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Кузьменко В.В.

*

УКРАЇНІЗАЦІЯ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО
ВИХОВАННЯ УЧНІВ (ХХ СТ.)
У статті розкриваються питання громадянського виховання
підростаючого покоління в Україні протягом ХХ століття на
підґрунті формування в дітей рідної мовної картини світу.

Сучасна парадигма освіти передбачає підготовку молоді до
активного, усвідомленого життя в громадянському суспільстві.
Для громадянського становлення особистості визначальне
значення має сформованість у неї наукової картини світу.
Формування в дитини наукової картини світу знаходиться у
прямій залежності від сформованості у неї мовної картини, а
остання найбільш швидко й просто формується в процесі
навчання рідною мовою. З огляду на це національна школа не
може виховувати громадянські якості в дітей без вивчення
учнями рідної мови, літератури, історії, рідного краю тощо. Це
сприяє формуванню в школярів громадянського відношення до
оточуючої дійсності. Вищесказане стосується будь-якої
національної школи, але особливо – української, яка протягом
кількох століть зазнавала значних утисків у формуванні в дітей
патріотичного, громадянського відношення до своєї Батьківщини.
І тільки після повалення царату виникла можливість
використання української культури, педагогіки та мови для
виховання підростаючого покоління.
У 20-ті – на початку 30-х років ХХ століття радянська влада
зіткнулася із проблемою дефіциту освічених кадрів взагалі, а
особливо національних. У силу історичних умов, склалося так,
що більшість працівників апарату управління не володіли
національною мовою, а це негативно позначалося на спілкуванні
з населенням і загрожувало відриву Радянської влади від
широких мас трудящих (в першу чергу селянства). Тому ці роки
стали періодом, коли українська школа набула якісно нової ролі
в суспільному житті та сприяла розвитку не лише національної
освіти, а й освіти всіх етносів України, коли відбувався
своєрідний підйом, своєрідне «культурне відродження»
української нації. Зазначене значною мірою стало можливим
завдяки політиці «коренізації». На Україні вона набула форми
українізації, яка стала практичним втіленням права українського
народу на використання рідної мови на своїй землі. Партійні
*

© Кузьменко В.В.



5




ІСТОРІЯ ОСВІТИ



організації турбувалися про підготовку кадрів корінної
національності, організацію мережі українських шкіл та
запровадження в школах навчання рідною мовою, розширення
видання газет, журналів та книг українською мовою. Послідовно
здійснювалася вказівка В.І.Леніна про те, щоб «перетворити
українську мову в знаряддя комуністичної освіти трудових мас»
[Культурне будівництво в Українській РСР 1928 – червень 1941:
Збірник документів і матеріалів. – К., 1986. – 416 с. с. 4].
Однак, перехід на викладання українською мовою був
досить складним, оскільки бракувало не лише матеріальнотехнічного та методичного забезпечення, а й учителів. Фахівців,
які були підготовлені до навчання дітей українською мовою, було
обмаль. Це підтвердив запропонований Наркомосом у 1919 році
вибір шкільних працівників на основі конкурсу. Якщо на посади
вчителів з інших предметів часто існував конкурс, то на
українознавчі дисципліни його не спостерігалося. Так, у
Харківській губернії в м. Ізюмі в І Єдиній трудовій школі брали
участь у конкурсі на посаду вчителів історії та фізики по 4
чоловіка, на посаду вчителя російської мови – 2, а на
українознавчі дисципліни – жодного [Харківський державний
архів. – Ф. 1635.- Оп. 1. – Сп. 16. – Арк. 51.].
Особливо інтенсивно ситуація з навчанням українською
мовою почала змінюватися на краще після прийняття на ХІІ з'їзді
РКП(б) (березень 1923 р.) постанови «Про коренізацію». Як
наслідок, значно активізувалася діяльність українського
вчительства. Поштовхом для швидкого розповсюдження
української мови стала розроблена широкомасштабна програма,
спрямована на підготовку та висування в усіх галузях суспільної
й державної діяльності українців, а також і та вимога, щоб
державні керівники й службовці володіли українською мовою
[Культурне будівництво в Українській РСР: Важливіші рішення
Комуністичної партії й Радянського уряду. 1917-1959 рр.: Зб. док.
– К.: Політвидав України, 1959. – Т.1. – 504 с. С. 237––240].
У цей період, як показують вивчені матеріали, українізацію
школи підтримували як учителі, так і значна частина населення.
Тому кількість загальноосвітніх закладів з українською мовою
навчання почала швидко збільшуватися. Так, за даними
«статистичного столу» Головсоцвиху від 31 травня 1923 року
відомо, що в республіці працювало 10,5 тис. шкіл з українською
мовою навчання, у яких навчалося 793147 учнів. У той самий час
шкіл із російською викладовою мовою було більше ніж 5,5 тисяч.
У них учився 635271 учень [ЦДАВО України. – Ф.2605. – Оп.8. –


6




ІСТОРІЯ ОСВІТИ



Сп.2065. – 40 арк. арк.22.]. Із наведених даних бачимо, що
кількість шкіл, у яких учні навчалися українською мовою було в
1,91 рази більше ніж російських. До того ж у них навчалося в
1,25 рази більше учнів.
Варто додати, що в багатьох школах, де навчання велося
російською мовою, почали вводити обов’язкове викладання
української мови. Зазначене було внормоване декретом
Раднаркому України від 27 липня 1923 року «Про заходи у справі
українізації шкільних виховних і культурно-освітніх установ» та
постановою ВУЦВК та РНК УРСР від 1 серпня 1923 року «Про
заходи для забезпечення рівноправності мов і сприяння
розвиткові української мови». Окрім того декретом Раднаркому
України передбачався розвиток національно-культурних форм
життя – мови, літератури та мистецтва. Разом із тим даними
документами передбачалося залишити російську мову як
обов’язковий предмет викладання в усіх шкільно-виховних і
культурних установах за винятком шкіл національних меншин
[Культурне будівництво в Українській РСР: Важливіші рішення
Комуністичної партії і Радянського уряду. 1917-1959 рр.: Зб. док.
– К.: Політвидав України, 1959. – Т.1. – 504 с. С. 239-242].
Ще через кілька років викладання української мови стає
обов’язковим для всіх навчальних закладів. Це сталося після
прийняття 6 лютого 1927 року Всеукраїнським Центральним
Виконавчим Комітетом та Радою Народних Комісарів УРСР
«Положення про забезпечення рівноправності мов та про
сприяння розвиткові культури». У цьому ж році Наркомосом
видано наказ «Про перевірку педробітників на знання української
мови» (червень 1927 р.), де сказано, що педробітники повинні
мати знання з української мови, а Окрінспектури Наросвіти
повинні організувати перевірку цих знань [Про перевірку
педробітників на знання української мови // Бюлетень народного
комісаріату освіти. – №24. – 1927. – С. 8.].
У загальноосвітніх закладах, де українізацію успішно
розпочато ще в 1923 році, у цей період ситуація виглядала
досить втішно. Зазначене підтверджує те, що в 1927 році в
школах з українською мовою навчання вчилося в 6,78 раз більше
школярів, ніж у школах із російською мовою навчання (кількість
учнів складала відповідно 1587000 і 234000 осіб) [Авдієнко М.О.
Народна освіта на Україні. – Харків: Друкарня ім. Фрунзе, 1927. –
102 с. с.31].
Зазначене підтверджують постанови Наркомосу УРСР, які
вийшли в наступні роки. Так, у 1931 році з’явилася постанова
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Колегії Наркомосу «Про перебіг загального початкового
навчання», якою заборонялася заміна годин української мови
іншими предметами та рекомендувалося організовувати в
школах спілкування і взаємодопомогу дітей нацменшин з
українськими дітьми [Про перебіг загального початкового
навчання // Бюлетень народного комісаріату освіти. – №2. –
1931. – С. 1-3.]. У 1932 році вийшла постанова Колегії Наркомосу
«Про неухильне виконання постанови НКО у справі українізації»,
де звернуто увагу на необхідність подальшої роботи з
українізації освіти [Про неухильне виконання постанови НКО у
справі українізації // Бюлетень народного комісаріату освіти. –
№1. – 1932. – С. 2-3.].
У досліджуваний період робота, пов’язана з «коренізацією»,
спрямовувалася не лише на розширення використання
української мови в навчальному процесі (хоч це відбувалося
найбільш часто). Значна увага приділялася й іншим мовам, на
яких говорило населення України. Так, про них йшлося і в
постанові ВУЦВК та РНК УРСР «Про заходи для забезпечення
рівноправності мов і сприяння розвиткові української мови»
(серпень 1923 р.), і в наказі Наркомосу УРСР «Про мову
навчання в установах соцвиху» (червень 1927 р.). Зокрема, у
наказі Наркомосу було сказано, що навчання в школах повинно
проводитися тією мовою на якій говорять діти [Про мову
навчання в установах соцвиху // Бюлетень народного комісаріату
освіти. – №23. – 1927. – С. 13-14.].
Однак повна підтримка українізації йшла не довго. В умовах
загальнодержавної уніфікації національно-культурної сфери
впливова частина партійної верхівки почала розглядати її як
«перманентні націоналістичні ухили». На початку сталінських
репресій за надуманою боротьбою з «націоналістичними
ухилами» почали проводити знищення передової української
інтелігенції. (Одним із перших був репресований О.Я. Шумський
(1927 р.). На Україні репресії почалися на рубежі 20-30-х років і
продовжувалися до початку 50-х років [Національні відносини на
Україні – К.: Вид-во «Україна», – 1991. – 238 с.].
Однак, разом із «коренізацією» партія «рішуче боролася
проти
спроб
буржуазно-націоналістичних
і
націоналухильницьких елементів використати українізацію для того, щоб
відірвати українську культуру від російської... Листопадовий
(1933 р.) об’єднаний пленум ЦК і ЦКК КП(б)У накреслив
завдання по дальшому національно-культурному будівництві в
республіці. Пленум проаналізував помилки, допущені в
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практичній діяльності Наркомосу УСРР під керівництвом
М.О.Скрипника. Зокрема, було засуджено введений у дію в 1928
р. український правопис, який штучно відривав літературні норми
від мови трудящих, українську мову від російської. З 1933 р. було
запроваджено новий український правопис» [Культурне
будівництво в Українській РСР 1928 – червень 1941: Збірник
документів і матеріалів. – К., 1986. – 416 с. с. 4].
У той самий час, починаючи з 1933 року партією
проводиться поступовий відхід від українізації. Цей рік став
роком знищення передової української інтелігенції, а українізація
шкіл хоч і продовжувалася, але темпи її почали поступово
зменшуватися. Комуністична партія почала проводити політику
поступового стирання національних відмінностей, зближення
різних національностей аж до досягнення їх повної єдності. У 20х –30-х роках у Радянському Союзі, стали широковживаними
слова «єдині», «єдина». Їх застосовували, наприклад, у таких
словосполученнях: єдина держава; єдина уніфікована; єдина
система освіти; єдині навчальні програми, методи навчання й
виховання, підручники; єдиний освітянський простір [Шитюк М.
Масові репресії проти населення Півдня України 20-50-ті рр. ХХ
століття. – К.: «Тетра». – 2000. – С. 277.]. Єдина шкільна система
рахувалася формально наднаціональною, а фактично була
великодержавно-шовіністична системою, за умов якої різні
етнічні культури подавалися учням у чітко визначеній
комуністичною партією, дозованій нормі. Це продовжувалося з
більшою чи меншою інтенсивністю весь період існування СРСР.
Зменшення темпів українізації шкіл негативно впливало на
відношення людей до вивчення рідної мови. Значний вплив на
даний процес мала постанова «Про обов’язкове вивчення
російської мови в школах національних республік і областей»,
прийнята ЦК ВКП(б) і РНК СРСР 30 березня 1938 року.
Необхідність появи цієї постанови мотивували тим, що російська
мова є засобом спілкування між народами СРСР, що вона
сприяє господарському й культурному росту, удосконаленню
національних кадрів у галузі наукового й технічного пізнання, є
умовою несення військової служби. Окрім рішення про
обов’язкове вивчення російської мови в постанові зазначалося,
що рідна мова є основою навчання в школах національних
республік і областей. Однак на практиці введення в дію даної
постанови привело до скорочення сфери використання
національної мови та освіти й значного посилення «русифікації»
[Владыкина В.А. Концептуальные проблемы национального
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образования в Советской России (1920-1930-ые г.г.) //
Педагогика. – 2000. №10. – С. 71-75.]. Із виходом даної
постанови на Україні почалася неприкрита русифікація шкільної
освіти.
Разом із тим кількість шкіл з українською мовою навчання
ще певний час продовжувала збільшуватись. Це відбувалось за
рахунок
зростання
загальної
кількості
загальноосвітніх
навчальних закладів.
Так, у 1940–1941 навчальному році в Україні шкіл з
українською мовою навчання було в 9,7 разів більше ніж із
російською (відповідно 24940 та 2571 шкіл). Окрім того існувало
ще 245 шкіл зі змішаним україно-російським навчанням [Збірник
наказів та розпоряджень Наркомосу УРСР. – 1940. – №8. –
С.15.].
Досить негативно позначилася на розвитку освіти України
Велика Вітчизняна війна. У той самий час певна частина учнів
навіть у тих школах, які були евакуйовані в глиб СРСР,
продовжувала навчатися українською мовою. Однак значна
частина дітей після переселення пішли вчитися в ті школи, які
існували на даній території. На жаль, повних даних щодо того, де
й скільки дітей навчалося під час війни не існує, але відомо, що в
1942–1943 навчальному році українською мовою навчали: у
Саратовській області – 4917 учнів, Свердловській – 1063,
Омській – 214, Сталінградській – 983, Куйбишевській – 470.
Відомо також, що такі школи були й на території Казахської РСР,
але даних про них у Наркомос УРСР не надходило [ЦДАГО
України. – Ф.1. – Оп.73. – Сп.12. – Арк. 1-6: 5].
У повоєнний період про розвиток української школи й
національного виховання можна говорити тільки з позицій ЦК
ВКП(б) і РНК СРСР, адже вони здійснювали постійний контроль
за освітою та її уніфікацією на території всього СРСР і особливо
на теренах України. У ці роки освітянська політика проводилась
під гаслами боротьби з буржуазним націоналізмом та
космополітизмом. Тому особливо часто перероблялися
програми й підручники з історії та української мови й літератури.
Навчальні книжки з усіх без винятку шкільних дисциплін
прославляли Леніна, Сталіна, Жовтневу революцію, партію
більшовиків, радянський спосіб життя тощо. У цей період, як
відомо з доповідної записки про роботу шкіл УРСР за 1944–
1945 навчальний рік, відновили роботу й навчали дітей 23272
школи з українською мовою навчання (в них навчалося 3777203
учня) і 2035 шкіл із російською мовою навчання (546378
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школярів) [ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.78. – Сп.162. – 44 арк: 4].
Із наведених даних видно, що кількість шкіл з українською та
російською мовами навчання лишилася приблизно на такому ж
рівні, як це було до війни. До того ж українських шкіл стало в 11,4
рази більше ніж російських. Нагадаємо, що до війни українських
шкіл було в 9,7 рази більше. Зменшення кількості дітей, що
навчалися в школах пов’язане з тим, що в цей період значна
кількість переселених людей назад ще не повернулася.
З 1946 року розпочався новий наступ на національну
культуру, ішло посилення русифікації. Як наслідок, у 1948–1949
навчальному році кількість українських шкіл зменшилася. Їх
стало тільки в 9,6 рази більше ніж російських (26129 шкіл з
українською й 2720 із російською мовою навчання) [ЦДАВО
України. – Ф.2. – Оп.7. – Сп.7974. – 136 арк.: 67]. Аналіз
наведених даних доводить, що стан українізації шкільної освіти
на Україні пішов у зворотному напрямку – кількість шкіл із
російською мовою навчання починає поступово збільшуватися, а
кількість шкіл з українською мовою навчання зменшується. Це
підтверджує інформація, представлена в таблицях 1.1 та 1.2.
Як бачимо, початок 50-х років ХХ століття став поворотним
для українізації освіти. Так, якщо в 1950–1951 навчальному році
кількість шкіл з українською мовою навчання складала 26118 (в
них учився 5170682 учень), а з російською – 2853 (учнів у них –
1210464), то в 1951–1952 навчальному році шкіл з українською
мовою навчання – 25738 (учнів – 5103763), а з російською мовою
– 2880 (учнів – 1230994) [ЦДАВО України. – Ф.166. – Оп.15. –
Сп.1166. – 186 арк.: 2]. У наступні роки кількість шкіл з
українською мовою навчання та учнів у них ставала ще меншою.
У різних регіонах України співвідношення кількості
українських і російських шкіл було різне. Так, у звіті Волинського
обласного відділу народної освіти про роботу шкіл за 1950–1951
навчальний рік указано, що в області працювало 1023 школи з
українською мовою навчання (із них початкових – 552,
семирічних – 418, середніх – 53), де навчалося 149999 учнів.
Шкіл із російською мовою навчання – 8. У них навчалося 3694
учня [ЦДАВО України. – Ф.166. – Оп.15. – Сп.1010. – 232 арк.: 8].
Отже, на Волині переважна більшість шкіл у 1950–1951
навчальному році були українськими, а в Києві навпаки. Це
підтверджує звіт Київського міського відділу народної освіти про
роботу шкіл за 1951–1952 навчальний рік, де сказано, що в місті
55 шкіл з українською мовою навчання, а з російською – 79
[ЦДАВО України. – Ф.166. – Оп.15. – Сп.1181. – 363 арк.: 12].
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З річних звітів про роботу шкіл Української РСР наочно
видно, що шкіл з українською мовою навчання на території
республіки ставало все менше. У 1952–1953 навчальному році їх
було 25464, навчалося в них 4729417 учнів. Кількість шкіл із
російською мовою навчання навпаки збільшується до 2958, а
контингент становить 1234103 учня [ЦДАВО України. – Ф.166. –
Оп.15. – Сп.1348. – 131 арк.: 2]. У 1953–1954 навчальному році
шкіл з українською мовою навчання стало 25192, і в них учився
4460781 учень, а з російською – 4027, учнів у них – 1414551.
Окрім цих шкіл у 52 школах частина класів навчалася
українською, а інша – російською мовами. Ці школи охоплювали
26791 учня. Серед початкових шкіл була одна така школа, серед
семирічних – 24, середніх – 27 [ЦДАВО України. – Ф.166. –
Оп.15. – Сп.1544. – 82 арк.: 2]. У 1954–1955 навчальному році
кількість шкіл з українською мовою навчання дещо збільшилась
(25307 шкіл), але продовжувала збільшуватись і кількість шкіл із
російською мовою навчання (4049 шкіл) [ЦДАВО України. –
Ф.166. – Оп.15. – Сп.1721. – 92 арк.: 2]. Наступного 1955–1956
навчального року знову відбулося зменшення кількості
українських шкіл (шкіл з українською мовою навчання – 25034, у
яких навчалось 3845754 учнів), тоді як кількість закладів із
російською мовою навчання продовжує збільшуватись (4051
школа з 1392270 учнями) [ЦДАВО України. – Ф.166. – Оп.15. –
Сп.1933. – 108 арк.: 1]. Дані за 1957–1958 навчальний рік
свідчать про те, що шкіл з українською та російською мовами
навчання стало більше (українських шкіл – 25248, у них училося
3689200 учнів; російських – 4078, у них навчалося 1404000
дітей), але кількість учнів збільшується лише в російських
школах, а в українських зменшується. Варто додати, що окрім
названих закладів було ще 210 шкіл, де навчання велось
українською та російською мовами. У них навчалося 124100
учнів [ЦДАВО України. – Ф.166. – Оп.15. – Сп.2356. –330 арк.: 16]
(таблиці 1.1 та 1.2.).
На жаль, починаючи з 1958–1959 навчального року в річних
звітах Міністерства освіти про роботу шкіл та органів народної
освіти Української РСР не виділено інформацію про кількість
шкіл з українською та російською мовами навчання, а тому не
можливо точно проаналізувати, які школи переважали і яким був
їх статус. Цих даних немає і в регіональних звітах, які
надсилалися в Міністерство освіти.
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Таблиця 1.1
Інформація про школи з українською та російською мовами
навчання
Кількість шкіл із мовою
Кількість учнів у школах з
навчання
мовою навчання
Навчальні
усього
роки
українською
російською
українською російською
1922-1923
1927
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1940-1941
1944-1945
1945-1946
1948-1949
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1957-1958
1958- 1959
1959- 1960
1960-1961
1963-1964
1965- 1966
1966-1967
1970-1971
1978-1979
1986-1987
1989-1990
1992-1993
1993-1994
1999-2000

