Я виписала такий портрет у деталях «...автомат уже випав
з рук, і вже нічим його підняти.»
«...ліва (рука) висіла, скривавлена вщент, і кров била
фонтаном з жахливо скаліченого плеча.»
«В обличчі його не було вже ні кровинки.»
«Рука лежала біля нього роздута до величезних розмірів,
темна, в багрово-синіх плямах та пухирях і нестерпно
смердюча...»
«...він був без пульсу уже, в безнадійному стані...»
«...ні одна душа в палаті не почула від нього жодного
зойку...»
«...заскреготав зубами і вщух...»
«Він стояв у дверях у самій білизні, в мокрих від крові та
гною бинтах і весь у холодному поту.»
Учитель: Знайдіть у тексті детальні описи погляду очей
героя. Яке художньо-психологічне навантаження несуть ці описи.
Група «Літературознавці»:
Проникливі образні деталі очей допомагають читачеві
зрозуміти психічний стан важко пораненого бійця, пройнятися
його болем і стражданням, адже очі – дзеркало душі.
Погляд кожного разу змінюється, виражає інше почуття.
«...він так зціпив зуби і так широко розплющив очі, і так не
зажадав заплющити їх, що санітари, підбираючи ранком
загиблих бійців, подумали, ніби перед ними труп з розкритими,
застиглими очима» (страх).
«...він дивився на рану, як на смертельного ворога,
і мовчав» (ненависть).
«На нього (хірурга) дивилися широко розплющені сірі
Карналюкові очі» (запитання).
«Скажіть, докторе, жити буду? – прошепотів Карналюк,
удивляючись докторові, здавалося, у самісіньку душу» (надія).
«А перев’язку вже не треба? Га? – запитав, він, обпікаючи
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хірурга незабутнім поглядом» (докір).
Учитель: Чи завершив автор цим свою роботу над
портретом Карналюка?
Група «Літературознавці»:
Поряд з «портретом у деталях» у тексті тричі дається
цілісний портрет героя: на початку розповіді; з появою
Карналюка в операційній після мовчазного вироку лікаря та
безпосередньо на операційному столі.
«Іван Карналюк був звичайним рядовим бійцем. І особливих
геройств за ним не числилися, хоч він і вбив уже снайперським
способом з півтора десятка фашистів, не беручи до уваги
стрільби по низ взагалі. На зовнішній вигляд в Івані теж не було
нічого героїчного...»
«...Страшний був Карналюк і прекрасний» – це найкоротший
опис і найвиразніший.»
Група «Театрали» (сцена з оповідання «Воля до життя»
(монолог хірурга):
«Ах! Ви гляньте, який велетень! Яка грудна клітка! А плече
яке! Га?!
А ноги які! А шия! А хода ж! Ви бачили, як він увійшов?
Стрункий, як Бог. Чудово – оце юнак! Ви подивіться, які м’язи! Як
він ввійшов, га!
Учитель: Романтичне межує з реалістичним, драматичні
ситуації, у які потрапляє герой, – з ліричними відступами.
Особливого звучання набувають епізоди марення та спогадів,
що після них Іван з останніх сил повертається до життя.
Спогади підтримують його, не дають ані впасти, ані
підкоритися смерті...
Що ж примушує смертельно пораненого бійця бігти; упавши
пробудитися; повзти, устати, розплющити очі й не заплющувати
їх?
Відповіді учнів: а) страх бути знайденим фашистами;
б) страх смерті; в) ненависть, бажання поститись ворогові;
г) згадка про рідних (батько, мати, дід, баба, Галина); д) воля до
життя.
Учитель: Чому ж Довженко, характеризуючи Карналюка,
підкреслює його звичайність?
Учень: Щоб показати, що на такий героїчний учинок здатна
кожна людина, якщо в ній живе воля до життя.
Учитель: До якого жанру малої прози належить
аналізований твір Довженка?
Учень: «Воля до життя». – новела, бо зображується
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незвичайність, винятковість описуваного, складні життєві
ситуації для героїв; драматична дія, лаконічність фрази.
Група «Митці»:
Мистецтво полум’яних літ – література, музика, твори
майстрів живопису, графіки, скульптури – невід’ємна частина
сьогоднішнього багатства нашої культури. Пам’ять про війну
глибоко пройняла громадське розуміння суспільного обов’язку
художника, що постійно з’являються нові й нові полотна,
монументи тим, хто вершив подвиг, хто приближав перемогу.
Твори живопису розкривають нові героїчні сторінки минулого і
його значення для сьогоднішнього й майбутнього.
Художник Іван Ахремчук у картині «Захисник Брестської
фортеці» зобразив групу бійців, яка з останніх сил
відстрілюється, допомагають і їхні дружини, бо саме ця фортеця
відчула перший наступ німців.
В.Трифонов зображує звичайнісінький момент захисту,
група стрільців у маскувальних халатах відправляються на
передову.
У твердості їхніх ритмічних кроків, пластичній чіткості їхніх
фігур зримо видно моральну стійкість бійців.
«Безсмертя» картина В Пузирькова. Це полотно гостро драматичне у своєму рішенні. Ідуть на смерть, ідуть у безсмертя
чорноморці. Але відсутній жах. Навпаки, вони повні свідомості
виконаного обов’язку перед Батьківщиною, повні віри
в перемогу…
Група «Кіномитці»:
Готуючись
до
уроку,
діти
створили
кінострічку
найвизначніших епізодів новели «Воля до життя».
Учитель: Які риси характеру треба формувати в собі, щоб
вистояти в будь-яких екстремальних умовах?
1. рішучість;
3. ненависть;
5. помста.
2. любов і добро;
4. байдужість;
Діти, а тепер у групах оцініть свою роботу й роботу своїх
товаришів на уроці.
Домашнє завдання:
1. Виписати ті елементи й метафори, які вам допомагають
розкрити внутрішній світ Карналюка (підручник «Українська
література» 7 клас, стор. 310).
2. Написати твір-мініатюру: «Чим мене вразив Іван Карналюк?»
3. Теорія літератури: композиційні елементи твору.
У кінці уроку вчитель підбиває підсумок і пропонує
школярам творчі завдання.
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Боянжу М.Г.