10500

5500

24940
23272
24754
26129
26118
25738
25464
25192
25307
25034
25248
25380
25307
25377
24750
23674
23510
21953
17200
15518
15843
17467
15661
16352

2571
2035
2209
2720
2853
2880
2958
4027
4049
4051
4078
4054
4199
4309
4932
4703
4723
4858
4200
4603
4633
5293
2932
2399

793147
1587000
3579334
3885265
4116449

635271
234000
425300
544756
624539

3777203
3995061

54378
735717

5170682
5103763
4729417
4460781
4156376
3845754
3689200
3699829
3724400
3947800
4602400
4485500
4594000
4520600
3800000

1210464
1230994
1234103
1414551
1423771
1392270
1404000
1386631
1521000
1690900
2423300
2465700
2646000
2908500
2600000

3516056
3724075
3754885

3267950
3079467
1215654

* Примітка. У 1933-1934 навчальному році обслідували шкіл 95,3%,
у 1934-1935 – 99,2%, у 1935-1936 – 99,9% шкіл.

Співвідношення кількості шкіл з українською та російською
мовами навчання та учнів у них ілюструють дані, наведені в
таблиці 1.2.
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Таблиця 1.2
Співвідношення кількості шкіл з українською та російською
мовами навчання
Загальна Кількість шкіл (%) Загальна Кількість учнів (%)
Навчальні кількість з укра- з росій- кількість з україн- з російроки
україн- їнською
ською учнів у них ською
ською
ських та мовою
мовою
мовою
мовою
росій- навчання навчання
навчання навчання
ських
шкіл
1922-1923
16000
65,6
34,4
1428418
55,5
44,5
1927
1821000
87,1
12,9
1933-1934
4004634
89,4
10,6
1935-1936
4740988
86,8
13,2
1940-1941
27511
90,7
9,3
1945-1946
26963
91,8
8,2
4730778
84,4
15,6
1950-1951
28971
90,2
9,8
6381146
81,0
19,0
1951-1952
28618
89,9
10,1
6334757
80,6
19,4
1952-1953
28422
89,6
10,4
5963520
79,3
20,7
1953-1954
29219
86,2
13,8
5875332
75,9
24,1
1954-1955
29356
86,2
13,8
5580147
74,5
25,5
1955-1956
29085
86,1
13,9
5238024
73,4
26,6
1957-1958
29326
86,1
13,9
5093200
72,4
27,6
1958- 1959 29434
86,2
13,8
5086460
72,7
27,3
1959- 1960 29506
85,8
14,2
5245400
71,0
29,0
1960-1961
29686
85,5
14,5
5638700
70,0
30,0
1963-1964
29682
83,4
16,6
7025700
65,5
34,5
1965- 1966 28377
83,4
16,6
6951200
64,5
35,5
1966-1967
28233
83,3
16,7
7240000
63,5
36,5
1970-1971
26811
81,9
18,1
7429100
60,8
39,2
1978-1979
21400
80,4
19,6
6400000
59,4
40,6
1986-1987
20121
77,1
22,9
1989-1990
20476
77,4
22,6
1992-1993
22760
76,7
23,3
6784006
51,8
48,2
1993-1994
18593
84,2
15,8
6803542
54,7
45,3
1999-2000
18751
87,2
12,8
4970539
75,5
24,5

Аналіз наведених у таблицях 1.1 та 1.2 даних доводять, що
справа українізації шкільної освіти на Україні, починаючи з 19351936 навчального року почала занепадати – щорічно спостерігалося суттєве скорочення загальної чисельності учнів у школах з
українською мовою навчання. Починаючи з 1950-1951 навчального року відносна кількість шкіл із російською мовою навчання
зростала, а з українською мовою навчання зменшувалася. Якщо
зменшення кількості українських шкіл, на перший погляд, було


14




ІСТОРІЯ ОСВІТИ



несуттєвим, то зміна кількості учнів у них була значною.
Зростання кількості російськомовних шкіл, а особливо кількості
учнів у них відбувалося за рахунок зменшення україномовних
шкіл і учнів у них аж до 1993-1994 навчального року.
Варто зауважити, що в 1933-1934 навчальному році в школах з українською мовою навчання навчалося у 8,4 рази більше
учнів ніж у школах, де викладання відбувалося російською
мовою. У 1934-1935 навчальному році цей показник становив
7,1, у 1935-1936 – 6,6, у 1945-1946 – 5,4, то в 1953-1954 – 3,2.
Щодо співвідношення кількості учнів у початкових,
семилітніх та середніх школах з українською та російською
мовами навчання, то воно було таким: у 1933-1934 навчальному
році в початкових школах з українською мовою навчання було в
7,9 рази більше дітей, а в 1953-1954 – у 8,7 рази; у семилітніх
відповідно в 10,5 та 7,3 рази; у середніх – у 4,1 та 2,1 рази.
Наведені дані дозволяють зробити висновок, що російськомовними ставали в першу чергу середні школи. Вони були розташовані в містах і мали значно більше наповнення дітьми, ніж
сільські школи (основна частина яких залишалася з українською
мовою навчання). Це було закономірним, адже після закінчення
російськомовних шкіл учням було легше вступити до вищих
закладів, де навчання велося в більшості випадків російською
мовою. Випускники шкіл із російською мовою краще володіли
нею, ніж українською. Зазначене, як правило, ураховували батьки при направлені своїх дітей до школи. Вони обирали російськомовні заклади, а тому авторитет україномовних шкіл був
низьким.
Українська національна школа поступово відходила на другий план, поступово ставала сільською. У той самий час, як уже
зазначалося, школи з російською мовою навчання були розміщені в містах, селищах міського типу тощо. Тобто вони знаходилися
в кращих умовах, а тому давали кращу освіту, ніж сільські.
У цілому шкільна освіта в Україні ставала все більш зарусифікованою, що, безперечно, відчували пересічні громадяни,
однак офіційні джерела не повідомляли відповідних статистичних даних.
У першу чергу русифікувалися міські, особливо середні,
школи. Наприклад, у 1952-1953 навчальному році в містах було
2036 шкіл з українською (845236 учнів) і 1600 шкіл із російською
мовами навчання (907734 учня) [ЦДАВО України. – Ф.166. – Оп.
15. – Спр. 1274. – Арк. 38.]. Тобто, не дивлячись на те, що
україномовних шкіл було більше, учнів у них навчалося менше.


15




ІСТОРІЯ ОСВІТИ



Аналогічне відбувалося й у тих школах, де навчання
здійснювалося російською та українською мовами. Якщо в 19481949 начальному році їх було 21, то в 1953-1954 – 52 [ЦДАВО
України. – Ф.166. – Оп. 15. – Спр. 419. – Арк. 7.; ЦДАВО України.
– Ф.166. – Оп. 15.– Спр. 1456. – Арк. 1.]. Згодом більшість із
таких шкіл повністю перетворилася на російськомовні.
Протягом 1958-1985 років мовна політика правлячої
верхівки СРСР була спрямована на поступову відмову
населення УРСР від української мови й перехід на мову
міжнаціонального спілкування, тобто російську. У той самий час
прямих утисків української мови не спостерігалося. Навпаки
зовні все виглядало досить демократично.
Так, у тезах ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про зміцнення
зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної
освіти в країні» (12.11.1958 р.) запропоновано наступне: «Надати
батькам право вирішувати, яку мову в обов’язковому порядку
вивчатиме дитина, – буде найбільш демократично, усуне будьяке адміністрування в цій важливій справі й дасть змогу
ліквідувати надмірне перевантаження школярів вивченням мов
[Контрольні цифри розвитку народного господарства СРСР на
1959-1965 роки. Про зміцнення зв’язку школи з життям і про
дальший розвиток системи народної освіти в країні (Тези ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР) – Харків: Харківське обласне
видавництво, 1958. – 148 с. с. 128].
Як бачимо, запис нібито демократичний, але фразу
«ліквідувати надмірне перевантаження школярів вивченням
мов» можна було трактувати, наприклад, так: навіщо учням
витрачати час і сили на вивчення української мови, якщо у вищих
навчальних закладах та у спілкуванні з оточуючими їм більше
потрібна російська мова. Саме так її могли сприймати батьки
учнів, які самі вибирали мову навчання своїх дітей. Так чи ні, але
українська мова все більше перетворювалась на мову селян.
Реальна картина того часу була такою: у більшості вищих
навчальних закладів і технікумів навчання вели російською
мовою, і більшість підручників для них також видавали цією
мовою. Як результат, батьки були переконані, що їхній дитині
для професійного росту російська мова потрібна більше ніж
українська, а без знань останньої в житті можна обійтись. Тому
при можливості вони віддавали своїх дітей для навчання в
школи з російською мовою навчання. Таке відразу понижувало
зацікавленість учнів у вивчені української мови.
На жаль, навіть у тих школах де викладання велось
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українською мовою відношення до неї було двояке. Як наслідок,
з’явився наказ Міністерства освіти УРСР №103 від 22 жовтня
1963 року «Про недоліки в знаннях випускників шкіл». У ньому
звернуто увагу працівників освіти на недоліки в знаннях школярів
з української літературної мови. У наказі також зазначалося, що
вчителям слід дбати про оволодіння учнями чистотою й
культурою мови, звертати особливу увагу на практичне вивчення
мови, на правильне співвідношення граматичного й розмовнолексичного матеріалу, відмовитись від зайвої драматизації,
добиватись неухильного виконання всіх розділів державної
програми [Про недоліки в знаннях випускників шкіл // Збірник
наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. – 1963.
– №21. – С. 7-19.].
Вивченню школярами української мови й літератури не
надавало належної уваги й Міністерство освіти УРСР. Це
доводить аналіз навчальних планів, які діяли на території
республіки, наприклад, у 1966-1967 навчальному році. Так, у
школах з угорською, молдавською, польською мовами навчання,
у школах міста Севастополя та в школах, де не вивчалася друга
мова, вивчення дітьми української мови та літератури взагалі не
передбачалося. Однак вивчення російської мови тут було введено в навчальні плани [ЦДАВО. – Ф.166. – Оп. 15. – Сп. 5496. – 93
арк.].
Міністерство освіти УРСР на оволодіння учнями українською
мовою часто звертало менше уваги, ніж на оволодіння
російською. Така позиція міністерства сформувалася внаслідок
того, що керівні партійні та радянські органи, передусім,
надавали великого значення отриманню учнями якісних знань із
російської мови. Міністерство освіти СРСР також значну увагу
приділяло якості оволодіння учнями російською мовою. Із цією
метою періодично влаштовувалися перевірки стану викладання
російської мови в загальноосвітніх школах. Така перевірка,
проведена в 1976 році, показала, що в деяких школах якість
знань учнів, навичок культури їхньої усної й писемної мови не
відповідають поставленим вимогам. Більш того за результатами
перевірки частина школярів отримала незадовільні оцінки. З
огляду на це колегія Міністерства освіти УРСР запропонувала:
розширити сітку шкіл і класів із поглибленим вивченням
російської мови; облаштувати в усіх середніх школах кабінети
російської мови й літератури, забезпечити їх наочними
посібниками та технічними засобами навчання, довідниковою й
навчально-методичною літературою; підготувати пропозиції
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щодо можливостей викладання російської мови в школах з українською мовою навчання, починаючи з першого класу [О состоянии преподавания и мерах по дальнейшему совершенствованию
изучения русского языка в школах Украинской ССР в свете
решений ХХV съезда КПСС // Збірник наказів та інструкцій
Міністерства освіти Української РСР. – 1976. – №11. – С. 3-9.].
Після 1991 року, коли Україна стала незалежною, загальноосвітні школи почали послідовно впроваджували в життя мовну
політику, спрямовану на підвищення статусу рідної мови. Її було
окреслено в Законі про мови (1989 р.), Державній національній
програмі «Освіта («Україна ХХІ століття») (1992 р.) та інших
документах.
Зміна освітніх орієнтирів від комуністичного до національного виховання привела до різкого збільшення кількості шкіл з
українською мовою навчання. Так, у рішенні колегії Міністерства
освіти України від 23 вересня 1992 року «Про початок нового
1992/93 навчального року в навчальних закладах України» відмічено, що в Україні за два останніх роки відкрито 304
україномовні школи [Архів Міністерства освіти України. – Ф.166.
– Оп.18. – Спр.9. – 102 арк. – Арк..47-57.]. У наступні роки, як сказано в «Доповідній записці про початок 1993/94 навчального
року у навчально-виховних закладах України та хід реформування освітянської галузі у відповідності з державною національною
програмою розвитку освіти», кількість шкіл з українською мовою
навчання стала ще більшою. Якщо в 1992 році їх було 73,9%, то
в 1993 – 77,2%. У них навчалося відповідно 45,9% та 50,2%
учнів. Окрім цього в російських школах були класи з українською
мовою навчання. У них навчалось відповідно 76,9 (у 1992 р.) та
121,8 (у 1993 р.) тисяч учнів. Звідси загальна кількість учнів, які
навчалися українською мовою, у 1992 році складала 51,4 %, а в
1993 – 54,7%. Разом із тим це не відповідало національному
складу країни [Архів Міністерства освіти України. – Ф.166. –
Оп.18. – Спр.51. – 258 арк. – Арк..40-73.].
З огляду на зазначене та з метою більш інтенсивного впровадження державності української мови наказом Міністерства
освіти України № 285 від 28 липня 1993 року «Про порядок
зарахування дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальновиховних закладів» установлено порядок, за яким зарахуванням
дітей до першого класу проводилося відповідно до заздалегідь
визначених і доведених до відома батьків мовних статусів
загальноосвітніх закладів. У відповідності до даного наказу
мережа загальноосвітніх закладів та кількість учнів у них на 1
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вересня 1993 року мали бути приведені в оптимальну
відповідність до національного складу населення кожного
регіону. Більш того, треба було «вважати недопустимим
практику вимагати від батьків або осіб, які їх замінюють,
зазначати мову навчання в заявах про зарахування їхніх дітей до
перших класів шкіл, статус яких визначено як українськомовний»
[Архів Міністерства освіти України. – Ф.166. – Оп.18. – Спр.41. –
140 арк. – Арк.137.].
Тим часом кількість шкіл з українською мовою навчання продовжувала збільшуватися. Відповідно зростала й чисельність учнів, які навчалися українською мовою. Так, у 1994-1995 навчальному році їх кількість становила 57% [Архів Міністерства освіти
України. – Ф.166. – Оп.18. – Спр.86. – 252 арк. – Арк..99-105.].
У наступних роках показники були такими: 1997 рік –
кількість денних середніх навчальних закладів – 21257, із них: з
українською мовою навчання – 15933, з російською – 2747,
кількість закладів, де були класи з українською мовою навчання
– 2360; 1998 рік – кількість денних середніх навчальних закладів
– 21245, з українською мовою навчання – 16032, з російською –
2561, кількість закладів, де були класи з українською мовою
навчання – 2433 [Статистичний збірник. Середні, позашкільні,
дошкільні та професійно-технічні навчальні заклади (1997-1998
рр.). – К.: Компас, 1999. – 135 с. – С.47-48.].
Однак, не в усіх регіонах України кількість україномовних
шкіл була такою, та й темпи її були різними. На цьому
наголошувалося в доповіді Міністра освіти України на
підсумковій колегії Міносвіти в 1999 році. Зокрема зазначалося,
що з року в рік збільшувалася кількість учнів, які навчалися
державною мовою, але в деяких регіонах цей процес був дуже
повільним. Так, у Донецькій області українською мовою
навчалося лише 10% учнів, у Луганській – 13%, Одеській – 37%
тощо [Архів Міністерства освіти України. – Ф.166. – Оп.18. –
Спр.299. – 257 арк. – Арк. 45-70.].
Отже, громадянському вихованню українських дітей сприяв
перехід шкіл після 1917 року на навчання рідною мовою. Темпи
українізації шкіл у різні історичні періоди різняться. Найбільш
інтенсивно українська школа розвивалась до 1933 року. У
зазначений період (20 – початок 30-х років) відбувалося
повернення української мови до її природного становища на
території України, до її повернення в ті сфери життя, з яких вона
значний час була примусово витіснена. На нашу думку, цей
період дав змогу не тільки вижити українській мові, а й
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розширити сферу її застосування, примножити національну
культуру та розширити можливості громадянського виховання.
Згодом (з 1935 р.) темпи українізації шкіл зменшилися, що
негативно вплинуло на відношення людей до вивчення рідної
мови й привело до зменшення кількості шкіл з українською
мовою навчання. У незалежній Україні ситуацію в значній мірі
виправлено. У той самий час позитивні наслідки мовної політики
були очевидними, адже школа переходила на навчання
українською мовою, яка була рідною для більшості дітей, отже,
допомагала сформувати в них наукову картину світу та
спрощувала громадянську освіту дітей.
Мороз Н.С.

*

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ
З БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ УЧНЯМИ СЕРЕДНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ІНТЕРНЕТУ
ТА МЕДІА
Стаття присвячена висвітленню досвіду організації навчальної
та виховної роботи з безпечного використання учнями середніх
навчальних закладів Великої Британії Інтернету та медіа. У ній
наведено приклад місячника безпечного використання Інтернету та
медіа, запропонованого в спільному Інтернет-проекті Великої
Британії та Канади.

Сучасне підростаюче покоління (люди нової генерації) окупували інформаційні технології. Для них це не лише джерело
інформації, а й засіб навчання та розваг. Сьогодні, як доводить
дослідження Their space: education for a digital generation (Їхній
простір: освіта для цифрового покоління), використання цифрових технологій стало нормою життя для молоді, і повністю
інтегроване в її життя [5]. Більш того, молоді люди більше не є
пасивними спостерігачами та споживачами он-лайн інформації.
Вони вільно користуються будь-якими новими пристроями та
інструментами, створюють цифровий зміст, використовують громадські сервісні програми для співпраці в мультимедійних технологіях, удосконалюючи при цьому свої вміння та навички [4, с.2].
Ураховуючи вищезазначене, влада Великобританії почала
все більше і більше турбуватися про безпеку підростаючого
покоління. А після форуму «Internet Crime Forum», що відбувся в
березні 2001 року, у країні розроблено багато програм та
*

© Мороз Н.С.
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інформаційних буклетів, пов’язаних із даною проблемою. Так,
наприклад, для забезпечення безпечного використання учнями
Інтернету створено наступне:
1. Good Practice Guidance for the Moderation of Interactive
Services for Children (Практична інструкція для помірного
інтерактивного дитячого сервісу).
2. Good Practice Guidance for Search Service Providers and
Advice to the Public on how to Search Safely (Практична інструкція
для пошукових сервіс-провайдерів та поради публіці, як
безпечно шукати).
3. Guidance for Using Real Life Examples Involving Children or
Young People (Інструкція для використання прикладів із
реального життя, із залученням дітей та молодих людей).
4. Thinkuknow – a website for young people full of information
about staying safe online (Веб-сайт для молодих людей, який
містить інформацію про те, як перебувати безпечно в он-лайні).
5. Good Practice Models and Guidance for the Industry,
January 2003 (Хороші практичні моделі та інструкції для
промисловості) [3].
Окрім того, з 20 вересня 2006 року кожен учень середньої
школи Великої Британії почав отримувати уроки безпечного
використання Інтернету. Також, як зазначалось вище, розроблена схема «ThinkuKnow» (Думаю ти знаєш), у якій задіяні поліція,
учителі та працівники соціальних служб, а керує нею Міністерство внутрішніх справ. Варто також зауважити, що влада намагається зробити все можливе для захисту всіх дітей від педофілів.
Зокрема, ті діти, які використовують Інтернет, мають можливість
на веб-сайті www.thinkuknow.co.uk, розробленому в рамах
названої програми, повідомляти поліції про випадки кривди;
отримувати поради та новини; приймати участь у конкурсах,
різноманітних проектах та дослідженнях. Діти, що беруть участь
у названих заходах, отримують он-лайн бонуси, які потім
витрачають їх на книжки та інші навчально-розвиваючі речі. Цей
сайт має надзвичайну популярність серед учнів Великої Британії
(ним користується більше мільйону 11-16-річних дітей) [2].
У 2007 році у Великій Британії розроблено тематику
шкільного курсу Інтернет-безпеки для учнів середніх навчальних
закладів віком від 11 до 16 років. Вона включає наступні теми:
1. Роль інформаційних технологій (ІТ) у сучасному житті.
2. Інтернет безпека та загальношкільні питання.
3. Вивчення переваг ІТ.
4. Можливий ризик, пов'язаний із використанням ІТ.
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5. Безпечне використання наступних технологій: Інтернет; email (пошта); chat (бесіда) та обмін миттєвими повідомленнями;
громадського програмного забезпечення; file-sharing сервісів (які
можуть передавати вашу інформацію третім особам); мобільних
телефонів та мобільного Інтернету.
6. Ресурси Інтернет-безпеки.
7. Звітування про зловживання та незаконні дії, пошук
допомоги й поради.
Цей курс поки що не запроваджено в усіх середніх
навчальних закладах Великої Британії. Лише деякі з них із метою
виявлення ефективності курсу Інтернет-безпеки ввели його як
обов’язковий. Інші заклади отримали можливість самостійно
обирати серед таких варіантів: уводити курс як обов’язковий
предмет, проводити курс лекцій, запроваджувати виховну
програму для класних керівників (form tutor).
У межах даного курсу запропоновано також тематику бесід
із батьками та громадськістю, до якої ввійшли такі теми:
1. Пояснення причин уведення Інтернет-безпеки до
національної освітньої програми.
2. Можливості співпраці з батьками, опікунами та
громадськістю.
3. Можливості співпраці та обмін досвідом [4, с.1].
Досвід Великої Британії щодо введення подібних програм
знайшов підтримку в багатьох країнах світу. Як наслідок,
наприкінці 2007 року Великобританія спільно з Канадою
запропонувала
спільний
Інтернет-проект
із
безпечного
використання Інтернету та медіа [1]. У таблиці 1 наведено
приклад місячника безпечного використання Інтернету та медіа,
який було проведено в межах даного проекту.
Таблиця 1
Тематика заходів місячника безпечного використання Інтернету та
медіа, запропонованого в спільному Інтернет-проекті
Великої Британії та Канади
Місце
проведення
18.10. Лондон
2007 (London, GB),
Публічна
бібліотека
(London Public
Library), вхід
безкоштовний
Дата

Тема
Internet Safety
Workshop for
Families
(Майстерність
Інтернет-безпеки
в сім’ї)

Зміст
Обговорення питань: Чи
безпечно Ви та Ваша сім’я
використовує Інтернет? Чи
знаєте ви про можливу
загрозу? Як безпечно
користуватись Інтернетом?
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18.10. Брусселс
2007 (Brussels,
Canada)

Проведення семінару, який
надасть можливість розвинути
здібності правильного та
безпечного використання
Інтернету Вами та членами
Вашої сім'ї. Теми,
представлені до розгляду:
безпека; конфіденційність;
маркетинг; кібер-хуліганство;
оцінка он-лайн інформації.
24.10. Лондон
Facebook and
Інформаційний сеанс ознайом2007 (London, GB), MySpace.com
лення з феноменом публічних
Публічна
(Ознайомлення з сітьових місць таких, як Faceбібліотека
сайтами
book.com та MySpace.com.
(London Public Facebook.com та (Що й де доступно? Як їх
Library), вхід MySpace.com)
використовувати? Деякі міри
безкоштовний
безпеки при спілкуванні й
використанні).
27.10. Петербороу Cyber Bullying:
В основу конференції покладе2007 (Peterborough Encouraging
но промову «Безпечний та
, GB),
ethical online
успішний студент (учень) у ХХІ
презентує
behaviour (Кібер- столітті». Презентація пропоMedia
хуліганство:
нує стратегії для вчителів
Awareness
заохочення до
(вихователів) щодо того, як
Network
етичної поведінки допомогти молодим людям
в Інтернеті)
розвинути відповідальність за
свою поведінку в Інтернеті та
знайти баланс між свободою
вираження та створення оточення, в якому діти не будуть
відчувати себе збентежено.
27.10. Петербороу Parenting the Net Інформаційний сеанс за
2007 (Peterborough, Generation
темою Інтернет-безпеки.
GB),
Workshop
презентує
(Майстерність
Media
бути батьками
Awareness
ІнтернетNetwork
генерації)
28.10. Вінніпег
Get Animated!
На честь Всесвітнього Дня ані2007 (Winnipeg,
(Оживи!)
мації пропонується більше діCanada),
знатися про діяльність анімакінотеатр
торів, про те, як вони «це»
Cinematheque,
роблять. Також буде надана
14.00 – 16.00
можливість самим «це» зробити під керівництвом
професіоналів.
Parenting the Net
Generation (Бути
батьками
Інтернетпокоління)
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05.11. Калгарі
2007 (Calgary,
Canada)

Cyber Bullying:
Encouraging
ethical online
behaviour (Кіберхуліганство:
заохочення до
етичної поведінки
в Інтернеті)
06.11. Люненбург
National Media
2007 (Lunenburg,
Education Week
Canada), он- (Тиждень
лайн форум національної
www.southsho медіа-освіти)
renow.ca
06.11. Едмонтон
Unplugged and In
2007 (Edmonton,
Their Pocket: How
Canada)
Future Media
Technologies Will
Affect Your
Children
(Вимкнений та в
їхніх карманах: як
майбутні медіатехнології
вплинуть на
Ваших дітей)
18-21. Кананаскіс
11.2007 (Kananaskis,
Canada)

Education Media
Marketplace
(EMM) (Ринок
медіа-освіти)

22.11. Лондон
2007 (London, GB),
Публічна
бібліотека
(London Public
Library), вхід
безкоштовний

Media Violence:
Truth Or
Consequences
(Grades 7-10)
(Медіа
насильство:
правда чи
наслідки (7-10
класи)

На базі конференції «Безпечні
школи» розглядатимуться наслідки Інтернет-хуліганства, а
також питання: Чому Інтернет
є таким ефективним засобом
турбот? Роль жертви,
винуватця та спостерігача в
кібер-просторі.
Запрошуються батьки, учителі
(вихователі), діти для
обговорення преси в он-лайн
форумі.
З виникненням портативних
носіїв інформації, які стають
нормою для молодих людей,
правила телевізійних оцінок
та батьківського втручання
повністю змінились. Як можна
контролювати використання
та перегляд на 4-дюймовому
екрані? Як тепер використовувати старе прислів’я «Просто
вимкни його»? Дізнайтеся про
нові стратегії, щоб допомогти
створити наступне покоління
інтелектуальних користувачів.
Пропонується перегляд медіаматеріалів нової якості освітньої цілеспрямованості. Будуть представлені останні вироби від кількасот найкращих
виробників освітянської
продукції.
На телебаченні, у фільмах, відео, іграх та поп-піснях насильство стало обов’язковим
за для розваги, і всі проблеми
вирішуються лише більшим
насильством. На семінарі будуть розглянуті дані питання в
контексті досліджень за
останні 50 років та власного
досвіду дітей та їх агресії.
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22.11. Лондон
2007 (London, GB),
Публічна
бібліотека
(London Public
Library), вхід
безкоштовний

7 Habits Of Savvy
Media Watchers
(Grades 3-7) (7
звичок
інтелектуальних
медіа-глядачів (37 класи)

Дана презентація допоможе
молодшим учням ідентифікувати та критично мислити стосовно всіх форм медіа-носіїв –
від комерційного телебачення
та знаменитостей до відомих
імен та небезпечних звернень.
До того ж вона забезпечить
їх засобами для розуміння
субтитрів неоднозначної мови
та розумного зображення.