*

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
1. Современный этап развития возрастной психологии,
специальной психологии и педагогики, системы коррекционноразвивающего обучения характеризуется усилением внимания
к особенностям психического и физического развития детей.
Обусловлено это значительным ростом числа детей,
испытывающих трудности адаптации, обучения, воспитания,
развития в целом. Большинство современных исследований
свидетельствуют также и о резком усложнении структуры
отклонений,
значительном
увеличении
сочетающихся
нарушений у различных категорий детей.
Для того чтобы помощь этим детям была более эффективной, необходима ранняя диагностика их состояния. Важно не
просто установить наличие того или иного дефекта, но и определить его характер, структуру, те качественные или количественные показатели, которые могут служить основанием для помещения ребенка в соответствующее учреждение и последующей
коррекционной работы. Перед психологами, дефектологами
стоит задача психолого-педагогической диагностики, и, прежде
всего, дифференциации разных видов аномального развития.
Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребенка с нарушениями развития зависит от правильной оценки
его возможностей и особенностей развития. Эту задачу решает
комплексная психодиагностика нарушений развития. Она является первым и очень важным этапом в системе мероприятий,
обеспечивающих специальное обучение, коррекционно-педагогическую и психологическую помощь. Именно психодиагностика
нарушений развития позволяет выявить детей с недостатками
развития в популяции, определить оптимальный педагогический
маршрут, обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое
сопровождение ребенка, соответствующее его психическим особенностям. В массовых детских садах и общеобразовательных
школах встречается большое количество детей, неблагополучных в психофизическом развитии. Поэтому очень важно своевременно выявить не только детей с выраженными нарушениями развития, но и детей с минимальными отклонениями от
нормативного развития. Вся эта работа может быть осуществле*
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на только на основе глубокого психодиагностического изучения
ребенка.
В рамках психолого-педагогической диагностики решаются
две группы задач.
К первой группе можно отнести теоретические задачи:
установить возможность количественной и качественной оценки
психологических явлений; определить соответствие средств
психодиагностики методологическим принципам научного исследования; установить основания достоверности результатов
психодиагностического обследования. Поэтому в детской
психологии диагностика, по мнению психолога Д.Б.Эльконина,
должна исходить, прежде всего, из теории психического
развития в детстве, принципов выделения отдельных периодов
развития, характеристики процессов развития, особенностей
ведущей деятельности, характерной для каждого возрастного
периода. Специальная психология должна исходить из
представления о структуре нарушения, первичном дефекте
и вторичных отклонениях в психическом развитии, об общих
и специфических
закономерностях
развития
психики
нормальных детей и детей с отклонениями в развитии.
Ко второй группе можно отнести практические задачи,
относящиеся к организации психодиагностического обследования, к вопросам овладения конкретными методиками
и умениями адаптировать их и изменять в соответствии
с особенностями психического развития детей.
2. Диагностика недостатков развития должна включать три
этапа.
На первом этапе (скрининг) выявляется наличие отклонений в психофизическом развитии ребенка без точной квалификации их характера и глубины. Основными задачами скринингдиагностики являются своевременное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями психического развития,
примерное определение спектра психолого-педагогических
проблем развития ребенка. Выявление детей с проблемами
в развитии может осуществляться по результатам специально
организованного скрининг-обследования. По форме проведения
скрининг-обследование может быть индивидуальным или
групповым. При разработке скрининг-диагностики очень сложной
является разработка системы критериев, по которым возможно
разграничение детей раннего и дошкольного возраста с нормальным темпом психического развития и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Скрининг
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диагностика позволяет решать задачи, связанные с оценкой
качества обучения и воспитания детей в детском саду, школе.
Второй этап – дифференциальная диагностика отклонений
в развитии. Цель этого этапа – определить тип (вид, категорию)
нарушения развития. По его результатам определяется направление обучения ребенка, вид и программа образовательного
учреждения. Задачи дифференциальной диагностики следующие:
- разграничение степени и характера нарушений
умственного, речевого и эмоционального развития ребенка;
- выявление первичного и вторичных нарушений
и системный анализ структуры нарушения;
- оценка особенностей нарушения психического развития
при недостатках зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата;
- определение и обоснование педагогического прогноза.
В настоящее время существует круг проблем, связанных
с дифференциальной диагностикой нарушенного развития. Известно, что сходные психологические особенности наблюдаются
у детей с разными типами (категориями) нарушенного развития.
Например, недостатки речевого развития или пониженная обучаемость характеризуют практически всех детей с нарушениями
развития. Это требует от психологов, дефектологов, психиатров
знания критериев дифференциальной диагностики.
Третий этап – феноменологический. Его цель – выявление
индивидуальных особенностей ребенка, то есть тех характеристик личности, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, работоспособности, которые свойственны только
данному ребенку и должны приниматься во внимание при организации индивидуальной коррекционно-развивающей работы с
ним. В ходе этого этапа на основе диагностики разрабатываются
программы индивидуальной коррекционной работы с ребенком.
В настоящее время принято выделять несколько категорий
(типов) детей с нарушениями развития:
- с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие);
- с нарушениями зрения (незрячие и слабовидящие);
- с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата;
- с тяжелыми нарушениями речи;
- с задержкой психического развития;
- умственно отсталые;
- с тяжелыми нарушениями эмоционально-волевой сферы;
- с нарушениями поведения;
- со сложными нарушениями развития, у которых
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сочетаются два или более первичных нарушения.
Каждая категория детей имеет специфические психологопедагогические особенности, которые необходимо учитывать
при определении стратегии и тактики психолого-педагогического
изучения.
3. Ведущими теоретико-методологическими положениями,
на которых строится современная психодиагностика нарушенного развития, являются следующие:
1) Каждый тип нарушенного развития характеризуется свойственной только ему специфической психологической структурой. Эта структура определяется соотношением первичного
и вторичных нарушений, иерархией вторичных нарушений.
2) Внутри каждого типа нарушенного развития наблюдается
многообразие проявлений, особенно по степени выраженности
нарушений.
3) Диагностика строится с учетом общих и специфических
закономерностей нарушенного развития.
4) Диагностика ориентируется на выявление не только общих и специфических недостатков развития, но и положительных свойств ребенка, его потенциальных возможностей.
5) Итогом диагностики нарушенного развития является
установление психолого-педагогического диагноза, который не
ограничивается типом нарушенного развития. Он должен
отражать индивидуальные особенности психофизического
развития ребенка и включать рекомендации к разработке
индивидуальной программы коррекционной работы.
В психолого-педагогическом диагнозе указывается педагогическая категория нарушенного развития, степень выраженности нарушения, недостатки развития, осложняющие ведущие
нарушения, на которые необходимо обратить внимание в ходе
коррекционно-педагогической работы. Если обследование проводится перед поступлением ребенка в школу, то необходимо
определить готовность ребенка к обучению в школе общего
назначения или в специальной (коррекционной) школе.
Психодиагностика нарушений развития выявляет своеобразие психического развития ребенка, его психолого-педагогические особенности. Знание этих особенностей позволяет
определить тип образовательного учреждения, соответствующий возможностям ребенка, программу его дошкольного
и школьного
образования,
разработать
индивидуальную
программу медико-психолого-педагогической помощи.
Углубленное психолого-педагогическое изучение детей
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с нарушением развития ставит своей целью разработку
программы коррекции на основании результатов диагностики.
Такое изучение требует времени и проводится, в основном,
в образовательном, а иногда, в консультативном учреждении.
Конкретные задачи такого
учреждения,
как правило,
многообразны и специфичны для разных возрастных этапов.
Среди них можно выделить такие:
- выявление индивидуальных психолого-педагогических
особенностей ребенка;
- разработка индивидуальных коррекционных программ
развития и обучения;
- определение условий воспитания ребенка, специфика
внутрисемейных отношений;
- помощь в ситуациях с затруднениями в учебе;
- профессиональное консультирование и профессиональная ориентация подростков;
- решение проблем социально-эмоционального плана.
При решении этих задач существенную роль играет
сочетание методов психологической диагностики (эксперимент,
тесты, проективные методики) со специально организованным
наблюдением и анализом продуктов учебной деятельности
и творчества детей и подростков.
Следует подчеркнуть, что до настоящего времени большинство специалистов в области психодиагностики ориентированы,
в основном, на оценку уровня интеллектуального и речевого развития ребенка, на дифференциацию нарушений. Специалисты
успешно констатируют недоразвитие или отсутствие той или
иной функции, но недостаточно ориентированы на выявление
позитивного потенциала, особенно позитивных личностных особенностей, на основе которых возможно решение познавательных, речевых, социально-личностных проблем ребенка. Но эффективность коррекционно-педагогического процесса определяется не только констатацией негативных факторов, а, в первую
очередь, выявлением интеллектуального и личностного потенциала, на основе которого возможно построение системы индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка.
4. Один из основных принципов диагностики нарушенного
развития – комплексный подход – означает требование всестороннего обследования и оценки особенностей развития ребенка
всеми необходимыми специалистами (врачами-психиатрами,
дефектологами, психологами) и охватывает не только познавательную деятельность, но поведение, эмоции, волю, а также
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состояние зрения, слуха, двигательной сферы, неврологический
статус, соматическое состояние. Следовательно, изучение
ребенка, а затем дифференциальная диагностика включают как
медицинское, так и психолого-педагогическое обследование
(психологическое, педагогическое, логопедическое).
Психическое состояние оценивается детским психиатром.
В беседе с ребенком врач фиксирует особенности его внимания,
памяти, мышления, речи. Описываются особенности эмоциональной сферы ребенка, его настроения: безразличие, холодность, эмоциональная вялость либо раздражительность, дурашливость. Фиксируется наличие эмоциональной лабильности,
истощаемости, склонности к аффектам, наличие тоски, страхов,
навязчивых переживаний. В беседе выявляются особенности
сферы инстинктов и влечений, наличие повышенной сексуальности, чрезмерное влечение к еде либо отказ от пищи,
склонность к бродяжничеству. В процессе беседы иногда могут
быть выявлены и психотические расстройства: нарушение
сознания, галлюцинации, бред.
На основании клинического изучения ребенка врачпсихиатр формулирует психиатрический диагноз. Материалы
врачебных заключений помогут психологу, дефектологу выбрать
правильную
тактику
психолого-педагогического
изучения
ребенка и определят содержание коррекционно-педагогического
воздействия в условиях того учреждения, где ребенок будет
находиться.
Для того чтобы сделать образовательно-воспитательный
процесс максимально эффективным, необходимы не только
сведения о здоровье ребенка, его физическом развитии, но
и знание индивидуальных особенностей. Только при этом
условии можно добиться полноценного развития ребенка
и своевременно оказывать ему необходимую помощь на каждом
возрастном этапе.
Безусловно, педагогическое и психологическое изучение
тесно связаны и их трудно разделить – это единый процесс.
Педагогическое изучение предусматривает получение
о ребенке сведений, раскрывающих знания, умения, навыки,
которыми он должен располагать на определенном возрастном
этапе. Важно установить запас представлений об окружающем
мире, сформированность качеств, необходимых для учебной
работы (произвольность психической деятельности, волевые
усилия, планирование и самоконтроль, наличие мотивации,
интереса).
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Для получения представления о сформированности
деятельности ребенка педагогу следует обратить внимание на
следующие показатели:
- понимание инструкции и цели задания;
- способность выполнять задание с учетом простой
инструкции и инструкции, состоящей из нескольких заданий;
- умение определить последовательность действий,
операций;
- умение перестраивать действия в зависимости от
изменения цели;
- способность осуществлять самоконтроль в процессе
работы;
- умение довести деятельность до получения определенного результата, проявление настойчивости в достижении
цели, умение преодолевать трудности;
- способность адекватно оценить результат собственной
деятельности;
- умение переключить внимание, быстро перейти от одного
задания к другому.
Педагог-дефектолог должен не только сделать вывод об
уровне знаний ребенка, но и понять, чем обусловлены те или
иные трудности в овладении навыками чтения, письма и счета,
наметить пути коррекционно-педагогического воздействия.
Дефектолог обращает внимание на способность детей
самостоятельно выполнять предложенные задания, продуктивно
использовать оказываемую им помощь и переносить усвоенный
способ действия на решение аналогичных задач.