Наведена в таблиці 1 тематика заходів місячника
безпечного використання Інтернету та медіа доводить, що він
охоплює різну тематику та різні форми роботи. Окрім того,
заходи, які заплановано провести в ході місячника, розраховані
на учнів різних вікових груп, а також на їхніх батьків, учителів
(вихователів). Вони є досить цікавими, актуальними та
спрямованими, у першу чергу, на безпечне використання учнями
середніх навчальних закладів Інтернету та медіа.
Таким чином, досвід Великої Британії доводить, що
забезпечити безпеку підростаючого покоління, зокрема безпечне
використання ним Інтернету та медіа, можна й необхідно
шляхом запровадження відповідних навчальних курсів та
проведення комплексу виховних заходів. Організація та
проведення такої роботи не потребує надзвичайних зусиль, а
тому вони можуть бути успішно проведені в навчальних
закладах України.
Література:
1. http://www.mediaeducationweek.ca/involved_events.htm
2. Prigg, Mike, 1M Children to Get Safety Lessons on NET Predators, The
Evening Standard 20.09.06, at URL http://www.thisislondon.co.uk/news/article23367432details/1m+children+to+get+safety+lessons+on+Net+predators/article.do
3. Home Office Police, Operational Policing, Child Protection, at URL
http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/crime-disorder/childprotection-taskforce?view=Standard
4. Signposts to safety. Teaching e-safety at Key Stages 3 and 4, Improving
learning through technology, Becta advice prospectus, London: Copyright
Becta, 2007, 64p.
5. Green, H and Hannon, C (2007), Their space: education for a digital
generation, Demos, at URL http://www.demos.co.uk/files/Their%20space%20%20web.pdf
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СИСТЕМА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У статті розкрито форми й методи роботи з вчителями
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти.
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті
провідним принципом державної освітньої політики та
центральним завданням модернізації освіти визнала підготовку
педагогічних працівників. Через особистість педагога, його
творчу діяльність реалізується державна політика, спрямована
на формування інтелектуального та духовного потенціалу нації.
Метою шкільної літературної освіти, згідно з концепцією, є
залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури та
культури,
загальнолюдських
та
національних
духовних
цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та
загальної культури тощо.
Виходячи з цих нормативних документів, науково-методична
лабораторія зарубіжної літератури пріоритетним напрямком
своєї роботи визначила формування високої загальної культури
словесників, розвиток їх креативних здібностей, готовності до
застосування інноваційних технологій навчання. Вирішенню цих
питань сприяє система післядипломної освіти вчителів
зарубіжної літератури.
Одним із провідних чинників післядипломної освіти є підвищення кваліфікації шляхом курсової перепідготовки, головна мета якої – сформувати інноваційну компетентність учителя, яка
являє собою систему мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей словесника, спрямованих на ефективність використання нових педагогічних технологій навчання. У Херсонській
області працюють понад 860 учителів зарубіжної літератури.
Кожен рік курсову перепідготовку проходять 130-150 чоловік.
План курсів складається на варіативній основі з елементами
модульного підходу та урахуванням практичних знань, умінь,
потреб і запитів слухачів. Він має 4 модулі: соціально-гуманітарний, професійний, діагностико-аналітичний та індивідуальнотворчий. Програмою курсів підвищення кваліфікації вчителів зарубіжної літератури передбачається проведення навчальних занять у таких формах: проблемні лекції, семінари, дискусії, конфе*
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ренції з обміну досвідом роботи, ділові ігри, круглі столи, психологічні тренінги, групові та індивідуальні консультування, майстер-класи, спецкурси, які передбачають використання інтерактивних методів професійного спрямування. Для читання лекцій
залучаються провідні науковці України, автори програм та підручників: Є.П.Голобородько, доктор педагогічних наук, професор, член Академії педагогічних наук України, Г.О.Михайловська,
доктор педагогічних наук, професор, Ю.І.Ковбасенко, кандидат
філологічних наук. Під час курсової та семінарської підготовки
впроваджуються інноваційні технології – комунікативного, модульного, проектного навчання. 24 години навчального плану
відводяться на впровадження курсу «Intel ® Навчання для
майбутнього».
Пріоритетним напрямком у роботі лабораторії є співпраця з
молодими спеціалістами. Підвищенню їх фахової майстерності
сприяє комплексно-рефлексивне навчання, яке проводиться у
формі мікрогрупового навчання, де відбувається знайомство з
перспективним педагогічним досвідом, спільно розробляється
цілий комплекс видів діяльності вчителя з конкретної теми:
планування, розробка уроків, позакласної роботи з предмета,
проведення всієї серії заходів у присутності колег із подальшим
обговоренням.
У процесі підвищення фахової майстерності вчителів головна увага приділяється формуванню вміння аналізувати власну
діяльність, якість навчально-виховного процесу; концентрувати
свої зусилля для досягнення поставленої мети, конкретних
цілей, завдань; оптимально відбирати зміст, необхідні форми й
методи діяльності; бачити, розуміти й усвідомлювати проблеми,
визначати загальні цілі, уміння виокремлювати пріоритети,
вибудовувати завдання та знаходити адекватні їм ресурси;
прогнозувати, проектувати й планувати свою роботу. Тому
використовуються різноманітні форми, методи, підходи й засоби
навчання педагогів: консультування, проектне навчання (коли на
основі визначеної педагогічної проблеми розробляється проект
діяльності з визначенням цілей, завдань щодо її розв’язання;
вибором напрямів і побудовою системи діяльності), проблемноситуативне навчання з активно-ігровими методами тощо.
У роботі з спеціалістами вищої категорії застосовуються такі
форми, як захист авторських творчих проектів і розробок,
панорама педагогічних досягнень, педагогічні дискусії тощо.
Інноваційною формою роботи на курсах стали майстеркласи:
«Формування
літературної
та
культурологічної
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компетенції учнів» учителя-методиста, учителя зарубіжної
літератури ЗНЗ № 56 м. Херсона Желєзнікової Т.А., «Основні
принципи аналізу художнього тексту» спеціаліста вищої
категорії, учителя ЗНЗ № 45 м. Херсона Підгайної М.Е.
Особлива увага приділяється роботі з учителями в
міжкурсовий період. Вони залучаються до участі в конференціях,
семінарах, педагогічних читаннях тощо. Тільки за 2007
навчальний рік спільно з кафедрою теорії та методики
викладання
гуманітарних
дисциплін
РІПО
проведено
всеукраїнську науково-методичну конференцію «Культурологічні
та філологічні аспекти формування особистості ХХІ століття»
(квітень 2007р.) та обласні науково-практичні семінари:
– «Програмно-методичне забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів у 2007-2008 навчальному році» (серпень
2007р.);
– «Реалізація принципу діалогу культур у системі
літературної освіти» (січень 2007р.);
– «Ресурсний підхід в освітньому процесі як фактор
самореалізації учня та вчителя» (вересень 2007р.);
– «Шляхи формування мовно-літературної компетенції
учнів» (листопад 2007р).
У роботі конференції та обласних семінарів взяли участь
понад 200 учителів зарубіжної літератури.
Суттєву роль у післядипломній освіті вчителів відіграє підвищення рівня методичної майстерності, яка формується у процесі участі в районних та шкільних методичних об’єднань, робота яких спрямована на оптимізацію навчально-виховного процесу, обговорення актуальних питань методики викладання літератури, планування навчального процесу на уроці, організацію пошукової діяльності учнів, діалогічних зв’язок з цінностями художньої літератури. На засіданнях методичних об’єднань учителі вивчають нормативно-законодавчу базу викладання предметів гуманітарного циклу, знайомляться з науковими працями, новинками методичної та художньої літератури, інноваційними технологіями навчання та перспективним педагогічним досвідом словесників. Широкого поширення набули динамічні творчі групи вчителів, за допомогою яких апробуються нетрадиційні форми методичної роботи: фестиваль педагогічних ідей, методичний діалог,
рольові ігри, творчі звіти вчителів, презентація досвіду роботи.
З метою активізації творчої діяльності вчителів у міжкурсовий період розроблена система докурсових та післякурсових
завдань, які носять диференційований характер і стимулюють
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пізнавальну активність та науково-пошукову, дослідницьку
діяльність словесників. Учителі залучаються також до апробації
та рецензування нових підручників з літератури.
Значну роль у системі післядипломної освіти відіграє вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду. В
області діють школи педагогічної майстерності, які очолюють
спеціалісти вищої категорії, учителі-методисти (Желєзнікова
Т.А., ЗНЗ № 56, Бондаренко І.А. – ЗНЗ № 24 м.Херсона,
Заслужений учитель України Ткаченко Л.М. – Скадовська
спеціалізована загальноосвітня школа № 1). На базі цих
навчальних закладів проходять заняття майстер-класів з питань
формування літературної компетенції учнів.
Одним із головних чинників підвищення педагогічної майстерності вчителя літератури є самоосвіта, яка передбачає
реалізацію особистістю потреб у професійному рості, віддзеркалює стимулюючий вплив професійної діяльності вчителя,
спонукає до міжособистісного спілкування як джерела
виникнення рефлексії.
Цілеспрямована, систематична робота лабораторії з
учителями області позитивно впливає на якість знань учнів:
понад 20 старшокласників є членами обласного відділення
Малої академії наук (секції «Зарубіжна література», У 2005 році
переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
стала учениця Академічного ліцею при Херсонському
державному університеті Тітенок Олена.
Як результат такої системної роботи – перемога у
Всеукраїнському конкурсі» Учитель року – 2004 « в номінації
«Зарубіжна література» вчителя-методиста Академічного ліцею
при ХДУ Невярович Наталі Юріївни.
Мережко С.Ю.

*

ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРОФЕСІЇ
У
статті
розглядається
проблема
гуманістичного підходу в педагогічній професії.

використання

Освіта займає значну частину життя дитини. Тому одним з
найважливіших завдань педагога є спроба зробити життя дитини
яскравим, емоційно багатим, а навчання дитина повинна
сприймати як процес пізнання, який приносить радість.
*
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В основі педагогічної професії лежать любов до дітей і
глибокий, стійкий інтерес до педагогічної роботи. Добре про це
сказав Л.Н. Толстой: «Якщо вчитель має тільки любов до справи,
він буде гарний учитель. Якщо вчитель має тільки любов до
учня, як батько, мати, він буде краще того вчителя, що прочитав
усі книжки, але не має любові ні до справи, ні до учнів» [1].
Тож метою даної статті є розкриття гуманістичного підходу в
педагогічній діяльності.
На нашу думку, учитель повинен дійсно вірити в можливості
кожної дитини, а будь-які відхилення в її розвитку розглядати, у
першу чергу, як результат недиференційованого методичного
підходу до неї. Сприймати невдачі дитини та судити її за це,
нехай навіть із глибоким співчуттям, і не вірити у можливість
виправитись у майбутньому є негуманним стосовно дитини.
Творча особистість педагога має динамічну структуру, яка
виявляється в тому, що відстаючи у своєму розвитку,
компоненти компенсуються більш розвиненими. До того ж,
визначальним є не тільки високий творчий потенціал, а й
спрямованість зусиль самої особистості на реалізацію власних
можливостей. Відтак «одиницею» творчого потенціалу є
інтелектуальна активність особистості, яка зумовлена якісними
характеристиками її мотиваційної сфери [2].
Школа завжди відчувала потребу в учителі, який є творчою
особистістю, володіє педагогічною майстерністю. Педагогічна
діяльність
як
практичне
людинознавство
передбачає
спрямування процесу розвитку школяра і не може успішно
здійснюватися без педагога, який творчо мислить та
інтелектуально розвинений. Важливо, щоб кожен учитель –
предметник міг найглибше розкрити свої особистісні якості,
здібності й талант, набути навички вмілого використання своїх
можливостей, виявляти ініціативу та творчий пошук, критично
переосмислювати свій досвід у світлі досягнень науки.
Педагогічні навчальні заклади не забезпечують повною
мірою саме розвиток професійно-особистісних якостей як
інтеграції зовнішніх вимог і внутрішньої сутності людини.
К.Д. Ушинський вважав особистість учителя вирішальною
ланкою в усій педагогічній роботі. «Нема сумніву, – писав він, –
багато що залежить від загального розпорядку в закладі, але
найголовніше завжди залежатиме від особи безпосереднього
вихователя, що стоїть віч-на-віч із вихованцем: вплив особи
вихователя на молоду душу становить ту виховну силу, якої не
можна замінити ні підручниками, ні моральними сентенціями, ні
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системою покарань та заохочень» [3].
Принципово важливою для творчої особистості вчителя є
наявність у неї потреби в удосконаленні педагогічної діяльності.
Також слід зазначити, що позитивний вплив на учнів
здійснює оптимістичне, дружнє ставлення вчителя до їхніх
успіхів та невдач. Учитель повинен щиро радіти кожному успіху
дитини, виражати гордість за свого учня. При цьому дуже
важливо навчити дітей радіти досягненням інших учнів та
відчувати спільну радість.
Уміння вчителя впливати на мікроклімат у родинах своїх
учнів є дуже важливим в педагогічній професії. Він може
стверджувати таким чином наступність психологічних вимог до
дітей і в лоні їхнього сімейного буття.
Позитивне ставлення вчителя до своєї професійної праці
передбачає сумлінність та самовідвертість, радість при досягненні виховних результатів, постійно зростаючу вимогливість до
себе, своєї педагогічної кваліфікації, і головне – бажання шукати,
практично застосовувати обмірковані творчо й створені з
любов’ю до свого предмета шляхи та методи роботи зі своїм
матеріалом.
Учитель має право вчити до тих пір, доки вчиться сам. Ця
професійна заповідь стає як ніколи актуальною в наше століття,
коли ніщо не старіє так швидко, як знання. І хоча кваліфікація
вчителя з кожним роком стає все вище, ще швидше міняється
внутрішній світ школяра. Педагоги й соціологи дійшли висновку:
потенціал учителя зріс, але різниця потенціалів між учителем й
учнем зменшилася. Нині стало важче ніж раніше налагоджувати
контакти зі школярами. Змінилося ставлення учнів до авторитету
вчителя. Для того щоб учитель міг повною мірою своїх сил та
здібностей працювати, розширюючи свій культурний та професійний світогляд, творчо вирішувати навчальновиховні завдання,
потрібно берегти його час і життєві сили, а самому педагогові –
вчитися раціонально використовувати їх у своїй повсякденній
діяльності. В.А. Сухомлинський незмінно підкреслював, що найважливіша умова духовного росту педагога – «це перш за все
час – вільний час учителя. Час зрозуміти, що чим менше в
учителя вільного часу, чим більше він завантажений усілякими
планами, звітами, засіданнями, тим більше спустошується його
духовний світ, тим скоріше наступить та фаза його життя, коли
вчителеві вже нема чого буде віддавати вихованцям… Час – це
велике духовне багацтво вчителя… Педагогічна творчість –
складна праця, що вимагає величезної витрати сил, і, якщо сили
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не будуть відновлюватися, учитель видихнеться й не зможе
працювати» [4].
Професію
вчителя
називають
гуманною.
Світовою
педагогічною думкою доведено, що ефективність навчальновиховної діяльності вчителя залежить від характеру взаємин з
учнями. А.С. Макаренку належить думка, яка є вичерпною
формулою ставлення вчителя до учнів. «Якомога більше
вимогливості до людини, якомога більше поваги до неї» [5].
Співпраця вчителя з учнями є ніщо інше як об’єднання їхніх
інтересів та зусиль для вирішення пізнавальних завдань. Це таке
спілкування, за якого дитина почуває себе не об’єктом
педагогічного впливу, а самостійною особистістю. Багато
залежить від уміння вчителя переконати учнів, що без їхньої
допомоги було б дуже «важко» знайти відповідь, виконати
завдання тощо.
Аналіз різноманітного педагогічного досвіду вчителів, які
різними шляхами приходять до ідеї гуманістичного навчання,
наштовхнув К.Роджерса на думку, що це навчання не є єдиним
методом, але сукупністю цінностей, навіть особливою
педагогічною філософією, яка для кожного вихователя пов'язана
з особистісним сенсом його існування. Вона містить переконання
в гідності кожної людини, у значущості для кожної особистості,
права на вільний вибір та відповідальності за його наслідки, у
радості навчання як творчості.
Роджерс вважає за необхідне перенесення акценту з
викладання на учіння, зведення до мінімуму функції трансляції
інформації педагогом та збільшення головної функції –
фасилітації осмисленого навчання. За думкою Роджерса,
головне – перебудова особистісних настанов педагога. У нього
повинні бути сформовані настанови: відкритість (відкритість
педагога власним думкам та почуттям, здатність відкрито
висловлювати та транслювати їх учням; прийняття, довіра,
особистісна впевненість учителя в можливості та здібності
учнів), «емпатичне розуміння» (бачення вчителем внутрішнього
світу та поведінки кожного учня мов би його очима – з його
внутрішньої позиції).
К.Роджерс розуміє навчання не тільки як засвоєння знань,
формування вмінь, а й як вироблення певного розуміння світу,
життя, орієнтації в ньому (у цьому його думки наближаються до
переконань Д.Дьюї). Тому середовище, яке оточує дитину,
повинно бути гуманним: «... я знаю, що не зможу нікого нічому
навчити, я можу тільки створити оточення, у якому людина
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зможе навчатись» Роджерс вважає: якщо ми забезпечуємо
певний тип відносин, інша людина відкриває в собі здатність
використовувати ці відносини для росту, а як наслідок,
відбуваються зміни та розвиток особистості. Він наводить
приклади аналізу поведінки учнів на уроках учителівфасилітаторів. Учні більш розвинуті та ініціативні у вербальному
спілкуванні, ставлять більше запитань, більше часу на уроці
витрачається на розумову діяльність ніж на запам'ятовування,
діти набагато частіше дивляться в очі вчителя. Як підкреслює
Роджерс, здатність учителів до фасилітації не перебільшує 10%
від загальної кількості вчителів, отже рівень розвитку цієї
здібності не залежить ні від стажу роботи, ні від статі, ні від раси
та національності. Використання тренінгових програм свідчить
про те, що більшість учителів може підвищити рівень здібності
до стимулювання осмисленого навчання. Ми вважаємо, що
здібність до фасилітації можливо віднести до категорії творчих
педагогічних умінь. Це вміння розв'язувати завдання організації
процесу навчання з позиції гуманістичної педагогіки. Характерним для вчителів-фасилітаторів є більш індивідуалізований та
диференційований підхід до учнів, часте спілкування з ними
(бесіди), співробітництво під час планування навчального
процесу, використання досвіду, думок учнів у власній роботі.
Цікаво, що такі вчителі навіть частіше посміхаються на уроці.
На наш погляд, необхідне широке ознайомлення майбутніх
учителів із досвідом та принципами класиків педагогічної думки,
та педагогів-новаторів, чиї спільні ідеї одержали назву
«педагогіка співробітництва». Тільки на такій теоретичній основі
можливе
формування
необхідних
творчому
вчителю
педагогічних переконань, творчих умінь розв'язувати завдання
організації процесу навчання з позицій гуманістичної педагогіки.
Таким чином, однією з провідних ідей гуманістичної педагіки
є думка про велику роль особистості вчителя. Головним у цій
людині повинен бути постійний потяг до творчості, до
самовдосконалення та вдосконалення власної праці. Але, щоб
ця творчість була спрямована на вирішення головної мети
навчання та виховання – на допомогу в розвитку дитячої
особистості, – для цього потрібна наявність у вчителя міцних
переконань, побудованих на основі ідей гуманістичної педагогіки.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРСОВ РУССКОГО
ЯЗЫКА В ШКОЛАХ УКРАИНЫ
У статті охарактеризовано важливість відбору теоретичних
відомостей про мову та особливості побудови системи вправ щодо
вивчення російської мови в школах України.

Реализация речевой направленности курса русского языка
для школ с русским языком обучения и школ с украинским
языком преподавания предполагает решение основных
вопросов лингводидактики: отбор языкового материала, способы
его подачи, методы и приемы организации языковой и речевой
работы учащихся, формы контроля учебных достижений
школьников, принципы построения системы упражнений,
обеспечивающей формирование и дальнейшее развитие
коммуникативно-речевых умений на разных этапах усвоения
программного материала.
Остановимся на центральных проблемах: отбор теоретических сведений о языке и особенности построения системы
упражнений.
Как известно, отбор теоретического материала в учебных
целях обусловливается внешними факторами, к которым относятся цели, этапы, продолжительность обучения, и внутренними, отражающими специфику изучаемой языковой единицы.
Так, лингвистические границы и объем теоретических сведений о языке для школ с русским языком обучения определяются прежде всего тем обстоятельством, что школьники учатся
осознавать мир и себя в нем через язык, которым изначально
владеют без специального обучения. Исходя из этого, цель
учебного процесса сводится к формированию и совершенствованию гибких, способных к свободному переносу, внешнему
варьированию коммуникативно-речевых умений, выработке умений выбора оптимальных для ситуации общения речевой
*
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стратегии и тактики поведения.
Практика показала, что при отборе языкового материала
важно учитывать две противоположные тенденции: с одной
стороны, тенденцию к адекватной и представительной презентации языковой системы, с другой – тенденцию к минимизации
программного материала, вызванной необходимостью решения,
помимо языковых, речевых, коммуникативных, социокультурных
задач обучения, а также тем количеством часов, которые
отводятся на изучение данного предмета.
В связи с этим перед методистами стоит сложная задача –
отобрать такой круг теоретических сведений, который
обеспечивал бы формирование речевой компетенции учащихся
и в то же время не обеднял их знания о языке.
Практика показала, что ограничение объема программного
материала возможно в том случае, если регулятором его минимизации выступает функциональный подход. Отбор сведений о
языке с учетом назначения, роли изучаемой единицы в речи
способствует выделению той части материала, которая отражает свойства языковых единиц на уровне формы и значения,
употребления, нормы. Концентрация внимания учащихся на указанных моментах обеспечивает, как подтверждают учителя-словесники, быстрое и свободное воспроизведение необходимой
информации, позволяет «разгрузить» учебный курс, уменьшить
объем теоретических сведений, уйти от детализации.
При отборе программного материала важен и такой
критерий, как легкость / трудность усвоения той или иной
языковой единицы. Выявление и объяснение возможных причин
легкости / трудности на рецептивном, репродуктивном и
продуктивных уровнях владения языком позволяет при создании
школьного курса найти методически обоснованный подход к
уменьшению трудностей.
Известно, что легкость / трудность усвоения языка зависит
как от объективных факторов (простота / сложность единиц и категорий языка, правил их использования и др.), так и от субъективных (уровень учебных достижений учащихся, мотивация
изучения языка, интерес к познанию, качество обучения и т.п.).
Анализ новых учебников по русскому языку для разных
типов школ показывает, что в распоряжении методистов имеется различные способы снятия трудностей. В частности, установлено, что изъятие теоретических сведений, не соответствующих
целям и задачам обучения, сокращение исключений из правил,
выделение материала для общего ознакомления, опора на
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знания, приобретенные в начальных классах, максимальное
использование знаний, полученных на уроках украинского языка,
– все это создает благоприятную почву для формирования и
дальнейшего
развития
коммуникативно-речевых
умений
учащихся в процессе изучения языкового материала.
Наблюдение над усвоением языка подтверждает, что сегодня важно установить степень легкости / трудности и по отношению к различным видам речевой деятельности: слушаниюпониманию, чтению, говорению, письму. Выявление и объяснение возможных причин легкости / трудности на рецептивном,
репродуктивном и продуктивном уровнях владения языком
позволяет при построении школьного курса найти методически
обоснованный подход к уменьшению трудностей. В связи с этим,
на наш взгляд, крайне необходимы экспериментальные исследования, с одной стороны, направленные на изучение особенностей проявления легкости / трудности при усвоении языка, с
другой, предусматривающие инвентаризацию коммуникативноречевых умений с позиций названных параметров.
Апробация новых учебников убеждает в том, что эти данные крайне важны как для реализации в обучении преемственно-перспективных связей между начальной, основной и старшей
школой, так и необходимы для поиска новых методических
решений в профильной школе.
Для определения объема учебного материала актуален и
вопрос о сведениях сопоставительного плана. Следует сказать,
что вопрос о сравнительном изучении украинского и русского
языков в школах Украины глубоко и всесторонне изучен такими
известными учеными, как Л.А.Булаховский, М.А.Брицин, Н.Н.Арват, Н.Г.Озерова, В.И.Масальский, А.М.Беляев, Н.А.Пашковская
и др. Мнение исследователей сводится к тому, что усвоение
сходства и различия между двумя языками способствует
выделению теоретического материала, активно влияющего на
приобретение и корректировку практических умений и навыков.
Сегодня ясно, что подходы к определению объема знаний о
языке не могут быть в полной мере осмыслены без всестороннего и глубокого анализа современной языковой ситуации.
Очевидно, требует к себе пристального внимания существенные языковые изменения: экспансия просторечия, жаргонов
и других «сниженных» языковых единиц, развитие индивидуальных стилей и т.п. Для обучения важен и тот факт, что в условиях
современной языковой ситуации норма-запрет уступает место
норме-выбору. Вместе с тем, на сегодняшний день решать
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проблему отбора теоретических сведений о языке с этих позиций не представляется возможным. И объясняется это прежде
всего отсутствием учебных пособий, справочников, которые отражали бы современную языковую ситуацию. Именно это обстоятельство не позволяет сегодня методисту определить объем и
характер содержания обучения, которое было бы необходимо и
в то же время достаточно для овладения русским языком.
На сегодняшний день нуждаются в развитии и подходы к
построению системы упражнений, направленной на усиление
речевой активности учащихся на уроке.
Помимо традиционных принципов построения системы
упражнений особую актуальность приобретают принципы антропоцентризма, текстоцентризма, интегрированности, взаимосвязанности, градуальности, реализация которых предполагает увеличение возможностей речевого общения, обмена мыслями и
чувствами, сведениями, идеями, возможностей выбора и компоновки языковых средств для достижения коммуникативных
задач.
Антропоцентризм в подходе к созданию системы упражнений предусматривает всесторонний учет комплекса признаков
сильной языковой личности. Назовем некоторые из них:
владение системой языка, способность к рефлексии, широкая
дискурсивная деятельность, креативность, толерантность.
Реализация принципа текстоцентризма при построении
системы упражнений направлена на усиление развивающего
потенциала речевой среды на уроке. Организация обучения с
учетом таких категорий текста, как целостность, цельность,
связность, информативность, интегративность, континуальность,
членимость, эмотивность, модальность, завершенность –
оттачивает умения и навыки построения высказывания в устной
и письменной форме.
Заметим, что художественный текст предоставляет
широкие возможности как для раскрытия у учащихся
способности чувствовать коннотации языковых значений, так и
для формирования у них умения выделять и оценивать
доминирующие черты идиостиля.
Сегодня в работе с текстом особое место занимают
упражнения, направленные на осмысление культуры народов,
населяющих Украину.
Приобщение
учащихся
к
культуре
средствами
художественного текста ставится в прямую зависимость от
реализации в обучении взаимосвязи уроков языка и литературы.
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Предлагаемый подход ни в коем случае не умаляет доминирующей роли литературы в решении задач формирования
культуроведческой компетенции учащихся. Изучение имеющегося опыта работы с текстом показывает, что умения переработки
(преобразования) культуроведческой информации, приобретенные на уроках литературы, способствуют освоению языка. В
свою очередь сформированные на уроках русского языка
умения выявлять приращения семантики слова обеспечивают
качественное восприятие художественной литературы.
Соблюдение принципа интегрированности предполагает,
что работа по развитию речи учащихся осуществляется на
каждом уроке при изучении языкового материала, происходит
постоянно в сочетании с другими видами упражнений и заданий.
Принцип взаимосвязанности предусматривает параллельную реализацию содержательных линий обучения на основе
общего дидактического материала, последовательность в
работе над основными видами речевой деятельности.
Принцип градуальности непосредственно связан с
дидактическим принципом доступности и лингвометодическим
принципом соответствия дидактического материала возрастным
особенностям детей. Этот принцип отражает этапность в
процессе обучения, нацеливает на постепенное усложнение
упражнений и заданий.
При создании упражнений важно учитывать и гендерный
фактор в характере заданий (на что мы ранее обращали внимание в других статьях). Практика убеждает, что задания, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в разных ситуациях обучения, должны быть гендерно
означенными. Для успешного решения этой проблемы
лингводидактика остро нуждается в экспериментальных
исследованиях, направленных на изучение различий в
коммуникативных способностях учащихся, связанных с данными
гендерологии.
Таким образом, обозначенные аспекты определяют
исходные позиции отбора и презентации языкового материала в
учебных целях, выявляют актуальные принципы построения
системы упражнений, обеспечивающих динамику развития
коммуникативно-речевых умений учащихся на уроках русского
языка.
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МЕТОДИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ
ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ СЮЖЕТІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ
ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ: ДЕРЖАВА І ПРАВО ДАВНЬОСХІДНИХ
ЦИВІЛІЗАЦІЙ
Стаття продовжує тему викладання історико-правових
сюжетів у навчально-виховному процесі історії.
У попередній нашій публікації з цієї проблеми йшлося про
теоретичні й методичні аспекти використання історико-правових
сюжетів у шкільному курсі всесвітньої історії.
Метою даної розвідки є аналіз методологічних і методичних
аспектів доповнення шкільного курсу всесвітньої історії історикоправовими сюжетами шляхом висвітлення процесів виникнення
перших форм держави та права в народів Давньосхідних цивілізацій. Передусім, мова піде не стільки про виклад фактів,
скільки про нові теоретико-методологічні підходи. Нагальна необхідність розкриття цих проблем обумовлена тим, що в загальному курсі всесвітньої історії процес державотворення, зміни
органів державної влади й управління, еволюції правових систем
губиться в загальному калейдоскопі історичних подій та явищ, а
соціально-правова структура й статус населення окремих країн у
більшості випадків скоріше спотворюється, ніж пояснюється.
Стаття не передбачає повного викладу спеціального курсу
всесвітньої історії держави і права, а подає лише окремі сюжети,
у яких аналізуються характерні методичні аспекти вивчення
ознак соціально-правової структури суспільства, системи влади,
адміністративного управління, особливостей права на ранньому
етапі їх становлення. Автор вважає, що запропонований
матеріал у поєднанні з програмним матеріалом шкільних
підручників стане в нагоді учителям історії та правознавства.
Вивчення державно-правових сюжетів у курсі всесвітньої
історії має виробити в учнів розуміння права через аналіз
сукупності історико-правових фактів та пам’яток права. Не менш
значущим є формування уявлення про механізм діяльності
державної влади, у тому числі законодавчої, виконавчої й
судової гілок. Свідоме опанування навіть азів історії держави й
права сприяє виробленню навичок логічного мислення,
засвоєнню принципів історизму в ході аналізу соціальноправових явищ. Нарешті, щодо формування вмінь. Йдеться про
*
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вміння давати морально-правову оцінку власним вчинкам та
діям інших людей, спираючись на знання історичних прикладів.
Не менш важливим є вироблення морально-правових принципів
у власному житті, а в ідеалі – уміння знаходити та застосовувати
вагомі аргументи для переконання своїх товаришів у дотриманні
соціально-правових норм, вироблених суспільством [16, с.2-4].
Після цих зауважень перейдемо до історико-правових
сюжетів. Безперечно, розмову слід починати з передісторії
держави і права, тобто проблем їх виникнення. Структурно
йдеться про первісне суспільство й аналіз додержавних форм
соціального управління, вплив неолітичної революції на
формування політико-правових інститутів, генезис надобщинних
структур і виникнення протодержав та ранніх держав.
Принципово важливим вважаємо усвідомлення учнями того,
що головною причиною виникнення держави і права стало
ускладнення суспільного виробництва та необхідность зміцнення
організаційно-управлінських функцій, тобто функцій влади [5,
с.274]. Цю тезу слід проводити при викладі програмного
матеріалу з історії виникнення держави у Стародавньому Єгипті,
Месопотамії, Індії, Китаю.
Безперечно, що виникненню протодержав сприяв цілий комплекс факторів, тому окремим учням можна дати завдання підготувати відповідні повідомлення щодо ускладнення господарського та соціального життя суспільства внаслідок неолітичної
революції з відповідними змінами владних відносин усередині
сімейних, общинних і родоплеменних спільнот, розвитку міжродових зв’язків та формування надобщинних структур (передусім,
виникнення племінних і навіть конфедеративно-племінних інститутів, необхідність проведення колективних робіт, зміцнення
владних функцій на користь племінних структур з відповідним
занепадом родової демократії,
ускладнення соціальнонормативних функцій і т.п. закономірно вело до виникнення
верстви організаторів та управлінців, які мали відповідні навички
й уміння. Адже, поряд із хрестоматійними суспільними поділами
праці (відділення скотарства, землеробства, торгівлі, ремесла)
відбувається професіоналізація управлінської групи, її діяльність
набуває політичної забарвленості та поступово адміністративнообщинна знать перетворюється на державну. У протодержаві
змінюється положення вождя, який задля зміцнення влади все в
більшій мірі спирається на адміністративну ієрархію.
Інакше кажучи, протодержава виникає й зміцнюється не як
зовнішня щодо родоплемінної системи сила, а як природне, ло
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гічне, об’єктивне продовження поступу общинних структур. Така
хода відповідала спільним інтересам і потребам родоплемінного
суспільства, але вона водночас закономірно приводила до
ускладнення адміністративної ієрархії, до посилення влади
вождя за рахунок рис авторитаризму й сакральності [4, с.9].
Безумовно, можна виділити ще низку чинників сприяння
державотворенню – геоекологічний (теплий клімат, родючі
ґрунти, біоресурси, що створювало можливість ведення
стабільного та ефективного господарювання), демографічний
оптимум (завелика густота населення загострює соціальноекономічні проблеми, замала – унеможливлює чи, принаймні,
гальмує створення державно-правових структур). Важливу, хоча
й другорядну роль відігравали війни. Вони приводили до
утворення міцних військово-організаційних структур, що сприяли
прискореному формуванню протодержав.
Наголосимо, що протодержави як первинні та прості (найпростіші) державні утворення сформувались у часи, що не знали
класового поділу. Останній виникає на більш високих щаблях
суспільного поступу, за активної участі власне самої держави.
Зміцнення, стале й стабільне функціонування влади вимагало її інституалізації як влади спадкової. Саме вона й лише вона
могла забезпечити надійну передачу досвіду керівництва в
безписемному суспільстві. Спадкова передача влади забезпечувала тогочасним уявленнями необхідну харизматичність влади.
Такого спадкового лідера в навчальній літературі найчастіше
позначають поняттям «вождь». Відповідно організація влади у
розвинених протодержавних утвореннях – «вождество», тобто
це велике потестарне (організація влади у додержавних,
дополітичних суспільствах) утворення, щонайменше плем’я, що
має декілька елементів-щаблів субординації: вождь – службовці
– старости [5, с.277].
Влада вождя могла бути аристократичною (тобто від
старійшини роду), військовою чи навіть жрецькою, але в будьякому випадку – сакральною (священною). Ця влада міцна, до
покарання на горло включно. Безумовно, влада вождя була
обмежена традиціями, у т.ч. ритуальними, але вона вже
відірвалась
від
родоплеменної
організації
й
нерідко
використовувалась владною верхівкою проти власного народу.
Таку організацію влади етнологи зафіксували в Полінезії й
Тропічній Африці, історики – на Сході в ІV-ІІІ тис. до н. е. [6, с.32].
Саме у «вождествах» завершилось перетворення потестарної організації в державну (політичну). Її найважливішою ознакою
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була поява особливої, що не співпадає безпосередньо з населенням, і відділеної від неї, суспільної або публічної влади з
апаратом керівництва та примусу. Вождь перетворювався на
правителя – князя, короля, султана тощо, а його найближче
оточення ставало можновладцями в центрі та на периферії зі
своїм штатом помічників для виконання відповідних організаційних державних функцій. Дружина вождя перетворювалась на
військо, що виконувало внутрішню (забезпечення суспільної
стабільності, захист влади) і зовнішню (ведення агресивних війн
та захист від зовнішніх ворогів) функції. При цьому нерідко
зберігалось і ополчення.
Специфічним органом державної влади ставав суд з його
супутниками – в’язницями, суддями, зловживаннями, корупцією.
Релігія та культи становили ще один важель впливу на маси.
Безумовно, зародки всіх цих інституцій існували й у
«вождествах», але лише з їх інституалізацією «вождества»
перетворювались у ранні держави.
Другою важливою ознакою політичної організації був перехід від добровільних підношень до впорядкованого оподаткування. Цю можливість надавало виокремлення публічної влади,
що користувалась апаратом насильства та ідеологічнорелігійним впливом.
Ще однією ознакою державного устрою був поділ не за
родоплемінною, а за територіальною ознакою. Виникали певні
територіальні одиниці, що було кінцевим результатом тривалого
процесу переходу від кровних зв’язків до сусідських, від
родоплемінних структур до державних. Територіальний поділ
суттєво послабляв рештки родоплемінного устрою і вплив
родоплемінної знаті.
У реальності впровадження територіального поділу було
непослідовним, найчастіше загальна тенденція реалізовувалась
шляхом компромісів – нові територіальні одиниці зберігали старі
назви, територіальний поділ порівняно з родоплемінним був
неповним і непослідовним. Більш детально цей процес можна
простежити в сюжетах з історії Давньої Греції та Давнього Риму,
що порівняно повно відображено в письмових джерелах. Навіть
у ранньосередньовічній Західній Європі, як свідчать «варварські
правди», людина судилася за своїм племінним правом.
Закономірно, що територіальний поділ слід розглядати як
критерій виникнення державності [7, с.37; 20].
Важливо пояснити й донести до розуміння учнів, що жодна
ознака державності не була самодостатньою з точки зору
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переходу від потестарної до політичної організації суспільства.
Тобто навіть наявність усіх основних ознак державності в
конкретному історичному вимірі не є обов’язковою умовою
виникнення держави. Так, в одних країнах з’являються спочатку
одні ознаки, в інших – інші. Як правило, двох провідних ознак
буває достатньо для того, щоб вести мову про наявність
державності [8, с.11-15].
У процесі становлення держави формувалось і право як
органічна частина державності. Воно складалося шляхом розщеплення мононорм на право, тобто на систему соціальних
загальнообов’язкових норм, дотримання й виконання яких забезпечуються державою. Історія розвитку права тісно пов’язана з
виникненням і розвитком держави. У родовому суспільстві взаємини людей регулювалися, головним чином, звичаями. З утворенням держав виникла необхідність у державно-владному регулюванні суспільних відносин за допомогою правових норм.
Спочатку роль державної влади зводилася переважно до
санкціонування звичаїв, надання загальнообов’якового характеру певним релігійним нормам тощо. Але поступово правотворча
діяльність стає монополією держави в особі її спеціальних
законодавчих органів та судів (виникає прецедентне право).
Наголосимо ще на одній важливій тезі, яку слід усвідомити
учням. Держава відіграє особливу конструктивну роль щодо
права,
оскільки
лише
вона
здатна
забезпечити
загальнообов’язковість соціальних норм у масштабах всього
суспільства. Саме в цьому полягає головна відмінність права від
норм моралі, які не забезпечуються методами державного
примусу [9, с.5].
Отже, первісні норми права передусім регулювали
господарську діяльність суспільства й забезпечували цілісність
суспільства, захищали власність і привілеї соціальної верхівки.
Скажімо, якщо в додержавний час в разі крадіжки важливе
значення мав факт приналежності крадія до свого чи чужого
племені (роду), то в державі – чиєю власністю був об’єкт
крадіжки. У випадку крадіжки майна можновладців кара
посилювалася, оскільки еліта сприймалася частиною держави й
відповідно посягання на власність князя (вождя, султана та ін.)
було посяганням на власність усього суспільства.
Тому не варто в цих нормах шукати лише соціальну основу
– так, вона була. Але був захист майна, по-перше, всіх членів
суспільства і, по-друге, верхівка виконувала засадничі функції
щодо всього суспільства – захист, допомога при неврожаї, орга
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нізація суспільних робіт (скажімо, іригація). Нарешті, упровадження цих норм свідчило про перемогу нових, прогресивних державних підходів у розумінні права на відміну від старих, родоплемінних. Аналогічно в разі нанесення побоїв, каліцтва чи вбивства, ображення словом першочергового значення набувало питання не про родоплемінне, а про соціальне походження. І, зновтаки, державне право клало край кровній помсті. Так, принцип
таліона (відплата) чітко визначав межу відплати – за вибитий
зуб, наприклад, слід вибити саме один зуб, а не всю щелепу.
Безумовно, верхівка суспільства використовувала право для
зміцнення свого становища, спираючись при цьому на норми
родоплемінного суспільства. Так, тяжкий у минулому злочин –
порушення екзогамних заборон – у багатьох народів перестав
вважатися злочином, натомість порушення станово-кастових
шлюбних заборон стало розцінюватися як тяжкий злочин. Проте
варто ще раз наголосити, що головним змістом права були, поперше, його органічний зв’язок з еволюцією державності і, подруге, регулювання соціально-господарських процесів, забезпечення цілісності суспільства.
Підсумовуючи сюжет щодо початків виникнення держави і
права наголосимо, що сучасні історичні, етнографічні та інші
об’єктивні відомості неспростовно свідчать, що ранні державні
утворення виникають не на базі класової нерівності, як це
стверджувала й досі стверджує марксистсько-ленінська соціологія [11]. Одна з найбільш характерних ознак протодержави –
утворення складних ієрархієзованих організаційно-управлінських
систем, що поступово ставали замкненими й відривались від
суспільства, яке їх і породило [4, с.10].
У цивілізаційному аспекті обов’язково слід довести учням,
що створення протодержав було дійсно революційним проривом
із передісторії у власне історію (до речі, за термінологією
Ф.Енгельса, це був перехід від «варварства» до «цивілізації»).
На цьому етапі історії людства починається виникнення окремих
культурно-історичних цивілізацій, оскільки незважаючи на деякі
спільні риси передісторії держави і права, у кожному конкретноісторичному випадку, у кожного окремого народу походження
держави й права йшло своїм неповторним шляхом. Власне про
це й піде мова далі.
Нарешті, цей цивілізаційний прорив чітко окреслив нерівномірність державно-правового поступу окремих народів, країн,
цивілізацій – перші цивілізації на Сході виникли в ІV – ІІІ тис. до
н. е., у басейні Середземномор’я трохи пізніше, у більшості
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народів Європи становлення державності завершилося лише в
раннє середньовіччя, рештки додержавних сімейно-кланових,
первісних порядків існують у багатьох країнах світу й до
сьогодення [4, с.10].
Уперше власне держава і право з’явилися на Стародавньому Сході, де вперше в історії зародилися людські цивілізації,
світові релігії, писемність тощо. Для кращого усвідомлення учнями специфіки й сутності державно-правових явищ Стародавнього світу варто покласти в основу аналізу дихотомію «Схід –
Захід». Зрозуміло, що ця теза має не сприяти протиставленню
Заходу і Сходу в дусі теорії невідворотності глобального
конфлікту цивілізацій С. Хантінгтона, а використовуватися для
кращого розуміння як сутності державно-правових феноменів,
так і поваги до інших цивілізацій.
Отже, принципова відмінність західного й східного цивілізаційних шляхів пов’язана й обумовлена чинником приватної власності. Як відомо, на Сході (на відміну від Заходу, представленого
передусім Античним світом) приватна власність, приватновласницькі відносини, регулювання ринкових стосунків і відповідні
інститути не відігравали визначальної ролі [12, с.23-114]. Це
мало визначальний вплив на застійний характер східних
соціальних структур, саме це детермінувало відсутність на Сході
політичних і правових чинників формування громадянського
суспільства: демократичного громадянського полісного самоврядування з чітко визначеними правами й обов’язками громадянина, державно-правовими гарантіями його прав і свобод. Усе це
й зумовлює головну типологічну відмінність всіх східних
цивілізацій – відсутність приватної власності в повному розумінні
цього слова й застійний характер розвитку.
Чи не визначальною й до сьогодні для соціально-політичної
й державно-правової еволюції Сходу є надзвичайна стійкість
сільської общини. Вона має патріархально-родові риси, що давні
часи в значній мірі визначало характер політичної влади, роль і
контрольно-регулюючі функції держави, особливості правових
систем давньосхідних держав. Так, сільська община зміцнювалася в міру прогресу іригаційного землеробства на основі
натурального господарства, сполучення ремесла й землеробства, релігійних культів, спільного володіння землею, слабкого
розвитку товарно-грошових відносин, нерозвиненого класоутворення, хоча майнова нерівність існувала й навіть поступово
поглиблювалася. Община визначала способи експлуатації,
соціальне розшарування, форми земельної власності. Водночас
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держава була верховним власником землі, реалізуючи владновласницькі права шляхом отримання з общини ренти-податку.
Водночас давньосхідна община була змушена не лише
координувати виробничу діяльність общин для підтримання
хиткого природно-екологічного балансу (негативний приклад –
занепад цивілізацій Мохенджо-Даро і Хараппи, ма’я, скіфської
держави в Північному Причорномор’ї). Відсутність приватної
власності й слабкий розвиток ринкових відносин зумовили ще
одну функцію держави з її адміністративним апаратом – ідеться
про контрольно-регулюючі функції щодо товарного обміну.
Учителю слід проілюструвати це положення відповідними
прикладами з історії будь-якої Давньосхідної держави (Єгипту,
Шумеру, Вавилону, Ассирії, Індії чи Китаю), а краще виділити цю
стійку особливість у всіх регіональних цивілізаціях [4, с.11-58; 12,
с.28-37; 14, с.39-42].
Перші давньосхідні держави виникли в басейнах великих
річок, а тому їх недаремно називають річковими цивілізаціями.
Ведення господарства в долинах Нилу, Тигру і Євфрату, Янцзи
тощо можливо було лише за умови штучного зрошення та
приборкання повені. Це вимагало залучення великих мас людей
(адже в ті часи машин не існувало), чіткої організації їх праці –
визначення часу й місця робіт, забезпечення продуктами
харчування й знаряддями праці, охорони як робітників, так і їх
родин тощо. Без державних структур, які здійснюють відповідні
організаційні заходи щодо проведення цих громадських робіт,
існування суспільства в річкових долинах було неможливе.
Інакше кажучи, державно-правові структури Стародавнього
Сходу виникли в ході розкладу родоплемінного суспільства в
результаті посилення поділу праці, ускладнення управлінських
функцій і створення стану професійних управлінців, що стояли
над родовими общинами.
Нарешті, ще однією причиною утворення держави і
водночас її функцією була військова – захист своєї території,
захоплення чужої території, пограбування сусідів, захоплення
полонених, яких перетворювали на рабів. Армія в давньому світі
виконувала також важливу внутрішню функцію – силою
підтримувала
пануючий
суспільний
лад,
придушувала
антиурядові заворушення і соціальні вибухи [15, с.6-22].
В усіх давньосхідних країнах поступово формуються
царсько-храмові господарства, в яких працювали різні категорії
підневільних робітників і які слугували одним із джерел
функціонування владних і релігійних структур.
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Усім давньосхідним суспільствам був притаманний
строкатий соціально-правовий склад населення, але всі групи і
прошарки можна звести до трьох основних: 1) вільні дрібні
виробники різної продукції (общинники – селяни й ремісники, що
складали основу масу населення); 2) владна верства, яка
складалась з придворної і служилої аристократії, жерців;
3) різноманітні категорії залежних осіб (підневільні робітники,
позбавлені засобів виробництва й раби).
Наголосимо, що на Сході відсутня чітка визначеність
соціально-правових верств. Так, там існували різноманітні
категорії залежного населення, які займали проміжне становище
між вільними й рабами або перехідні категорії вільних від
дрібних землеробів до владної верстви, зокрема до дрібних
купців чи чиновників. Необхідно пояснити учням, що соціальноправовий статус особи, зазвичай, відрізнявся від його соціальноекономічного статусу (становища).
Давньосхідним суспільствам була притаманна традиційність, переважала спадковість над новаціями в усіх суспільних
інститутах – соціальних, політичних, релігійних, побутових,
державно-правових. Саме тому традиційне суспільство на Сході
існувало тисячоліття. Зокрема в Китаї воно панувало з ІІ тис. до
н.е. і до, щонайменше, другої половини ХІХ ст. [4, с.14].
У політичній системі давньосхідних суспільств панувала
деспотія, що відмітив ще в V ст. до н. е. давньогрецький історик
Геродот після перебування у Стародавньому Єгипті. Давньосхідна деспотія – це різновид монархічної форми державного
правління з необмеженою спадковою, як правило, владою царя,
який обожнювався й зосереджував у своїх руках усі гілки влади
(законодавчу,
виконавчу,
судову,
військову).
Для
неї
характерною була жорстка централізація, усевладдя бюрократії і
безправ’я людини. Це аж ніяк не заперечує множинності форм
східної деспотії в окремих країнах, зокрема, випадки обмеження
влади верховного правителя рештками родоплемінних структур
– радою знаті, народними зборами, самоврядними міськими та
сільськими структурами тощо. Давній Схід знав навіть
республіканські форми держави (міста-держави у Фінікії,
Месопотамії) та інші більш-менш значні відхилення від класичної
східної деспотії, яку спостерігаємо в Давньому Єгипті. Проте ці
нюанси є другорядними щодо абсолютного переважання
деспотичного правління в державах Давнього Сходу.
Ці країни пройшли в цілому спільний шлях свого політичного
розвитку – від племінних союзів, міст-держав до царств
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гегемоній та відносно централізованих поліетнічних імперій.
Природно, що ця закономірність була притаманна не всім
давньосхідним країнам – в Індії правилом була скоріше
роздробленість, у Месопотамії спадковість не була безумовною
тощо. Але в абсолютній більшості давньосхідних країн домінували загальні, а не специфічні риси державно-правового ладу.
Скажімо, правителі Давньої Індії не мали необмеженої законодавчої влади, але в усіх давньосхідних цивілізаціях існувало
сакральне, містично-релігійне ставлення до влади, що було
ідеологічним обгрунтуванням деспотії. Цим також забезпечувалась релігійно-культурна єдність давньосхідних суспільств.
Тобто збереження фундаментальних цінностей (як сьогодні
кажуть, цивілізаційних архетипів), цілеспрямована їх консервація
заради збереження цілісності за відсутності економічних
важелів, культ правителя як гаранта цієї єдності – усе це було
ще однією специфічною функцією давньосхідної деспотії.
Інакше кажучи, категорія «східна деспотія» має культурноцивілізаційний, соціально-історичний і державно-правовий аспекти. Усі давньосхідні монархії намагалися підтримувати правопорядок, причому найефективніше – у періоди розквіту. До особливостей давньосхідної правової системи слід віднести законодавче закріплення станової нерівності вільних, принижене становище рабів (незалежно від майнового й сімейного становища, раб
виступав як річ), тісний зв’язок із релігією та релігійною мораллю
(так, правопорушення одночасно розглядалось як порушення релігійно-моральних норм). Основним джерелом права були звичаї, причому санкціоновані державою, наповнені новим соціальним змістом. Вони співіснували з писаним правом у вигляді
збірок законів, скажімо Законник Хаммурапі, Закони Ману тощо.
Давньосхідні пам’ятки права переважно закріплювали найбільш поширені звичаї та усталену судову практику, що
зумовлює їх казуїстичний характер (фіксація правової норми у
вигляді конкретного випадку, а не в абстрактній формі), у них
відсутня була чітка різниця між злочином і правопорушенням.
Відповідно, їм притаманні неповнота, несформованість більшості
інститутів і норм права, закріплювалися пережитки родового
ладу (колективна відповідальність родини, общини, кровна
помста, самосуд, принцип таліона).
Загальні традиційні риси давньосхідного права зумовлювалися в значній мірі існуванням общини й великої патріархальної
сім’ї. Так, у сімейному й спадковому праві опукло виявляються
принизливе становище жінки й дитини, нерівність спадкових
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прав чоловіка й жінки тощо.
Підсумовуючи, зазначимо, що правові пам’ятки Давнього
Сходу побудовані не за звичною для нас логікою, а виходячи з
релігійних концепцій про гріховність певної поведінки людини, з
невідповідності вчинків релігійним постулатам.
Природно, що ці загальні для Давнього Сходу риси державно-правового ладу мали в кожній країні (цивілізації) свої особливості. Їх аналіз дозволяє наповнити виділені вище закономірності
конкретно-історичним змістом, що дозволяє глибше й наочніше
опанувати характерні й специфічні риси держави і права.
Відповідні методичні прийоми кожен учитель обирає самостійно,
виходячи з досвіду, наявних технічних засобів, рівня забезпеченості підручниками, картами. Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить про ефективність використання комп’ютерних технологій, зокрема історичної інформатики, мультимедіа
(передовсім мультимедійних презентацій), історичних ресурсів
Інтернету тощо [17]. Їх використання дозволяє запровадити
новітні інтерактивні педагогічні технології, забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня тощо.
Із власного досвіду [18] автор може запропонувати таке.
Безпосередньо в класі шляхом тестування, навчальної гри, підготовки й обговорення домашнього завдання і т.п. можна обміркувати низку проблемних питань. Зокрема, доведіть, що Стародавній Єгипет являв собою типову «східну деспотію», визначте
загальне й особливе в державно-правовій історії Стародавньої
Індії. Це питання можна і навіть доцільно уточнити щодо соціально-правової структури населення (мається на увазі чітке засвоєння категорій «варна» і «каста»), оскільки більшість авторів
використовує ненауковий за формою і неправильний за змістом
термін «кастово-варновий устрій». Надзвичайно важливим для
обговорення є питання щодо спільного й особливого в процесі
виникнення держав Стародавнього Сходу, соціально-правового
статусу окремих груп населення в країнах цього регіону.
На основі вивчення (ознайомлення) Законів Хаммурапі і
Законів Ману (можна роздати учням відповідні тексти) доцільно
запропонувати учням відповісти на питання, як і чому саме так
регулювалися взаємовідносини між батьками й дітьми в
Давньому Вавилоні, або вирішити юридичні казуси (задачі) на
основі відповідних статей про спадщину авілума, конфлікти між
брахманом і шудрою тощо [18, с.15-18].
Отже, методичний аналіз історико-правових сюжетів у
шкільному курсі всесвітньої історії має базуватися на сучасних
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оцінках історико-юридичного та історичного знання. Глибоке вивчення й оволодіння історико-правовими знаннями допоможе
майбутнім громадянам України на науковому рівні пізнати сутність, функції й соціальне призначення держави та її правової
системи. Творче засвоєння історичного досвіду еволюції
держави і права має стати одним із факторів побудови
демократичної і правової держави в Україні, формування
громадянського суспільства.
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ДИНАМІКА ЦІННІСНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ
В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД
У статті розглядається дослідження зміни динаміки цінностей
свідомості молоді в сучасний період розвитку демократизації
суспільства.