Психологическая диагностика нарушений развития у детей
– составная часть комплексного клинико-психолого-педагогического и социального обследования. Психодиагностическое
обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть
системным, то есть включать в себя изучение всех сторон
психики (познавательная деятельность, речь, эмоциональноволевая сфера, личностное развитие). Психодиагностическое
обследование организуется с учетом возраста и предполагаемого уровня психического развития ребенка. Именно эти
показатели определяют организационные формы диагностической процедуры, выбор методик и интерпретацию результатов.
При обследовании важно выявить не только актуальные, но
и потенциальные возможности ребенка в виде «зоны
ближайшего развития».
Проведение психодиагностического исследования всегда
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подчинено конкретной цели, которая определяет пути решения
отдельных задач. Основная цель психодиагностического
обследования ребенка с нарушениями развития – выявление
структуры
нарушения
психической
деятельности
для
определения оптимальных путей коррекционной помощи.
5.
Психодиагностическое
изучение
ребенка
лучше
проводить в несколько этапов. На I этапе психолог изучает
документацию и собирает сведения о ребенке путем опроса
родителей и педагогов. К началу обследования он должен
обладать всеми необходимыми сведениями клинического,
педагогического, социального характера. Это позволит
правильно определить задачи исследования и подготовить
необходимый диагностический инструментарий.
II этап. Психолог, проводивший обследование, обрабатывает результаты выполнения заданий, обсуждает их и приходит
к определенным выводам об особенностях и уровне развития
познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой
сферы, личности, поведения ребенка, а также решает вопрос
о характере коррекционной помощи, которая может быть
оказана.
III этап. Затем психолог оформляет полученные результаты
в виде письменного заключения в свободной форме, однако
соблюдая определенные правила.
При
изучении
нормально
развивающихся
детей
диагностические методики используются для определения
сравнительного уровня умственного развития ребенка,
соответствия его некоторому среднему уровню, установленному
для детей данной возрастной группы.
Своеобразие психодиагностики аномального развития
состоит в учете того положения, что не существует среднего
уровня развития аномального ребенка, нет строгой возрастной
нормы, на которую можно было бы равняться, а есть
качественное своеобразие развития при каждой аномалии,
которое определяется не количеством прожитых лет,
а качеством дефекта, вызвавшего аномалию, и адекватностью
социального воздействия на ребенка.
Следовательно, при изучении аномальных детей обязательно не просто выявить снижение интеллектуального развития, но и определить степень этого снижения (по МКБ-10),
дифференцировать подлинную олигофрению со сходными
состояниями. Это нелегкая задача, так как известно, что
различные факторы нередко ведут к возникновению внешне
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сходной картины.
При психодиагностике часто допускаются ошибки при дифференциации умственной отсталости и задержки психического
развития. Эти ошибки вызваны сходством в состоянии двух
названных категорий детей, которое проявляется в том, что вне
специального обучения дети с задержкой психического развития
по своим учебным возможностям и знаниям об окружающем
мире мало чем отличаются от умственно отсталых. Однако
олигофрения и задержка психического развития – это
качественно различные состояния.
Так, при умственной отсталости в результате диффузного
органического поражения головного мозга снижение познавательной деятельности носит стойкий характер. Поэтому умственно отсталый ребенок ни при каких обстоятельствах (дополнительные занятия, оптимальный режим, индивидуальный подход)
не может усвоить программу общеобразовательной школы.
У детей с задержкой психического развития отставание
в познавательной деятельности связано не с диффузным
поражением центральной нервной системы, а с еѐ минимальной
дисфункцией, и потому оно носит не стойкий, а временный
характер. При специальном обучении их отставание в развитии
преодолевается, и они с большим или меньшим успехом
овладевают программой массовой школы.
Сложность дифференциации этих двух состояний определяется не только их сходством, но и недостатком опыта отдельных специалистов по психодиагностике, дифференциальной
диагностике, отсутствием длительного наблюдения за этими
детьми в семье, детском саду, в школе, в процессе экспериментального изучения и наблюдения, изучения в процессе
обучения.
Изучение нормально развивающихся детей, умственно
отсталых и детей с задержкой психического развития показало,
что главное различие между ними проявляется в их
способностях к обучению. Следовательно, дифференциальнодиагностическая методика должна определять обучаемость
обследуемого ребенка. «Ядром» обучаемости выступает
обобщенность мыслительной деятельности. В психологии
отмечается, что познание окружающей действительности
обеспечивается легкостью, быстротой абстрагирования и обобщения существенных признаков, анализируемых ситуаций.
Обобщенность мыслительной деятельности не является
самостоятельной психической функцией, она определяется
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развитием всех мыслительных операций, без активизации
которых невозможно обобщение: анализа, синтеза, сравнения.
Знания, способности и умственное развитие неразрывно
связаны. Кроме показателей умственного развития, при
обследовании детей изучаются и такие особенности, как умение
принимать задание, удерживать его в памяти и действовать
в соответствии с его содержанием до конца выполнения.
Известно, что умственно отсталый ребенок, в отличие от других
аномальных, приняв задание, быстро теряет его и действует
в соответствии с возникшими ситуациями.
Исследование уровня психического развития ребенка
должно носить обучающий характер. Необходимость этого
требования объясняется тем, что основным показателем для
дифференциации олигофрении и задержки психического
развития является разная способность к обучению. Обучение
заключается в оказании различной меры помощи ребенку, после
которой он выполняет аналогичное задание самостоятельно.
Предметом изучения должны быть и знания детей, поскольку
объем знаний, их широта определяются не возрастом,
а способностями и темпом приобретения новых знаний.
Но желательно, чтобы в первую очередь проверялись не
школьные знания, а «спонтанные» понятия, т.е. те, которые
формируются у ребенка в процессе его игровой, практической
деятельности и непосредственного общения с окружающими
людьми, природой.
6. Одной из важных задач психолого-педагогической
диагностики является дифференциация умственной отсталости
от сходных с ней состояний: задержки психического развития,
тяжелых нарушений речи, зрения, слуха.
а) Как правило, поводом к тому, чтобы ставить под
сомнение полноценность интеллекта ребенка школьного
возраста, служит его неуспеваемость, обнаруживающаяся
в процессе обучения. В большинстве случаев неуспеваемость
не обусловлена нарушениями познавательной деятельности,
а вызывается другими причинами (неподготовленность детей
к школьному обучению, несформированность предпосылок
к нему, навыков деятельности; неблагоприятные условия жизни
ребенка в семье, несоблюдение режима дня, конфликтная
ситуация в семье).
б) Неуспеваемость может быть связана также и с астеническим состоянием ребенка, вызванным длительной болезнью,
в результате чего ребенок быстро устает, ослабляется память,
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внимание, нарушается поведение. Но все это не носит стойкого
характера и не имеет в основе органических нарушений.
в) Наиболее сложным в диагностическом отношении
являются дети с задержкой психофизического развития, которые
тоже оказываются неуспевающими в первые годы обучения.
Задержка психического развития представляет собой аномалию
развития, обладающую значительным полиморфизмом клиникоонтогенетической структуры, разной степенью тяжести и прогноза. Знание этого клинического полиморфизма должно служить
целям дифференциации с олигофренией, а также медикаментозной терапии и психолого-педагогической коррекции. В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, психогенного), времени воздействия на организм ребенка вредоносных факторов, задержка психического
развития дает разные варианты отклонений в эмоциональноволевой сфере, в познавательной деятельности. Задержки психического развития церебрального происхождения, при хромосомных нарушениях, внутриутробных поражениях, родовых
травмах встречаются чаще других и представляют наибольшую
сложность при отграничении их от умственной отсталости.
г) Кажущееся сходство с умственной отсталостью может
быть и при нарушении деятельности анализаторов. Эти
нарушения создают определенные трудности в познавательной
деятельности детей, а в условиях школы порождают неуспеваемость. При отграничении состояний, вызванных нарушением
анализаторов, от умственной отсталости необходимо выяснить,
что является первичным и доминирующим в отставании:
умственная отсталость является ведущим и первичным
дефектом, а снижение слуха, зрения лишь сопутствует ей или
же отставание наступило в результате поражения анализаторов.
Важно учитывать время поражения анализатора. Чем раньше
возник болезненный процесс, тем тяжелее последствия.
В зависимости от диагноза будет решаться вопрос, в какой
специальной школе нуждается ребенок.
д) Кроме того, очень важно отделить нормальных детей
с расстройством речи от умственно отсталых, для которых
речевые нарушения являются одним из характерных признаков.
По данным психологов, дефектологов, у умственно отсталых
страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая,
грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного
анализа и синтеза, восприятие и понимание речи. В результате
наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности
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овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом
общении. Известны разные виды речевых нарушений, имеющих
и разную степень выраженности в зависимости от силы
и времени поражения.
Эти дети с нормальным интеллектом, но затрудняющиеся
в овладении чтением, письмом; некоторые из них страдают общим недоразвитием речи. При сохранном слуховом анализаторе
у этих детей страдает фонематический слух, что приводит
к трудностям в обучении (нечетко воспринимают обращенную
речь, не дифференцируют сходные звуки, поэтому сложен звуко-буквенный анализ). При тяжелых нарушениях фонематического слуха наступает недоразвитие всей речевой функции.
На овладение грамотой влияют и нарушения произношения.
Сохранность интеллекта детей с нарушениями речи отчетливо видна при выполнении заданий, которые не требуют участия речи (наглядные методики с «безречевыми» инструкциями). У этих детей живая реакция, адекватное поведение.
Этим они, прежде всего, и отличаются от умственно отсталых.
е) Все перечисленные временные затруднения в познавательной деятельности и нарушения центральной нервной
системы, если к ним не будет своевременно привлечено
внимание семьи и школы, могут привести к так называемой
педагогической запущенности, которая чаще всего и отождествляется с умственной отсталостью.
Трудность определения умственной отсталости заключается в том, что в отличие от других аномалий (глухота, слепота),
для умственной отсталости нет абсолютно объективного
критерия, такой шкалы, по которой еѐ можно было бы измерять.
Умственная отсталость – это не просто «малое количество
ума», это качественные изменения всей психики, всей личности
в целом, явившиеся результатом перенесенных органических
повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия
развития, при которой страдает не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. Как показывают
данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах
процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие психических функций.
Ведущим расстройством в клинико-психологической картине умственной отсталости является выраженная недостаточность познавательной деятельности. Она обусловлена как
низкой способностью к мышлению (нарушения процессов
обобщения и отвлечения), так и нарушением темпа,
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подвижности, психических процессов, недостаточностью памяти,
внимания, ряда корковых функций. Характерным для
умственной отсталости является недоразвитие речи.
Умственная отсталость имеет различную этиологию. Она
может быть обусловлена генетическими поражениями центральной нервной системы, внутриутробными патогенными влияниями, травмой и асфиксией во время родов, воздействием на мозг
ребенка инфекций, интоксикаций, травм и других вредоносных
агентов в раннем периоде постнатального развития.
К умственной отсталости нельзя относить явления тяжелой
педагогической запущенности, так как еѐ проявления не отвечают критериям умственной отсталости (необратимость интеллектуального дефекта, малая способность к познавательной
деятельности, органическая недостаточность интеллектуальных
функций, а также биологическая этиология недоразвития).
Нельзя также относить к умственной отсталости временную
задержку психического развития конституционального, церебрального, психогенного и соматического генеза, так как положительная динамика этих форм также не отвечает критерию
необратимости интеллектуального дефекта, типичному для
умственной отсталости. В классификации типов умственной
отсталости (Певзнер М.С.) наряду с характеристикой структуры
основного интеллектуального дефекта дифференцирован ряд
нейродинамических, психопатологических и других расстройств,
осложняющих слабоумие и по-разному влияющих на нарушения
работоспособности и познавательной деятельности в целом.
Такой подход к систематике олигофрении является
продуктивным для целей дифференциации методов психологопедагогической коррекции.
Певзнер М.С. выделила следующие основные формы
олигофрении:
1) неосложненная форма олигофрении;
2) олигофрения, осложненная нарушениями нейродинамических процессов;
3) олигофрения с психопатоподобными формами поведения;
4) олигофрения с нарушениями различных анализаторов;
5) олигофрения с выраженной лобной недостаточностью.
7. Комплексное обследование дает основание для того,
чтобы сделать правильное заключение о нарушении развития
ребенка и поставить соответствующий диагноз. Изучение детей
начинается в семье, детском саду, школе, но заканчивается


253




ПСИХОЛОГІЯ



даже в МППК, куда направляют ребенка. Цели этого более
подробного изучения разные. Иногда необходимо уточнить
состояние ребенка. Это бывает, когда очень сложный случай
в дифференциально-диагностическом отношении и разовое
обследование в школе, комиссии было недостаточным.
Глубокое и всестороннее изучение необходимо также для
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
Зная индивидуальные особенности каждого ребенка, психолог,
дефектолог имеют возможность выбрать соответствующие
методы, средства и пути коррекционного воздействия.
Систематическое и целенаправленное изучение позволяет
проследить динамику развития детей, находить новые
направления работы с ними, прогнозировать их состояние, дать
рекомендации
в
выборе
профессии,
обеспечить
их
максимальную социальную реабилитацию.
Важное значение имеет принцип всестороннего и целостного изучения ребенка. Он предусматривает исследование
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы
и поведения. Учитывается также физическое состояние детей,
которое может существенно влиять на формирование их
умственных способностей.
Говоря о целостности изучения, следует помнить, что
психическое развитие ребенка не представляет собой простой
суммы развития отдельных, изолированных способностей,
поэтому нельзя делать заключение о ребенке только на
основании исследования состояния его восприятия, памяти или
других психических функций.
Под целостностью изучения подразумевается обязательное
сопоставление всех данных, полученных о ребенке: данных об
особенностях отдельных психических процессов, эмоций, воли,
поведения и физического состояния. Всестороннее, целостное
изучение ребенка может быть успешным, если оно будет
осуществляться в процессе его деятельности: игровой, учебной,
трудовой.
Необходимо, чтобы и методы, и материалы, используемые
при изучении детей, были максимально индивидуализированы
с учетом возрастных и характерологических особенностей
детей.
Самым специфичным для психологии, дефектологии
является принцип динамического изучения детей. Этот принцип
означает, что при изучении важно учитывать не только то, что
дети знают и могут выполнить в момент исследования, но и их
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возможности в обучении, их «зону ближайшего развития».
Чем выше умственное развитие ребенка, тем более
успешно он может научиться выполнять то или иное задание,
переносить полученный опыт в новую ситуацию. Одно из
отличий умственно отсталых детей от интеллектуально
нормальных состоит в том, что умственно отсталые плохо
используют помощь. Именно поэтому при обследовании педагог,
психолог должны всегда обращать внимание, насколько
улучшается работа ребенка после объяснения, как он
выполняет аналогичное задание.
В тех случаях, когда дети уже учились в школе, важно
установить причины трудностей в обучении, дать характеристику структуре дефекта. Если дети еще не учились, то
необходимо исследовать их готовность к школьному обучению.
Сюда входит установление уровня развития умственных
способностей,
эмоционально-волевой
сферы,
а
также
физиологическая и социальная зрелость.
Как показывает практика, одноразовое кратковременное обследование детей, сложных в дифференциально-диагностическом отношении, в условиях медико-педагогических комиссий
оказывается недостаточным. Эти дети нуждаются в более
тщательном и длительном изучении. В одних случаях
необходимость в изучении детей возникает еще до комиссии,
в других – после обследования детей в комиссии. В каждом
конкретном случае МППК решает вопрос о целесообразности
дополнительного изучения ребенка и выборе путей изучения.
Особенно большое значение имеет целенаправленное изучение
неуспевающих детей в условиях общеобразовательной школы.
Обычно уже в первой четверти у некоторых детей выявляются
трудности в обучении.
Психологи, логопеды в массовой школе должны помочь
учителю установить характер и причины неуспеваемости детей,
наметить пути работы с ребенком, показать учителю приемы
наиболее эффективной помощи в каждом отдельном случае.
Учитель ведет за этим ребенком наблюдение, обеспечивает
индивидуальный подход в работе. Повторное изучение этих
детей проводится в четвертой четверти. На основе данных
обследования, беседы с учителем, анализа успехов и неуспехов
в обучении ребенка решается вопрос о месте его дальнейшего
обучения или плане работы на следующий учебный год.
8. Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация
детей с проблемами в развитии возможна в том случае, если
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определен характер нарушения нормального развития ребенка.
Эффективность психологической коррекции в значительной
степени зависит от анализа психологической структуры дефекта
и его причины.
Важным принципом психологической коррекции аномального развития является принцип комплексности психологической
коррекции, которую можно рассматривать как единый комплекс
клинико-психолого-педагогических воздействий. Эффективность
психологической коррекции в значительной степени зависит от
учета клинических и педагогических факторов в развитии
ребенка.
Второй принцип психологической коррекции – это принцип
единства диагностики и коррекции. Прежде чем решать, нужна
ли психологическая коррекция ребенку, необходимо выявить
особенности его психического развития, уровень сформированности определенных психологических новообразований, соответствие уровня развития умений, знаний, навыков, личностных
и межличностных связей возрастным периодам. Задачи
коррекционной работы могут быть правильно поставлены только
на основе полной психологической диагностики как зоны
актуального, так и ближайшего развития ребенка.
Психологи утверждают, что психологическая диагностика
должна быть направлена не на отбор детей, а на контроль за
ходом их психического развития с целью коррекции обнаруживаемых отклонений.
Психологи подчеркивают, что контроль за процессом развития должен быть особенно тщательным, чтобы исправление
возможных отклонений в развитии начиналось как можно раньше. Схема и подбор диагностических и психокоррекционных методов должны соответствовать типу заболевания ребенка, особенностям его возрастных характеристик, специфике ведущей
деятельности, характерной для каждого возрастного периода.
Психологическая диагностика и коррекция являются
взаимодополняющими процессами. В самой процедуре
психологической коррекции заложен огромный диагностический
потенциал.
Третий принцип психологической коррекции – принцип личностного подхода. Личностный подход – это подход к ребенку
как целостной личности с учетом всей еѐ сложности и всех
индивидуальных особенностей. В процессе психологической
коррекции психологи, дефектологи рассматривают не какую-то
отдельную функцию или изолированное психическое явление