Зміни суспільного устрою в Україні створило принципово
нову, важко прогнозовану ситуацію в сфері виховання та
соціалізації молоді. Хворобливо, суперечливо та дуже повільно
формується нова ціннісна система суспільства, яке відмовилося
від попереднього ідеологічного монізму. Особливістю цього
процесу є те, що, він відбувається поза чітко визначеними
рамками соціальних і ціннісних орієнтирів, за умов відсутності
реалістичної концепції реформування суспільства, невизначеності моделі майбутнього. Проголошені реформаторами цілі
перетворень – свобода особистості, достаток людей, процвітання країни поки віддаляються, ніж наближаються. Економічна
та соціально-політична нестабільність не може не мати впливу
на функціонування інститутів соціалізації. Тривіальними стали
міркування про кризу виховання. Відсутність чітко визначених
рамок ціннісних орієнтирів, певна розмитість моральних норм,
пануючий у суспільній свідомості нігілізм істотно ускладнюють
виховний процес, дезорганізують суспільне життя. Відбулося
послаблення виховного впливу на молодь з боку сім'ї, батьків.
Ставка на ринкові відносини призвела до зростання індивідуалізму, різкого ослаблення ролі професійних груп чи агентів
соціалізації. Понизилася довіра до інститутів влади [2; 3; 7].
К. Манхейм застерігав від двох крайнощів котрі мають місце
в сучасних суспільствах. З одного боку – від тотальної
регламентації суспільного життя, коли інтеграція цінностей
суспільства досягається за рахунок пригнічення індивідуальності.
З другого - від повної дезінтеграції системи цінностей, коли і
кожен живе своїми інтересами [4].
Ситуація соціальної та світоглядної невизначеності в
суспільстві викликає у багатьох людей почуття невпевненості,
тривоги, розгубленості, катастрофічності, неосмисленності
життя. За умов моральної та правової кризи такі не кращі якості
людини як егоїзм, протекціонізм, хабарництво, відстоювання
своїх інтересів у будь-яких формах – від аморальних до
*
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кримінальних, вважається нормою. У той же час девальвуються
такі моральні якості як людяність правдивість, безкорисливість,
суспільний обов'язок. По суті все суспільство виявилося в
маргінальному, проміжному стані, коли в умовах соціальної
трансформації. що затягнулася, багатьом не ясно, до чого
адаптуватися, що є тимчасовим і зникне, а що отримає розвиток
та утвердиться. У такій складній соціокультурній ситуації
відбувається еволюція соціальних цінностей сучасної української
молоді [1,6].
У II семестрі 2007/2008 навчального року в Інституті
природознавства Херсонського державного університету було
опитано понад 120 студентів II курсу. Анкета включала 46 питань
з проблеми: «Ціннісні орієнтації сучасної молоді», які були
згруповані в п'ять блоків відповідно з основними аспектами
проблеми: світоглядні, моральні, соціально - політичні,
культурно-естетичні орієнтації. Ми вважаємо, що ціннісні
орієнтації студентської молоді можна розглядати як своєрідний
індикатор переоцінки цінностей.
Яка ж картина зьясована в цьому відношенні? На пряме
питання: «Як ви ставитеся до науки та релігії?», більшість
студентів (63,6%) вибрали відповідь: наука – істинна у своїй
сфері, релігія у своїй. Даному питанню віддано більше голосів,
ніж альтернативному питанню «Віддаю перевагу науці, хоча розумію, що вона не всесильна» (16,5%). Лише 3,4% відповіли, що
в усьому орієнтуються на науку. Ці дані однозначно свідчать про
те, що наука у свідомості суспільства помітно втрачає роль
незаперечного судді з питань світогляду, хоча й релігія не могла
замінити її в цьому плані. Таке ставлення підтвердилося
відповідями на питання «Як, на вашу думку, мають будуватися
відносини між релігією та наукою?». 62,8% опитаних відповіли,
що наука й релігія не суперечать одна одній, 16% респондентів
не мають з цього приводу своєї думки. Усього лише 5,8%
відповіли, що наука має витіснити релігію. Питання про відношення науки та релігії дублювалося питанням – «Чи вважаєте
ви себе віруючою людиною?» Відповіді розподілилися таким
чином: 49,5% заявили, що вважають себе віруючими, 17,8% –
невіруючими, 32,7% – не дали певної відповіді. Наступне
питання мало вияснити, що є релігійність тих, хто вважає себе
віруючими. Воно було сформульоване так: «Якщо ви вважаєте
себе віруючим, то в якій формі проявляється ваша віра?» 57%
відповіли, що вірять у Бога й систематично відвідують церкву,
69,8% обрали відповідь «моя віра залишається внутрішньою
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справою та стороннім не видна», 36% опитаних вважають себе
віруючими тому, що мають стійкий інтерес до релігії та церкви, а
5% взагалі не змогли визначити, у чому полягає їх віра. Як
бачимо, більшість тих. хто назвав себе віруючими, розуміють під
вірою дешо інше, ніж це передбачається церквою. В основному
їх релігійність виступає як сумніви в усемогутності науки та
світогляду, що базується на ній. Цікаво в цьому плані
простежиати ставлення студентів до практики екстрасенсів і
людей, здатних передбачати майбутнє, до моди на гороскопи,
залежно від місця проживання, а також від ставлення до релігії.
Як вияснилося, приблизно 46% всіх опитаних вважають, що самі
ці факти мали місце в дійсності, але вони можуть і мають у
майбутньому отримати наукове пояснення. 19,5% вважають усе
це шарлатанством, яке несумісне з наукою, і 26,2% пов'язують ці
явища з існуванням потойбічних сил.
Загальна картина світогляду доповнюється відповіддю на
питання про світ та людину. На питання – «Яким вам
представляється світ?» 29,8% відповіли, що у світі панують
природні закони. 23,1% – що все відбувається з божої волі,
23,1% не мають загальної думки про це. 66,1% вважають, що
людина може багато, але не все. Ці речі їй непідвладні. 23,1%
думає, що все, що робить людина, вона робить з божественної
волі, лише 16,5% усе ж вірять у всесильність людини, в її
можливості.
Емпіричний матеріал розкриває мозаїчність і нестабільність
ціннісних орієнтацій студентства, відкритість їх світогляду. Вже
сьогодні можна напевне говорити про корінну відмінність
ринкової й антиринкової людини, яка в кінцевому рахунку
відображає дві моделі в суспільній свідомості: авторитарну та
демократичну. Тут маються на увазі орієнтації молоді на
патерналізм і на самостійність. Наші дослідження показали, що
вихід України з кризи бачиться студентами на шляху переходу
до ринкових реформ. Молодь України все більше думає поринковому. Ступінь ринкового мислення складає біля 52%, що
безсумнівно вимагає додаткових досліджень. У студентському
середовищі зароджуються нові стереотипи позитивного
ставлення до бізнесу, підприємницької діяльності, на противагу
пануючій сталості емоційно-негативної її оцінки, характерної для
всієї української ментальності. Мобільність та ініціативність
студентської молоді в умовах суспільства, яке швидко
трансформується, значно полегшили для них адаптацію до змін,
що відбуваються. Кожного п'ятого студента сьогодні життя
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влаштовує повністю, 70% – тією або іншою мірою, і лише 12% не
влаштовує зовсім. У переважної більшості студентів в оцінках та
очікуваннях, що пов'язані з ринковою економікою, домінують
світлі оптимістичні тони. Однак, 1/3 студентів суспільство
уявляється по суті невизначеним та смутним. Студенти більше,
ніж інші вікові соціально-демографічні групи адаптувалися до
ринку не лише психологічно, але й реально: 80% респондентів
мають додаткові заробітки, які тією або іншою мірою їх
задовольняють. Однак це не означає, що в економічній сфері у
молоді немає ніяких проблем. Один з основних мотивів їх
додаткових заробітків - вижити та прогодуватися. Підвищені
вимоги до кваліфікації та освіти, зниження попиту на багато
професій на ринку праці, особливо у сфері торгівлі та фінансів,
уже починає впливати на становище значної частини молоді.
Можливість залишитися безробітним після навчання турбує
кожного другого студента.
Студентська спільнота ніби розкололася на дві суспільні
групи. Перша більше схиляється до індивідуалістичної системи
західного типу, друга орієнтується, головним чином, на
традиціоналістську ціннісну систему, пов'язану з українською
ментальністю. Разом з тим, значна частина молоді ще не
визначилася у своїх ціннісних уподобаннях. Відбувається
розмивання деяких цінностей духовно-морального характеру.
Однак багато базових цінностей залишаються. І хоча,
наприклад, цінності добросовісної праці на благо суспільства
звільнили місце цінностям первісного накопичення, де котується,
у першу чергу вміння зробити гроші будь-якими засобами,
більша частина студентства не хоче заробляти їх нелегітимним
шляхом, порушуючи закон. Не приймає більшість молодих
українців і нову ідеологію, яка дозволяє сприймати життя як
лотерею, де можна стати мільйонером за кілька секунд. їх девіз:
«Багато працювати, багато заробляти!» говорить швидше про
яскраво виражену перевагу трудових цінностей, ніж про
меркантильність сучасної молоді. При всій прагматичності молодих людей, їм властиве прагнення до матеріального достатку,
хоча вони не позбавлені й більш широких інтересів, які були в
традиціях української ціннісної свідомості. Та не дивлячись на
те, що такі цінності як цікава творча робота та кар'єра,
престижна праця, помінялися місцями, у рейтинговій системі
молоді, вони йдуть поряд.
Отже, культура стабільних епох – це культура консервативна, репродуктивна, що акумулює досягнення попереднього пері
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оду розвитку суспільства та забезпечує механізм культурної
спадкоємності. Панування колективних цінностей свідчить про
пріоритет соціального цілого над особистістю. Ні людина, ні його
життя не мають самостійній цінності, але являються засобом
досягнення надіндивідуальних цілей. Порядок, єдність, мир,
могутність, що декларується стабільним суспільством, насправді
не забезпечують ні щастя, ні спокою, ні безпеки людей.
Придушення вільного, творчого початку в людині призводить до
застою, що породжує кризу суспільства та його культури. У
перехідні періоди історії відбувається процес оновлення
традиційних цінностей культури й установлення нових, що
відображають зростання свободи людини, її прагнення до
переусвідомлення й перетворення навколишньої дійсності та
самого себе. Тому на перший план виступають особистісні й групові цінності, тісно пов'язані з універсальними. У перехідні
періоди реноваційні й інноваційні процеси протікають надто
суперечливо та швидко [1].
Падіння одного соціального ідеалу не привело до
становлення іншого, нового, який би користувався суспільною
довірою. Конструктивна ідея про перспективи суспільного
розвитку, яку можна було б визнати як консолідуючу та
згуртовуючу суспільство, не обґрунтована. У той же час роль
ідеалу виконує досить розмите уявлення про суспільство з
розвинутою ринковою економікою, високим рівнем життя,
свободою особистості. У результаті суспільство знаходиться в
стані плюрального пошуку нових ціннісних пріоритетів. Сучасні
умови усе більше актуалізують формування нових ціннісних
структур. Філософська та соціальна думка, на наш погляд, усе
більше тяжіє до висновку, що даний період часу
характеризується
наявністю
трьох
найбільш
істотних
взаємопов'язаних тенденцій майбутньої цивілізації:
- по-перше, глобалізацією суспільного розвитку як зростаючої цілісності світу;
- по-друге, плюралізацією всіх форм життя чи становленням
багатовимірного світу;
- по-третє, зростаючим значенням індивідуального фактора.
Покоління, що живуть тепер, с свідками того, як здійснюється
перехід світової спільноти в новий якісний стан. Складається
нова форма людства – взаємопов'язаний, взаємозалежний
цілісний світ із характерними для нього глобальними,
уселюдськими проблемами та відносинами.
На основі схожості й відмінності психологічної та
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поведінкової реакції людей на кризу цінностей можна виділити
кілька типологічних груп [3].
Перша група включає в себе молодих людей, котрі більшою
мірою, ніж інші, які зберегли попередні цінності, прагнуть до
створення власного острова в морі нових цінностей. їм властиві
зовнішнє пристосування до нових цінностей, віра в можливість
повернення до пануючого положення попередніх.
Друга група об'єднує молодих людей, які констатують
розпад старих цінностей. але таких, що не прагнуть до їх
капсулювання, а здатних до їх корекції за умови збереження
ціннісного ядра.
Третя група включає в себе людей, об'єднаних надто
негативним ставленням до минулого. Для них характерна
нетерпимість до всіх ціннісних орієнтирів, окрім власних. Ці
молоді люди прагнуть розірвати зв'язок із усіма попередніми
структурами, зруйнувати все та на цій основі будувати нове
суспільство.
Четверта група являє собою інший тип переоцінки
цінностей, який дослідники позначають як реально-радикальний.
Позиція цієї групи не відкидає попереднього історичного й
культурного досвіду та не поділяє руйнівного радикалізму. Вони
шукають реальні можливості для конструктивної дії на основі
нових цінностей.
П'ята група – це ті молоді люди, для яких криза цінностей
виражається в повній їх руйнації. Вони перебувають у стані
фрустрації, тому що зруйноване саме змістове ядро особистості.
Серйозні зміни мікросоціуму молоді відбулися в зв'язку з
упровадженням ринкових відносин у сферу культури. Як
наслідок, зникла система дитячих та юнацьких бібліотек,
підліткових клубів, кінотеатрів для юнацтва, система масової
фізкультури й спорту, молодіжного туризму, молодіжних газет та
журналів. Це свідчить, що до неймовірно малих розмірів
скоротилася кількість каналів, якими забезпечувалася передача
культурних цінностей від виробника -молоді. Скоротилася сфера
професійної
та
любительської
творчості,
прикладного
мистецтва, тобто значна частина молодих талантів виявилася
позбавленою умов для творчості, самореалізації, розвитку.
Практично єдиним каналом, який забезпечує широкий доступ
молоді до художніх цінностей вітчизняної та зарубіжної культури,
є телебачення та інтернет. Внутрішній світ особистості молодої
людини в сучасній ситуації зазнає значних змін. З одного боку,
відбувається процес усвідомлення власної індивідуальності. її
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значимості, здобуття нових ступенів духовної свободи, пов'язаної з громадянськими правами, політичними та філософськими
переконаннями, правом на віросповідання, на вибір напряму
наукової й художньої творчості, форм самовизначення та
самоутвердження. З другого боку, спостерігається деградація,
розпад особистості, який проявляється в криміналізації
свідомості, масовому долученні молоді до алкоголю, наркотиків,
збільшення кількості психічних відхилень тощо. Усе це є
сукупним компонентом портрета сучасної молоді [5].
Результати аналізу ціннісних орієнтацій молоді дозволяють
зробити висновок про те, що з'явилася невеличка частина
молодих людей, які оправилися від першого потрясіння
соціальної невизначеності. Вони знайшли духовну опору в
гуманізмі, центром світогляду якого є людина. Спрямованість їх
ціннісних уподобань одночасно на два ряди цінностей самоздійснення та добровільного служіння надособистісним
цінностям (Батьківщина, народ) – дає підстави сподіватися на
позитивність їх діяльності. У той же час дослідження показують
певну індиферентність більшої частини молодого покоління до
цінності активної перетворюючої діяльності та її схильність до
діяльності споживацької з переважною орієнтацією на цінність
матеріальної забезпеченості, як трансформується з цінностей засобів у цінності – цілі. В ієрархії цінностей знижується статус
духовності, яка акумулює вищі людські цінності, падає значимість для молодих людей цінностей саморозвитку, трудової,
освітньої, суспільної діяльності, згасає інтерес до духовноестетичної сфери. Відбувається маргіналізація та ірраціоналізація духовного світу молоді. З нашої точки зору, виявлені тенденції значною мірою зумовлені тим, що суспільство в своєму
деструктивному стані витісняє молодь з різних сфер соціального
реформування (економічної політичної, соціальної), позбавляючи її можливості активної участі у суспільному процесі, у той час
як проведений аналіз свідчить, що ціннісні орієнтації молоді, які
відповідають вимогам суспільного розвитку, можуть сформуватися лише в тому випадку, якщо молодь буде включена в активну
предметну перетворюючу діяльність. Споживацька роль без
активної участі у виробництві та перетворенні не може виступати
достатньою основою соціалізації молодого покоління.
На наш погляд, специфіка молоді в ставленні до ціннісних
орієнтацій визначається такими факторами: більша, ніж в інших
категорій населення, зацікавленість у змінах (для неї
характерний віковий революціонізм); настанова на майбутнє,
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віра у власні сили та можливості (своєрідний егоцентричний
оптимізм); поєднання юнацького максималізму з готовністю до
моральних компромісів для досягнення своїх цілей.
Дослідження з’ясовує еволюцію десятилітніх орієнтацій
студентства від традиційно-патерналістських до самовизначення. Виявлено нове співвідношення в системах ціннісних
орієнтацій: традиційних та інноваційних уявлень про суще та
належне в головних сферах духовного життя – моралі, праві,
політиці. Становлення нових цінностей буття у сучасних
студентів визначається соціально-економічними, політичними та
демографічними обставинами, характерними для початку
ХХI століття.
Отже, сучасна реальність трансформується в нові
настанови та ціннісні орієнтації перш за все серед молодого
покоління. Понад третина молоді вважає, що люди самі мають
нести відповідальність за те, щоб себе забезпечити, а не
покладати надії на державу, 60% підтримує конкуренцію і вбачає
у ній стимул до розвитку, близько 43% підтримує надання
більшої свободи підприємствам з боку держави і 35% визнає
необхідність збільшення частки приватної власності в бізнесі та
виробництві. Важливим є пріоритет розвитку особистості у
свідомості молоді як запорука покращення майбутнього життя.
Молодому поколінню, особливо наймолодшій групі, притаманні
пріоритетна орієнтація на самостійне вирішення власних
нагальних проблем та максималістська життєва позиція.
Таким чином, аналіз ціннісного світу молоді свідчить, то
сучасне молоде покоління віддає безперечну перевагу саме
цінностям мікрорівня перед сферами суспільного, національного,
а також макрорівня, що стосується спільної долі людства.
Переважна орієнтація на локальне середовище пояснюється
тим, що саме на цьому рівні найбільш яскраво й безпосередньо
проявляються ті аспекти людською буття, що пов'язані з
реалізацією потреб у гармонізації життєвого світу, налагодженні
стосунків іншими, створенні збалансованого й комфортного
власного життя. У суспільному ж житті виявляється тенденція
прагнення до успіху, здобуття авторитету, позиції лідерства,
значною мірою егоцентричні орієнтації. Прагматичні орієнтації у
свідомості української молоді більшою мірою пов'язані з
можливостями досягти успіху, зробити кар'єру, отримати гарну
освіту. Слід підкреслити, що створення щасливої сім'ї для
молодих людей є найвищою цінністю й відіграє роль тієї ніші, що
уможливлює збереження гармонійності життєвого світу.
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Сучасна українська молодь віддає перевагу активній
життєвій позиції. Переважна більшість (три чверті) молодих
людей відзначили, що у своєму житті найбільшою мірою вони
покладаються на особисті знання, здібності й сили, оскільки
схильні вважати, що долю людини визначає головним чином
вона сама, а не зовнішні обставини. Це засвідчує достатню
зрілість вітчизняної молоді у сенсі самостійного покладання на
особисті здібності й сили, готовність до ак тивного будування
свого життя та щастя. Вивчення ціннісних орієнтацій молоді
доводить, шо на сьогодні майже 60% молоді України віддає
перевагу свободі особистості перед принципом соціальної
рівності, який підтримують лише чверть молодих людей. Ці
результати свідчать про зміни ціннісних орієнтацій молодого
покоління порівняно з особами середнього й похилого віку, котрі
більшою мірою рід підтримують принцип рівності та менш
схильні підтримувати свободу особистості. Найбільш важливим
для сучасного молодого суспільства, крім економічних реформ,
є, на думку молоді, можливість народу впливати на прийняття
урядом важливих рішень і рух до гуманного суспільства, в якому
цінується людська особистість.
Наведені дані свідчать про те, що світогляд сучасного
студента суперечливий, відчуває вплив багатьох факторів
внутрішнього та зовнішнього характеру. Можна стверджувати
про те, що для сучасного студентства більшою мірою, ніж до
реформи, характерний світоглядний індиферентизм, але, на
відміну від минулого, пасивного, це індиферентизм активний. Це
вже не байдужість, а скоріше невизначеність позиції, нечіткість
вибору, нерозв’язаність проблеми. Це індиферентизм пошуку,
відсутність переконаності, готовності до компромісу, своєрідний
прояв духовної свободи, духовної відповідальності зростання
особистісного початку в людині. У той же час емпіричні
дослідження дозволили виявити наявність таких тенденцій:
- ціннісна структура молоді характеризується різким
посиленням у ній ваги індивідуальних цінностей. Ця тенденція
носить стійкий характер;
- значимість тих цінностей, які раніше високо оцінювалися,
як бути корисним людям, приносити користь суспільству,
займатися активною політичною діяльністю, а також цінностей,
які складають перш за все цілі людського життя (реалізація
творчого потенціалу, цікава робота) понизили своє значення та
набули другорядного характеру;
- реалізація ціннісних орієнтацій студентської молоді
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сфокусована через такий дуже вузький соціальний інститут як
сім'я. Всі інші інститути набувають другорядного значення;
- підвищилася значимість таких конкретних і пов'язаних із
особистим життям цінностей як здоров'я, кохання, матеріальний
достаток:
- молодь стала більш високо цінувати свободу та не залежність як можливість вибору життєвого шляху та життєвих стилів,
морально виправданих форм соціального життя, які сприяють
саморозвитку особистості в контексті нових глобальних
взаємозалежностей, що знаходить вираз в поступовому переході
до нової системи цінностей;
- ціннісні орієнтації молодого покоління значно відрізняються від ціннісних систем інших соціально-демографічних груп. Це
зумовлено тим, що молодіжна свідомість за своєю природою
більш мобільна, легше піддається зовнішньому впливові.
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НЕТРАДИЦИОННЫМ
СРЕДСТВАМ И СПОСОБАМ ИЗОБРАЖЕНИЯ
У статті розкривається значення використання різних
нетрадиційних технік малювання для розвитку художнього смаку
дитини, його всебічного розвитку