256




ПСИХОЛОГІЯ



у человека, а личность в целом.
Четвертый принцип – принцип деятельностного подхода.
Личность проявляется и формируется в процессе деятельности.
Психокоррекционный процесс должен проводиться с учетом
основного ведущего вида деятельности: если это дошкольник –
в контексте игровой деятельности, если это школьник –
в учебной деятельности.
Психокоррекционная работа должна строиться не как простая тренировка умений и навыков ребенка, не как отдельные
упражнения по совершенствованию психической деятельности,
а как целостная осмысленная деятельность ребенка,
органически вписывающаяся в систему его повседневных
жизненных отношений.
Пятый принцип – это иерархический принцип психологической коррекции. В качестве основного содержания коррекционной работы необходимо создание «зоны ближайшего развития»
личности и деятельности ребенка. Поэтому психологическая
коррекция должна строиться как целенаправленное формирование психологических новообразований, составляющих сущностную характеристику возраста.
Шестой принцип – каузальный принцип психологической
коррекции, реализация которого направлена на устранение
причин и источников отклонений в психическом развитии
ребенка. Сложная иерархия отношений между симптомами и их
причинами, структура дефекта определяют задачи и цели
психологической коррекции.
9. Целенаправленное психокоррекционное воздействие на
ребенка и подростка с проблемами в развитии осуществляется
через психокоррекционный комплекс, который состоит из
четырех взаимосвязанных блоков: диагностический, коррекционный, оценочный, прогностический.
а) В диагностический блок входят: диагностика психического
развития ребенка и диагностика социальной среды.
Диагностика психического развития ребенка включает
в себя:
- всестороннее клинико-психологическое изучение личности
ребенка и его родителей, системы их отношений;
- анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка
и членов его семьи;
- определение уровня развития сенсорно-перцептивных
и интеллектуальных процессов и функций.
Диагностика социальной среды ребенка включает в себя
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анализ
неблагоприятных
факторов
социальной среды,
травмирующих ребенка, нарушающих его психическое развитие,
формирование характера личности и социальную адаптацию.
б) Коррекционный блок включает в себя следующие задачи:
- коррекция неадекватных методов воспитания ребенка
с целью преодоления его микросоциальной запущенности;
- помощь ребенку или подростку в разрешении психотравмирующих ситуаций;
- формирование продуктивных видов взаимоотношений
ребенка с окружающими (в семье, классе);
- повышение социального статуса ребенка в коллективе;
- развитие у ребенка или подростка компетентности
в вопросах нормативного поведения;
- формирование адекватных родительских установок на
заболевание и социально-психологические проблемы ребенка
путем активного вовлечения родителей в психокоррекционный
процесс;
- создание в детском коллективе, где обучается ребенок,
атмосферы принятия, доброжелательности, открытости, взаимопонимания.
В достижении целей коррекционного блока на первый план
выступает работа психолога не только с семьей ребенка, но
и с педагогами, которые обучают ребенка.
в) Оценочный блок, или блок оценки эффективности
коррекционных воздействий, направлен на анализ изменений
познавательных процессов, психических состояний, личностных
реакций у ребенка в результате психокоррекционных
воздействий. Критерии оценки эффективности психологической
коррекции требуют учета структуры дефекта, механизмов его
проявлений, анализа целей коррекции и используемых методов
психологического воздействия. Результаты коррекционной
работы могут проявляться у ребенка в процессе работы с ним,
к моменту завершения психокоррекционного процесса и на
протяжении длительного времени после окончания занятий.
Эффективность психологической коррекции зависит от
конкретных
целей психокоррекционного
процесса.
При
симптоматической коррекции результат воздействий может
проявиться уже после первых занятий с ребенком. Однако
в процессе психокоррекции необходимо ориентироваться не на
симптомы, а на причины их порождающие. Действие каузальной
коррекции может проявляться даже не сразу после окончания
психокоррекционных занятий, а значительно позже.
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г) Прогностический блок психокоррекции направлен на
проектирование психофизиологических, психических и социально-психологических функций ребенка или подростка. В ходе
коррекции перед психологом встают следующие вопросы:
- проектирование возможных изменений в развитии
познавательных процессов и личности ребенка в целом;
- определение динамики этих изменений.
Это позволяет психологу объективно судить о потенциальных возможностях личности ребенка или подростка и прогнозировать еѐ дальнейшее развитие.
При построении прогностических оценок психолог должен
уделить особое внимание активности ребенка. Психопрогностическая оценка не должна включать в себя определение только
одного-единственного пути дальнейшего развития ребенка.
Необходимо выделение ряда различных, в том числе
альтернативных, вариантов с указанием тех условий, в которых
может реализоваться личность субъекта психокоррекционных
воздействий.
10. Когда речь заходит об отклонениях в развитии человека,
необходимо уяснить понятие «норма». Ориентация на норму
важна на этапе выявления недостатков в развитии с целью
определения специальной помощи. Существенное различие
между нормальными и ненормальными людьми состоит в том,
что психические черты у нормальных являются случайным
признаком, от которого они могут легко освободиться, если
захотят приложить соответствующие усилия.
Психологи А.Р.Лурия, Г.М.Дульнев считают основными
условиями нормального развития следующие показатели:
– Нормальная работа головного мозга и его коры.
Патогенные воздействия нарушают нормальное соотношение
раздражительных и тормозных процессов, анализ и синтез
поступающей информации, взаимодействие между блоками
мозга, отвечающими за различные аспекты психической
деятельности человека.
– Нормальное физическое развитие ребенка и связанное
с ним сохранение нормальной работоспособности, нормального
тонуса нервных процессов.
– Сохранность органов чувств, которые обеспечивают
нормальную связь ребенка с внешним миром.
– Систематичность и последовательность обучения ребенка
в семье, детском саду и общеобразовательной школе.
Исследователи
считают
ребенка
нормальным
при


259




ПСИХОЛОГІЯ



следующих условиях:
- когда уровень его развития соответствует уровню
большинства детей его возраста или старшего возраста,
с учетом развития общества, членом которого он является;
- когда ребенок развивается в соответствии с его собственным путем, определяющим развитие его индивидуальных
свойств, способностей и возможностей, ясно и однозначно
стремясь к полному развитию отдельных составных частей и их
полной интеграции, преодолевая возможные отрицательные
влияния со стороны собственного организма и средового
окружения;
- когда ребенок развивается в соответствии с требованиями
общества, определяющими как его актуальные формы
поведения, так и дальнейшие перспективы его адекватного
творческого социального функционирования в период зрелости.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ МАТЕРИНСЬКИМ СТИЛЕМ
ВИХОВАННЯ ТА ЦІННІСНИМИ ОРІЄНТАЦІЯМИ ПІДЛІТКІВ
Процес формування ціннісних орієнтацій у підлітковому віці
є невід’ємною частиною розвитку особистості. На границях
розвитку, в перехідні періоди, виникають нові ціннісні орієнтації,
нові потреби й інтереси, а на їх основі перебудовуються якості
особистості. Практично ціннісна орієнтація, як особистісна
утворююча система складається лише до підліткового віку, що
*
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обумовлено рівнем розвитку самосвідомості дітей, і хоча
передумови до формування ціннісних орієнтацій закладаються
ще в дошкільному віці, формування відбувається саме
в підлітковий вік, коли визначається позиція дитини у сфері
соціальних відносин.
Психологи, починаючи з Л. Виготського, вважають головним
надбанням підліткового віку почуття дорослості [1]. Однак
орієнтація на дорослі цінності й порівняння себе з дорослими
примушують підлітка знову бачити себе відносно маленьким,
несамостійним.
Ціннісні еталони індивіда викристалізовуються у ціннісну
систему в юнацькі роки, вважають такі психологи як І. Кон [2],
Н. Обозов [3], коли відбувається становлення та стабілізація
характеру, світогляду, відбувається пристрасне переосмислення
людських цінностей, соціальних норм, явища набувають
особистісного смислу.
Проблема цінностей та сенсу життя є актуальною для
представників гуманістичної психології – А. Маслоу [4],
К. Роджерса [5], В. Франкла [6], Е. Фромма [7]. Так, В. Франкл
вводить поняття про цінності, як смислові універсальні, що
кристалізуються внаслідок узагальнення типових ситуацій. Він
узагальнив основні шляхи, на яких людина може зробити своє
життя осмисленим: по-перше, це те, що людина дає світу
(творчість та її результати); по-друге, це те, що людина бере від
світу (переживання цінностей); по-третє, позиції, які людина
обирає стосовно того, що вона не в змозі змінити, а може лише
оцінити. Відповідно до цього виділяють три групи цінностей:
цінності творчості, цінності переживання і цінності відносини.
Вплив стилю взаємодії батьків з дітьми має наслідки
і визначає їхній життєвий шлях. Е. Роу дослідив наступні
характеристики взаємодії: емоційне прийняття – емоційне
неприйняття, наявність контролю – відсутність контролю,
стимулювання активності дитини – нестимулювання активності
дитини. Також Е. Роу виявив вплив взаємодії батьків з дітьми на
вибір професії. Емоційне прийняття або неприйняття дитини
батьками визначають особистісну (предметну) направленість
професіональних інтересів; наявність (відсутність) контролю
батьків над дітьми – зв’язано з захисним (незахисним) типом
реагування, а стимулювання (нестимулювання) активності
дитини обумовлює вектор направленості – на інших або на себе
[8].
Існує багато типологій відносин «мати – дитина». Наведемо
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варіант, запропонований С. Броді:
1)
Підтримуюча, вседозволена поведінка.
2)
Пристосування до потреб дитини.
3)
Почуття обов’язку і відсутність цікавості до дитини.
4)
Непослідовна поведінка [9].
А. Лічко [10] і Є. Ейдеміллер [11] також пропонують
класифікацію стилів виховання для підлітків у сім’ї:
1)
Гіпопротекція.
2)
Домінуюча гіперпротекція.
3)
Потураюча гіперпротекція.
4)
Емоційне відчуження.
5)
Жорсткі взаємовідносини.
6)
Підвищена моральна відповідальність.
Для власного дослідження ми використали класифікацію
А. Варги та В. Століна, у якій виділяється 5 типів стилю виховання в родині: «Прийняття – відторгнення», «Кооперація», «Симбіоз», «Авторитарна гіперсоціалізація», «Маленький невдаха».
Метою нашого дослідження було виявлення зв’язків між
стилями материнського виховання та станом ціннісних
орієнтацій у підлітків, отже ми запропонували матерям підлітків
відповісти на запитання методики діагностики батьківського
відношення (А. Варга, В. Столін), а самим учням проранжувати
бланки методики ціннісних орієнтацій (М. Рокіч).
За результатами, що були отримані за методикою
батьківського відношення, ми отримали 5 груп підлітків, які
виховувались за відповідним стилем виховання: «Прийняття –
відторгнення»,
«Кооперація»,
«Симбіоз»,
«Авторитарна
гіперсоціалізація», «Маленький невдаха».
У першу групу «Прийняття – відторгнення» потрапило
15.21% підлітків, до другої групи «Кооперація» увійшло 4.35%
учасників дослідження, у третю групу «Симбіоз» потрапило
39.13% підлітків, 32.6% учасників дослідження потрапило до
четвертої групи – «Авторитарна гіперсоціалізація», до п’ятої
«Маленький невдаха» – 8.7% підлітків.
Результати, що були одержані за методикою ціннісних
орієнтацій, дали нам дві матриці цінностей підлітків: 1 –
термінальні, 2 – інструментальні. Проаналізувавши данні кожної
матриці цінностей підлітків, термінальних та інструментальних,
відповідно до п’яти стилів виховання, ми одержали п’ять груп.
Отже, ми отримали 10 груп підлітків: п’ять груп з термінальними
цінностями і п’ять з інструментальними.
Визначення зв’язків між материнськими стилями виховання
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та ціннісними орієнтаціями підлітків було отримано за допомогою
розрахунків коефіцієнтів кореляції.
Графічне зображення співвідношення коефіцієнтів кореляції
стилів виховання за термінальними цінностями наведено на
рисунку 1, де використовуються такі позначення:
1 – «Прийняття – відторгнення» та «Кооперація»
2 – «Прийняття – відторгнення» та «Симбіоз»
3 – «Прийняття – відторгнення» та «Авторитарна
гіперсоціалізація»
4 – «Прийняття – відторгнення» та «Маленький невдаха»
5 – «Кооперація» та «Симбіоз»
6 – «Кооперація» та «Авторитарна гіперсоціалізація»
7 – «Кооперація» та «Маленький невдаха»
8 – «Симбіоз» та «Авторитарна гіперсоціалізація»
9 – «Симбіоз» та «Маленький невдаха»
10 – «Авторитарна гіперсоціалізація» та «Маленький
невдаха»
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Рис. 1. Співвідношення коефіцієнтів кореляції стилів виховання
за термінальними цінностями.