Опыт работы свидетельствует: рисование необычными
материалами и оригинальными техниками позволяет детям
испытать незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как
известно, – это и процесс, и результат практической
деятельности, прежде всего художественного творчества. По
эмоциям можно судить о том, что в данный момент радует,
интересует, повергает в уныние, волнует ребенка, что
характеризует его сущность, характер, индивидуальность [1].
Дошкольники по природе своей способны сочувствовать
литературному герою, разыгрывать в сложной ролевой игре
различные эмоциональные состояния, а вот понять, что есть
красота, и научиться выражать себя в изобразительной
деятельности – дар который можно развивать.
Нам, взрослым, необходимо развивать в ребенке чувство
красоты. Именно от нас зависит, какой – богатой или бедной –
будет его духовная жизнь. Следует помнить: если восприятие
прекрасного не будет подкреплено участием ребенка в создании
красоты в ребенке формируется «инфантильная восторженность».
Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию, начиная с младшего дошкольного
возраста, используют нетрадиционные способы изображения.
Такое нетрадиционное рисование доставляет детям множество
положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных
материалов, удивляет своею непредсказуемостью.
Как и другие психические процессы, воображение
развивается у человека в течение всей его жизни. Однако
воображение детей дошкольного возраста еще бедное, что
прямо связано с небольшим жизненным опытом ребенка, с
незначительным запасом его знаний. Отсутствие знаний,
практического опыта ведет к тому, что ребенок может очень
легко комбинировать в своем воображении образы различных
*
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предметов,
давать
самые
фантастические
толкования
жизненным явлениям. Иногда эта легкость воображения
дошкольников принимается за богатство воображения, которое,
якобы, не уступает воображению в более старшем возрасте и
даже лучше развито в дошкольном возрасте. Но как раз эта
легкость воображения, фантастические объяснения различных
явлений свидетельствуют о слабости детского воображения, о
недостаточном знании окружающего мира, неумении правильно
объяснять наблюдаемое. Этим же объясняется то, что образы
воображения у дошкольников очень неустойчивы [2].
Слабость воображения детей дошкольного возраста
проявляется в том, что ребенок не умеет планировать свою
деятельность, не умеет целенаправленно вести работу.
Приступая к рисованию, дошкольник часто не представляет себе
до конца задуманного, не имеет ясного замысла рисунка. И
лишь в процессе рисования под влиянием результатов их
деятельности замысел уточняется и конкретизируется.
Умение предварительно замышлять образ формируется
под влиянием взрослого, в процессе обучения. В естественном
развитии замысла такой этап может не появиться в деятельности дошкольника. Внешне наиболее ярко представлен этап
одновременного развития и использования замысла. Ребенок
сопровождает рисунок речью, иногда планирует его с помощью
речи. Чем больше малыш заинтересован образом, тем ярче это
проявляется в его речи и игровых средствах воплощения
образа. В деятельности ребенка есть и этап завершения
работы, однако он, как правило, не связан с доработкой. Таким
образом, в деятельности дошкольника представлены все этапы,
но они сокращены по времени, а замысел и его реализация
совмещены. В итоге можно сделать вывод: при всем сходстве
продукты и процессы деятельности взрослых и детей
отличаются существенно. Специфика образа, создаваемого
дошкольником, сам процесс его зарождения и воплощения
обусловлены особенностями психического и личностного
развития ребенка-дошкольника [4].
Одним из основных условий развития творческой личности
дошкольника является широкий подход к решению проблемы
(творчество: стиль жизни). Педагогу необходимо сделать естественный процесс жизни и деятельности детей творческим, ставить детей в ситуации познавательного, художественного, нравственного творчества. Специальная работа на занятии, в играх и
т.п., нацеленная на развитие творчества, должна органически
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войти в жизнь ребенка. Другое важное условие проявления
творчества в художественной деятельности – это организация
интересной содержательной жизни ребенка в дошкольном
учреждении и семье; обогащение его яркими впечатлениями,
обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, который
послужит основой для возникновения замыслов и будет материалом, необходимым для работы воображения... Освоение художественно-творческой деятельности немыслимо без общения с
искусством. При правильном влиянии взрослых ребенок понимает смысл, суть искусства, изобразительно-выразительные
средства и их подчиненное значение. А на этой основе он лучше
понимает и собственную деятельность. Поскольку творчество
это всегда выражение индивидуальности, учет индивидуальных
особенностей ребенка при целенаправленном формировании
творческих способностей необходим. Важно учесть и
темперамент, и характер, и способности психических процессов,
и даже настроение в день, когда предстоит творческая работа...
Непременным условием организованной взрослыми творческой деятельности должна быть атмосфера творчества. Здесь
имеется в виду атмосфера доверительного общения, сотрудничества, сопереживания, веры в силы ребенка, поддержки при
неудачах. Важнейшим условием развития творчества является
комплексное и системное обучение, в процессе которого формируются знания, способы действия, способности, позволяющие
ребенку реализовать любой замысел. Для этого знания, умения,
формируемые у детей, должны быть гибкими, вариативными,
навыки – обобщенными, то есть применимыми в разных
условиях. Очень важно, чтобы предъявляемые взрослым
творческие задания были приняты ребенком. Мотивация
заданий, а не просто мотивация, а предложение действенных
мотивов и подведение детей к принятию задачи, поставленной
взрослым, – важное условие творческой активности ребенка.
Существенным условием является и материальное обеспечение
изобразительной деятельности дошкольников. Разнообразие
основных и дополнительных материалов, свободный доступ к
ним стимулируют творческую активность детей [7].
В формировании личности ребенка неоценимое значение
имеют разнообразные виды художественной деятельности.
Такие занятия дарят детям радость познания, творчества.
Испытав это чувство однажды, малыш будет стремиться в своих
рисунках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил.
Изобразительная деятельность ребенка, которой он только