Між стилями виховання з невеликою кількістю осіб ми
отримали коефіцієнти кореляції, які не досягають рівня статистичної значущості: «Прийняття – відторгнення» та «Кооперація»
– 0,37, «Кооперація» та «Авторитарна гіперсоціалізація» – 0,24,
«Кооперація» та «Маленький невдаха» – 0,23.
Коефіцієнт кореляції між стилями виховання підлітків, де їх
кількість була порівняно високою, «Симбіоз» та «Авторитарна
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гіперсоціалізація» – 0,64, виявився позитивним і статистично
значущим.
Графічне зображення співвідношення коефіцієнтів кореляції
стилів виховання за інструментальними цінностями наведено на
рисунку 2.
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Рис. 2. Коефіцієнт кореляції стилів виховання
за інструментальними цінностями

На рисунку подані наступні умовні позначеня:
1 – «Прийняття – відторгнення» та «Кооперація»
2 – «Прийняття – відторгнення» та «Симбіоз»
3 – «Прийняття – відторгнення» та «Авторитарна
гіперсоціалізація»
4 – «Прийняття – відторгнення» та «Маленький невдаха»
5 – «Кооперація» та «Симбіоз»
6 – «Кооперація» та «Авторитарна гіперсоціалізація»
7 – «Кооперація» та «Маленький невдаха»
8 – «Симбіоз» та «Авторитарна гіперсоціалізація»
9 – «Симбіоз» та «Маленький невдаха»
10 – «Авторитарна гіперсоціалізація» та «Маленький
невдаха»
Між стилями виховання з невеликою кількістю осіб ми
отримали коефіцієнти кореляції, які не досягають рівня
статистичної значущості: «Прийняття – відторгнення» та
«Кооперація» – 0,37, «Прийняття – відторгнення» та «Маленький
невдаха» – 0,22, «Кооперація» та «Маленький невдаха» – 0,31.
Коефіцієнт кореляції між стилями виховання підлітків, де їх
кількість була порівняно високою, «Симбіоз» та «Авторитарна
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гіперсоціалізація» – 0,81, виявився позитивним і статистично
значущим.
Якісний аналіз показав, що за термінальними цінностями
підлітки всіх груп за стилем виховання на перше місце поставили
цінність «здоров’я». Але в подальшому аналізу даних виявилися
розбіжності, що свідчить про вплив стилю материнського
виховання на ціннісні орієнтації підлітків.
При вторинній обробці даних за термінальними цінностями
в групах з достатньою кількістю досліджуваних коефіцієнт
кореляції показав достатній рівень статистичної значущості, що
також свідчить про вплив стилю виховання на формування
термінальних цінностей.
Якісний аналіз інструментальних цінностей підлітків має
лише різнобічності у виборах цінностей. Тобто кожна група на
перші місця і останнє місце ставила різні цінності, ті які
притаманні їй. На якісному рівні аналізу інструментальних
цінностей простежується високий рівень впливу на формування
цінностей досліджуваних підлітків. Це підтверджує дослідження
зроблені М. Рокічем. За його даними термінальні цінності більш
стійкі, до зовнішніх впливів.
Вторинна обробка даних за інструментальними цінностями
показала високий рівень статистичної значущості в групах
з більшою кількістю досліджуваних. Тобто в групах підлітків яких
виховували
за
стилями
«Симбіоз»
і
«Авторитарна
гіперсоціалізація», та в варіаціях цих стилів.
За одержаними даними вибірки ми можемо зробити
висновок, що на сучасному етапі розвитку родинних відносин,
найбільш поширений стиль виховання – «Симбіоз». Найменш
розповсюджений – «Кооперація».
Родинна взаємодія в контексті особистісного розвитку
підлітка може розглядатись і в широкому розумінні, як спонтанна
взаємодія членів родини, і у вузькому – як цілеспрямований
процес формування у підлітка тих чи інших якостей. Родинні
взаємини містять у собі низку важливих планів становлення
ціннісної орієнтації. Саме у сім’ї дитина отримує і засвоює
найперші визначення й характеристики щодо себе самої, разом
із загальним емоційним становленням сім’я культивує в ній певні
цінності, що представлені у сімейній системі виховання та
стосунках між членами родини. Отже, саме сім’ю можна
розглядати як один з найістотніших детермінант формування
ціннісної орієнтації особистості, що згодом стануть її
складовими.
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Якщо ми серйозно хочемо змінити на краще стан нашого
суспільства маємо пам’ятати, що виховання дітей –
відповідальна справа, щоденна праця, результат якої значною
мірою зумовлений реальними міжлюдськими стосунками, у які
дитина включається з перших днів свого життя й активним
учасником яких вона залишається впродовж всього життя.
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ЛІТОПИС ТАВРІЙСЬКОГО БУТТЯ
ДО 80-РІЧЧЯ ЮРІЯ КОСТЯНТИНОВИЧА ГОЛОБОРОДЬКА
Уславимо звагу учительських синів,
Земляче кровний, дух у Вас юрливий,
Щоб довго ще буяли творчі зливи
І люд учительський Херсонщини радів.
Хай одіссея Ваша й поготів
Звитяги зерном душ засіє ниви,
Щоб буйнотрав’я гін кропив щасливий

Плодюче лоно повнолітніх днів!
Я чую голос Ваш в державнім дзвоні.
Є в ньому пам'ять й колосиста мідь.
У світі Ви – в нащадках невгамовні,
В синах зерно посіяне бринить!
І вже вирує, як жадлива спрага,
Що надвечір’я подолає вмить!

Рядки цього сонета Таїсії Миколаївни Щерби присвячені
75-річчю Юрія Костянтиновича Голобородька – видатного публіциста, журналіста, прозаїка, який пройшов нелегкими дорогами
в роки Великої Вітчизняної війни, долучився до художнього
слова й сьогодні продовжує радувати читачів новими творами.
У творчому доробку Юрія Костянтиновича Голобородька
роман «Великий лиман» (1987), низка повістей, сотні оповідань,
новел, етюдів, акварелей, об’єднаних у книжки «Вчителю наш
дорогий» (1961), «Обрії пахнуть вітрами» (1966), «Дороги
в грозах» (1976), «Таврійські пастелі» (1977), «Безсмертники»
(1997), «Літо в Буркутах» (1998), «Лиманські билиці», «Музика
для себе» (2001), «Королівське полювання» (2002), «И шли
машины в яростный поход» (2003); історичних розвідок,
публіцистики: «Вкарбовані у вічність» (1974), «Герои твои,
Херсонщина» (1980), «Форпости козацької волі» (1992), «Теплий
вітер осені» (1995), «Літопису тривожні сторінки» (1996) тощо.
Твори Майстра різноманітні за жанрами й темами. Його
герої – освітяни й воїни, рибалки й хлібороби. Письменник
зачарований таврійським степом і солоним вітром Чорного моря.
Статті та рецензії на твори Юрія Костянтиновича Голобородька, розміщені в обласній та республіканській періодиці,
писали А. Дрозд, М. Братан, Л. Куліш, Т. Щерба, М. Бухтій.
Оповідання
Ю.Голобородька
регулярно
друкувалися
в багатьох провідних українських часописах –
«Вітчизна»,
«Дніпро», «Київ», «Донбас», «Ранок»…
Писати Юрій Голобородько почав під час військової служби.
Першим долученням до слова стали кореспонденції та
матеріали для армійської газети. У цей період він відчув потяг до
слова. Після війни закінчив Дніпропетровський університет,
*
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працював учителем, а потім завучем Широкобалківської школи
Білозерського району нашої області, у невеличкому селі поруч зі
Станіславом, у якому директором школи був його батько Кость
Йосипович Голобородько, на той час уже відомий педагог,
заслужений учитель України.
Ось як пише про батька старший син Юрія Костянтиновича –
Ярослав (нині доктор наук, професор, завідувач кафедри
українознавства РІПО, член Асоціації Українських Письменників,
академік Академії педагогічних і соціальних наук): «Дитячі
і підліткові роки його були позначені сумом втрат і жорстокими
випробуваннями. Одразу після народження сина, померла його
мати, вихованням майбутнього письменника займалися батько
та бабуся Агафія Федорівна, яка дуже любила онука і приділяла
йому багато уваги. Коли Юрію було 14 років, розпочалася війна,
а з нею незабаром і німецька окупація. У цей період свого життя
Ю.Голобородько зазнав поневірянь, перебуваючи в німецьких
таборах і працюючи на важких роботах. Визволений із неволі,
добровільно вступив до лав Радянської Армії і брав участь
у боях на чехословацькій землі. По війні ще шість років охороняв
спокій країни»…
Життєвий і творчий шлях Майстра зображено Таїсією
Щербою в літературному портреті письменника.
Перші твори Ю.К.Голобородька були присвячені вчителям.
Їхнє життя йому добре було відоме, тому що народився в сім’ї
сільського вчителя. І перші книжки (у співавторстві з батьком –
Костем Голобородьком, теж учителем) мали промовисті назви
«Вчителю наш дорогий» (1961), «Обрії пахнуть вітрами» (1966).
Книга була для Костя Йосиповича синонімом мудрості, продовженням роботи над собою. І це відчували всі, хто його знав.
Вражала бібліотека письменника. Вона розміщувалась
у кількох кімнатах, на чисельних поличках і книжкових шафах. Це
була Бібліотека з великої літери. Там можна було знайти,
здається, все …
«Бібліотека мала непересічну ауру. Я міг днями, – пригадує
онук письменника, професор Голобородько Я.Ю., – сидіти в залі
– центральній кімнаті дідової бібліотеки, читаючи з такою
насолодою, з якою люди п’ють каву, дивляться телевізор,
відпочивають від важкого тижня. Ця бібліотека згодом вплинула
не тільки на мої інтереси, але й на мою долю».
У статті «Очима сина» Ярослава Юрійовича йдеться про
життєві переконання Костя Йосиповича Голобородька, які,
безперечно, є життєвим гаслом для ювіляра:


268




ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ



Людина народжується для того, щоб перемагати –
обставини, долю, негаразди.
Не будь спокійним спостерігачем у житті. Почувай
себе господарем, де б не був. Втручайся сміливо в життя,
відповідай за нього, змінюй на краще.
Коли припиняється процес пізнання, то людина
втрачає себе, обезцінює свою сутність.
Перебуваючи у витоків таврієзнавства, К.Й.Голобородько
сприяв розвиткові літературного таланту сина.
Сьогодні у херсонців є можливість вивчати, ознайомлюватися із творами письменника-земляка, аргументовано й текстуально вивчати їх на уроках української літератури, проводити
присвячені йому виховні години, різноманітні позакласні заходи,
літературні вечори, використовувати для роботи з літературно
й науково обдарованою учнівською та студентською молоддю.
Забезпечити наступність у вивченні творчості херсонського
митця слова між початковою й середньою ланками освіти
дозволяє пропедевтичний факультативний курс літературного
таврієзнавства
«Письменники
Херсонщини
–
дітям»,
розроблений автором статті та вчителем початкових класів
Херсонської гімназії № 20 Т.М.Бондар.
Мета курсу літературного таврієзнавства – поширити знання
учнів про творчу діяльність літераторів Таврії як вагому частку
загальноукраїнського літературно-художнього процесу, їх внесок
у розвиток національної літератури, значення цих особистостей
для культурного, мистецького, інтелектуального розвитку
Херсонщини; формувати почуття гордості за рідний регіон, його
історію, досягнення й перспективи, бажання примножувати
здобутки своїх славетних земляків; розвивати літературну
дитячу обдарованість.
У колі читання репрезентовані оповідання Ю.Голобородька
«Лиманські билиці» та повість «Літо в Буркутах».
Насиченим є життя дітей із оповідань Юрія Голобородька.
Це й постійні клопоти по господарству, допомога батькам,
спілкування з однолітками, піклування про природу рідного краю.
Його герої працелюбні й щирі, турботливі й кмітливі. Вони вміють
дружити й сприймати красу довкілля.
Наведемо фрагмент уроку, присвяченого «Лиманським
билицям», – звіт творчої групи, завданням якої було заохотити
дітей класу до прочитання всіх оповідань, що є у збірці:
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Ви хочете навчитися
- споряджати рибальського
човна;
- ловити неводом рибу;
- бути успішним рибалкою;
- грати у чудові ігри на воді;
- кататися на ковзанах;
- варити найсмачнішу в світі
юшку?

Ви бажаєте дізнатися,
- чому хитрі раки;
- чому так бояться стоніг увечері;
- які знахідки море дарує людям;
- чому небезпечно грати на льоду;
- що робити, коли взимку
провалився під ногами лід;
- чим підгодовувати лебедів узимку;
- чому небезпечні плинички;
- як зберегти красу довкілля?

На всі ці запитання ви знайдете відповідь у «Лиманських
билицях» нашого співвітчизника Юрія Голобородька. А ще на
вас чекають чудові пейзажі рідної херсонської природи,
найкращі пропозиції розв’язання численних дитячих проблем.
Читайте! Бо ми вже знаємо відповіді на ці питання. Годі
пасти задніх. Поповнюємо ряди інтелектуалів Херсонщини!»
За повістю «Літо в Буркутах» авторами факультативного
курсу для вчителів-початківців розроблено нестандартний урокгру «Поле чудес», матеріали якого можуть бути використані
освітянами і під час підготовки виховного заходу, присвяченого
творчості письменника.
Урок насичений численними творчими вправами, які акцентують величезну виховну значущість твору Ю.К.Голобородька.
Наприклад, гравцям І відбіркового туру біля дошки, а іншим
учням – за партами пропонується виконати наступне завдання:
відновити правильно послідовність добрих і корисних справ, які
виконував удома Мишко під час канікул, і порівняти зі своїми
справами; ставиться запитання: «Чим ви могли доповнити цей
список? А що для вас здійснити було нереально?»
Зразок правильно
виконаного завдання
Вид роботи
№
№
Вид роботи
справи
справи
Ремонтував з дідусем паркан
1.
Полив квіти
Вчився косити
2.
Відніс обід дідусеві
Тихону
Мандрував з татом у сосни
3.
Вчився косити
Відправив Петрика повідомити
4.
Нарвав черешень
про небезпеку
Випустив повітря з коліс
5.
Мандрував з татом у
мотоцикла
сосни
Полив квіти
6.
Підгорнув картоплю
Картка для дітей
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Розповів про браконьєрів
Відніс обід дідусеві Тихону
Мандрував з татом у сосни

7.
8
9.

Брав участь у кільцюванні
Прибирав та обрізав цибулю

10.
11.

Підгорнув картоплю

12.

Клав копиці з дідусем
Готував гербарій

13.
14.

Складав сіно в ожеред
Ремонтував з дідусем паркан
Перекладав прив’яле сіно

15.
16.
17.

Складав сіно в ожеред

18.

Доглядав за житняком

19.

Прибрав у Морозка

20.

Нарвав черешень

21.

Готував гербарій
Клав копиці з дідусем
Брав
участь
у
кільцюванні
Нагодував студентів
Перекладав прив’яле
сіно
Отримав завдання від
Володі
Прибрав у Морозка
Просушував сіно, яке
накосили студенти
Складав сіно в ожеред
Доглядав за житняком
Ремонтував з дідусем
паркан
Прибирав та обрізав
цибулю
Відправив Петрика повідомити про небезпеку
Випустив повітря з
коліс мотоцикла
Розповів про
браконьєрів

Кандидат
філологічних
наук,
доцент
Херсонського
державного педагогічного університету Микола Бухтій у статті
«Чарівні обрії дитинства», присвяченій цьому твору так пише про
головного героя: «Поступово, день за днем під впливом
працелюбних батьків та неповторно-своєрідної природи йде
процес формування юної особистості. Прилучення її до
дорослого життя. Мишко виконує мамині доручення, працює на
городі, доглядає худобу, вчиться косити і складати в копиці сіно,
збирати фрукти у садку… Так він поступово стає надійним
помічником дорослих».
Основна проблема твору – проблема екології людської душі.
Він змушує задуматися і читача над тим, чому в нашому житті
ще так багато зла, чому жорстоко і безжально руйнується все,
що створено природою та дбайливими руками працьовитих
людей.
У повісті не дається прямої відповіді на ці запитання, і вони
залишаються відкритими. Однак, кожен має замислитись, який
зробити вибір, який обрати шлях – чесний чи споживацький або
й злочинний. І це найперше стосується тих, хто вступає в життя,
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обирає майбутню дорогу і власну долю…
У переддень ювілею прийнято говорити про подарунки.
Усі
прихильники
творчості
Юрія
Костянтиновича
сподіваються, що одним із них стане сайт, створений учнем
2 (6)-Б класу математичного профілю Херсонської гімназії № 20
Румянцевим Дмитром до 80-річчя письменника і розміщений
в Інтернеті на порталі Херсонської обласної бібліотеки для дітей
(www.library.kherson.ua/klas/rumjancev/u-goloborodjko/undex.html
Сайт про життя і діяльність Ю.К.Голобородька (уроки
позакласного читання № 7,8 та тексти для читання).
www.library.kherson.ua/pedagog.html Уроки позакласного читання
№ 7,8). Про сумлінність, з якою учень поставився до виконання
завдання, свідчить те, що саме ця робота принесла Румянцеву
Дмитру перемогу в обласному конкурсі «Херсонщина спілкується
зі світом».
Ось як згадує про це сам учень на сторінках газети «Вісті
гімназії»: «Під час роботи над сайтом я з цікавістю перечитав
твори Юрія Голобородька «Лиманські билиці» та «Літо
в Буркутах». Крім цього, познайомився зі статтею Ярослава
Голобородька «Очима сина», іншими науковими статтями та
матеріалами уроків позакласного читання.
Сайт було висунуто на конкурс «Херсонщина спілкується зі
світом» у декількох номінаціях: «Духовність нашого краю»,
«Освіта і наука», «Краєзнавство».
Це надзвичайне відчуття – отримати таке високе місце
серед учнів, які набагато старші за тебе. Мене нагородили
дипломом, квітами та ноутбуком. Моя мрія збулась – я маю
власний комп’ютер!»
Свідченням
потужного
творчого
потенціалу
Юрія
Голобородька є подарунок, який до ювілею підготував
письменник для своїх прихильників: художньо-документальне
видання «У РОКІВ СВОЯ ПАМ’ЯТЬ (Розповіді про письменників:
оповідання, нариси, спогади)» за редакцією Л.Марченка.
«Уже не один десяток років я цікавлюся майстрами
краснописьменства – поетами, прозаїками, публіцистами, котрі
народилися у нашому Таврійському краї чи тут жили
й працювали, приїздили в справах, – пише Юрій Голобородько
у передмові до читачів. – Збираючи матеріали про творчих
людей, їхнє перебування в Херсоні й на Херсонщині, завжди
намагався уявити конкретну особу, обставини її життя, коло
інтересів, оточення, захоплення. Цьому допомагало вивчення
конкретних
обставин,
суспільно-політичних
подій,
що
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відбувалися, умов життя людей, уподобань письменника.
І загальну уяву, і конкретику давали знання їхньої творчості,
мемуарної літератури, спогади, листування з друзями,
ознайомлення з тогочасною періодикою, у якій ішла мова про
соціальні та культурні події. Усе це проливало світло на людину,
характеризувало її, знаходило відображення у творчих працях,
визначало суспільну позицію. Без такої підготовчої роботи немає
чого приступати до написання художнього твору.
Моя уява малювала особу в конкретних умовах життя.
Я уявляв її в оточенні знайомих, приятелів, бачив її наодинці, чув
голос, слідкував за поведінкою. Можливо, справжня, дійсна
реальність була трохи іншою, навіть не схожою на створену
моєю уявою. Але зібрані мною дані, прочитані художні твори
говорили, що вона має бути саме такою і при її змалюванні
варто зосередитись на цих рисах характеру чи поведінки.
Розповіді про письменників не охоплюють всього їхнього
життя і творчості. Тож вони не задовольнять тих читачів, котрі
сподіваються ознайомитися з повною спадщиною майстра
слова. Я вирішив виокремити певний момент його життя,
пов’язаний саме з Херсоном та Херсонщиною, і зосередити на
ньому увагу, змалювати його конкретну літературну діяльність,
пролити світло на службові чи творчі інтереси.
Не виключено, що в творах можуть зустрінутися неточності,
не знайдуть повного відображення події збіглого життя. Адже не
тільки десятки років поминули від часу, коли герої оповідань
і розповідей жили, працювали, творили, а цілі століття. Тож
автор сподівається на добросердечність читачів і буде вдячний
їм за всі доповнення, зауваження, поради. Вони будуть
обов’язково враховані в подальшій творчій роботі».
Безперечно,
Юрій
Костянтинович
Голобородько
–
письменник, який, народившись на Херсонщині, своєю
життєтворчістю увиразнює й збагачує не лише літературну
історію південного регіону, але є яскравою постаттю
у всеукраїнському літературно-художньому просторі.
.
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кафедри соціальних та економічних дисциплін Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Гапонова
Юлія
Леонідівна
–
учитель
загальноосвітньої школи, Херсонська область.

Голопристанської

Гончаренко Любов Анатоліївна – старший викладач кафедри
українознавства
Південноукраїнського
регіонального
інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Гриценко Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії та методики трудового та професійного навчання
Полтавського
державного
педагогічного
університету
імені
В.Г.Короленка.
Гудирева Олена Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри природничо-математичних дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних
кадрів.
Демидова Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології Херсонського державного університету.
Довдер Віктор Олександрович – завідувач науково-методичної
лабораторії трудового навчання та безпеки життєдіяльності
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів.
Дьоміна Варвара Юріївна – учитель Херсонської середньої школи
№ 36.
Калюжна Оксана Іванівна – аспірантка кафедри педагогіки
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Кейдалюк Тетяна Леонідівна – завідувач Скадовського районного
методичного кабінету.
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Корольова Ірина Іванівна – старший викладач кафедри педагогіки та
психології Херсонського державного університету.
Кузьменко Юлія Василівна – викладач кафедри виховної роботи
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів.
Литвиненко Ольга Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент
кафедри природничо-математичних дисциплін Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Мазаєва Катерина Вікторівна – учитель-методист, методист
методичного кабінету при управлінні освіти виконавчого комітету
Херсонської міської ради, м. Херсон.
Матус Вікторія Вікторівна – викладач кафедри перекладознавства
Херсонського державного університету.
Несін Юрій Миколайович – методист науково-методичної лабораторії
іноземних
мов
Південноукраїнського
регіонального
інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Одайник Світлана Федорівна – проректор із зовнішнього тестування
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів.
Партишева Людмила Вікторівна
навчального закладу №11 м.Херсона.

–

вихователь

дошкільного

Полєвікова Ольга Борисівна – кандидат педагогічних наук, заступник
директора з навчально-виховної роботи, учитель-методист початкових
класів вищої кваліфікаційної категорії Херсонської гімназії № 20.
Поліщук Ірина Євгенівна – кандидат філософських наук, доцент
кафедри теорії і методики викладання соціально-економічних дисциплін
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів.
Плоткін Яків Давидович – кандидат фізико-математичних наук, доцент
кафедри природничо-математичних дисциплін Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Пугачова Наталія Ігорівна – учитель-методист, Соросівський учитель,
завідувач науково-методичною лабораторією біології та основ здоров’я
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів, м. Херсон.
Раєвська Ірина Миколаївна – викладач кафедри дошкільного
виховання та початкового навчання Південноукраїнський регіональний
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Рутіс Любов Миколаївна – учитель хімії Херсонської загальноосвітньої
школи №50.
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Савенок Людмила Андріївна – кандидат історичних наук, доцент
кафедри соціальних та економічних дисциплін Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Саган Олена Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
дошкільного виховання та початкового навчання Південноукраїнський
регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Слюсаренко Ніна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри менеджменту освіти Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Соценко Н.О. – студентка магістратури економічного факультету;
Херсонський державний аграрний університет.
Судіна Віра Іванівна – учитель-методист Скадовської загальноосвітньої школи №1.
Трубичина Ніла Володимирівна – завідувач науково-методичної
лабораторії
курсової
перепідготовки
Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Туркот Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціології і соціальної роботи Херсонського інституту Міжрегіональної
академії управління персоналом.
Тюхтенко Наталія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економічної теорії Херсонського державного
університету.
Чуклова Надія Леопольдівна – учитель російської мови та літератури
спеціалізованої школи № 24 м. Херсона.
Шадріна Валентина Василівна – методист науково-методичної
лабораторії іноземних мов Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Шапошников Костянтин Сергійович – викладач кафедри економічної
теорії Херсонського державного університету.
Шевченко Юлія Вільямсовна – вихователь ясел-садка № 4 «Колосок»
смт Білозерка.
Фалько Олена Федорівна – учитель фізкультури спеціалізованої
школи №30 м.Херсона.
Філіпова Вікторія Миколаївна – учитель спеціалізованої школи № 2
м. Цюрупинська.
Чабан Наталія Іванівна – завідувач кафедри виховної роботи
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент.
Чихун Ганна Василівна – учитель Херсонської спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 30.
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Нові наукові публікації РІПО
Зубко А.М. Організація навчального процесу
в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів:
Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 124 с.
У монографії розглядаються питання формування у педагогів необхідної системи професійних знань, умінь і навичок,
тиражування педагогічного досвіду відповідно до індивідуальних
освітніх потреб педагогічних працівників, впровадження нових
підходів до визначення цільових пріоритетів навчання,
формування його змісту, вибору технологій, організації та
управління. Усі зміни в системі підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів розглядаються на основі ґрунтовних
теоретичних і практичних розробок стосовно специфіки навчання
фахівців, побудови навчального процесу та управління ним
з урахуванням досягнень андрагогіки та акмеології.
Матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Становлення якісного освітнього середовища
як об’єкт педагогічного дослідження» / Наук. ред.
Г.С.Юзбашева. – Херсон: Айлант. – Випуск 9. – 276 с.
Збірка містить 96 доповідей учасників науково-практичної
конференції, яка відбулася 9-10 листопада 2006 року на базі
кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Слюсаренко Н.В. Організація трудової підготовки
учнів на Херсонщині (друга половина ХХ століття):
Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2006. – 132 с.
У навчальному посібнику розкрито основні форми трудової
підготовки учнів у загальноосвітніх школах Херсонщини у другій
половині ХХ століття. Значну увагу приділено підготовці молоді
до праці під час позаурочної, позашкільної діяльності і суспільно
корисної роботи, діяльності учнівських навчально-виробничих
бригад, виробничого і трудового навчання, допрофесійної
і професійної підготовки, а також висвітленю ролі педагогів
у даному процесі.
Посібник адресований працівникам системи освіти,
студентам вищих навчальних закладів.
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