63




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



начинает овладевать, нуждается в квалифицированном
руководстве со стороны взрослого.
Но чтобы развить у каждого воспитанника творческие способности, заложенные природой, педагог должен сам разбираться в изобразительном искусстве, в детском творчестве, владеть
необходимыми способами художественной деятельности.
Изобразительная деятельность дошкольников как вид
художественной деятельности должна носить эмоциональный,
творческий характер. Педагог должен создавать для этого все
условия: он прежде всего должен обеспечивать эмоциональное,
образное
восприятие
действительности,
формировать
эстетические чувства и представления, развивать образное
мышление и воображение, учить детей способам создания
изображений, средствам их выразительного исполнения.
Процесс обучения должен быть направлен на развитие
детского изобразительного творчества, на творческое отражение впечатлений от окружающего мира, произведений
литературы и искусства.
Основное назначение изобразительной деятельности –
образное отражение действительности. Изобразительная
деятельность – одна из самых интересных для детей
дошкольного возраста.
Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание действительности. Как всякая познавательная
деятельность, она имеет большое значение для умственного
воспитания детей.
Овладение умением изображать невозможно без целенаправленного зрительного восприятия – наблюдения. Для того
чтобы нарисовать какой-либо предмет, надо предварительно
хорошо с ним ознакомиться, запомнить его форму, величину,
цвет, конструкцию, расположение частей.
Для умственного развития детей имеет большое значение
постепенное расширение запаса знаний на основе представлений о разнообразии форм, пространственного расположения
предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов.
При организации восприятия предметов и явлений важно
обращать внимание детей на изменчивость форм, величин
(ребенок и взрослый), цветов (растения в разные времена года),
разное пространственное расположение предметов и частей
(птица сидит, летает, клюет зерна, рыбка плавает в разных
направлениях и т.д.); детали конструкций также могут быть
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расположены по-разному.
Занимаясь рисованием, дети знакомятся с материалами
(бумага, краски, мел и др.), с их свойствами, выразительными
возможностями, приобретают навыки работы.
Обучение изобразительной деятельности невозможно без
формирования таких мыслительных операций, как анализ,
сравнение, синтез, обобщение.
На основе сходства предметов по форме возникает
общность способов изображения в рисунке.
Способность к анализу развивается от более общего и
грубого различения, до более тонкого. Познание предметов и их
свойств, приобретаемое действенным путем, закрепляется в
сознании.
На занятиях по изобразительной деятельности развивается
речь детей: усвоение и название форм, цветов и их оттенков,
пространственных обозначений способствует обогащению словаря; высказывания в процессе наблюдений за предметами, при
обследовании предметов, построек, а также при рассматривании иллюстраций, репродукций с картин художников положительно влияют на расширение словарного запаса и формирование связной речи [2].
Как указывают психологи, для осуществления разных видов
деятельности, умственного развития детей большое значение
имеют те качества, навыки, умения, которые они приобретают в
процессе рисования. Изобразительная деятельность тесно
связана с сенсорным воспитанием.
Формирование представлений о предметах требует усвоения знаний об их свойствах и качествах: форме, цвете, величине, положении в пространстве. Дети определяют и называют
эти свойства, сравнивают предметы, находят сходства и
различия, то есть производят умственные действия [8].
Таким образом, изобразительная деятельность содействует
сенсорному воспитанию и развитию наглядно-образного
мышления. Детское изобразительное творчество имеет
общественную направленность. Ребенок рисует не только для
себя, но и для окружающих. Ему хочется, чтобы его рисунок чтото сказал, чтобы изображенное им узнали.
Общественная направленность детского изобразительного
творчества проявляется и в том, что в своей работе дети
передают явления общественной жизни.
Значение занятий изобразительной деятельностью для
нравственного воспитания заключается также в том, что в
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процессе этих занятий у детей воспитываются нравственноволевые качества: потребность и умение доводить начатое до
конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься,
помогать товарищу, преодолевать трудности и т.п.
Изобразительная деятельность должна быть использована
для воспитания у детей доброты, справедливости, для углубления тех благородных чувств, которые возникают у них [7].
В процессе изобразительной деятельности сочетается
умственная и физическая активность. Для создания рисунка
необходимо приложить усилия, осуществить трудовые действия,
овладеть определенными умениями. Изобразительная деятельность дошкольников учит их преодолевать трудности, проявлять
трудовые усилия, овладевать трудовыми навыками. Сначала у
детей возникает интерес к движению карандаша или кисти, к
следам, оставляемыми ими на бумаге; постепенно появляются
новые мотивы творчества – желание получить результат,
создать определенное изображение.
Дошкольники
овладевают
многими
практическими
навыками, которые позднее будут нужны для выполнения самых
разнообразных работ, приобретают ручную умелость, которая
позволит им чувствовать себя самостоятельными.
Освоение трудовых умений и навыков связано с развитием
таких волевых качеств личности, как внимание, упорство,
выдержка. У детей воспитываются умения трудиться, добиваться желаемого результата. Формированию трудолюбия, навыков
самообслуживания способствует участие ребят в подготовке к
занятиям и уборке рабочих мест.
Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она является средством эстетического
воспитания.
В процессе изобразительной деятельности создаются
благоприятные условия для развития эстетического восприятия
и эмоций, которые постепенно переходят в эстетические
чувства, содействующие формированию эстетического отношения к действительности.
Непосредственное эстетическое чувство, которое возникает
при восприятии красивого предмета, включает различные
составляющие элементы: чувство цвета, чувство пропорции,
чувство формы.
Для эстетического воспитания детей и для развития их изобразительных способностей большое значение имеет знакомство с произведениями изобразительного искусства. Яркость,
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выразительность образов в картинках, скульптуре, архитектуре
и произведениях прикладного искусства вызывают эстетические
переживания, помогают глубже и полнее воспринимать явления
жизни и находить образные выражения своих впечатлений в рисунке. Постепенно у детей развивается художественный вкус [4].
Занятия
нетрадиционным
рисованием
способствуют
развитию воображения, творческой активности, зрительной
памяти, гибкости и быстроты мышления, оригинальности и
индивидуальности каждого ребенка.
Литература:
1. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольника. – М.:
Академия, 1998. – С. 73, 82, 212 – 216.
2. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання
/ Науковий керівник К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ООО «Ліпс Лтд», 2000. –
С. 66-70.
3. Дитяча енциклопедія. Изд. на украинском языке. – М.: ООО «Росмен
Издат», 2000. – С. 74–75.
4. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и
конструирования. – М.: Просвещение, 1991. – С.95, 105, 119, 179, 183.
5. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.
Книга для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1990.
6. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. – Київ, 1991. –
С.129–142.
7. Паламарчук
Л.П.
Формирование
художественно-эстетической
компетенции детей дошкольного возраста. – Запорожье: ООО
«ЛИПС. Лтд», 2002. – С. 5–8, 32–38.
8. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку (на заняттях із малювання). – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС. Лтд»,
2000.

Петров В.Ф., Русалкіна Л.М.

*

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВПЛИВ НА СВІДОМІСТЬ ТА
ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ УЧНІВ У СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОГО
НАВЧАННЯ
У статті розкритий зміст, результати впровадження
практичних формул і дієвість застосування інноваційних технологій,
апробованих протягом 14 років під час вивчення профільних дисциплін
у Херсонському ліцеї журналістики, бізнесу та правознавства
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навчання, який пропонує йому держава, – одне з найважливіших
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перетворень нинішньої системи вітчизняної освіти. Якщо раніше
учень мав чітко, до найменшої частки точності виконувати
програми, нав’язані йому ззовні традиційними підручниками,
вчителями та єдиним дидактичним супроводом незмінного
навчально-виховного процесу, то відтепер він може втручатися у
«святая святих» традиційної педагогіки – мету, зміст, навчальні
стилі, методи, прийоми і кінцевий результат своєї освіти.
Якщо колись учня примушували обов’язково засвоювати
освітній стандарт, встановлений столичними теоретикамипедагогами, що почасти не відповідав ні можливостям, ні
внутрішнім запитам конкретної дитини, то віднині вона може
вільно обирати свій освітній шлях. Це – основа реформування
старої системи.
Реформа освіти, яка зробила тільки перші кроки, ставить перед собою мету – формування людини не за єдиним зразком. Її
завдання складніше і глобальніше: створити таку педагогічну систему, за якою кожна окрема дитина отримала б невичерпні
можливості для повної самореалізації закладених у ній покликань, здібностей та неповторного таланту [5]. Суб’єктом успішного функціонування такої особистісно зорієнтованої педагогічної
системи мають стати: нова людина, нова молодь, нове
суспільство.
Нова людина повинна вміти, а головне – хотіти працювати,
творити достаток, добробут, мир і красу, аналізувати свої вчинки
не абстрактно, а конкретно щодо їхніх наслідків стосовно інших
людей, розуміти кожного, сприймати його таким, яким він є. Одне
слово, мусить бути швидше розумним дипломатом, а ніж грізним
воїном і невблаганним борцем.
Зрозуміло, що за допомогою традиційних освітніх стандартів
та підходів досягнути таких результатів виховання молодої
людини неможливо. Справа буде приречена на абсолютний
провал. Досягти бажаних результатів можна тільки за умови
визначення життєвого досвіду кожного учня, рівня інтелекту,
пізнавальних здібностей, інтересів, якісних характеристик, які
спочатку треба розкрити, а потім узгодити зі змістом освіти та
розвинути в навчальному процесі; формування позитивної
мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потреби в
самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні школярів у
межах культурних і моральних цінностей нації [4, 6].
Одна з помітних навчальних «планет» у сузір’ї інноваційних
закладів освіти Херсонщини – ліцей журналістики, бізнесу та
правознавства. У 1993 році (а це був не кращий період для
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вітчизняної освіти) педагогічний колектив середньої школи №29
із спеціалізацією математика і фізика на чолі з В.В. Бобровим
започаткував інноваційний підхід до навчання і виховання
учнівської молоді – створив перший в області ліцей із
профільного навчання. Провідна його мета – реалізація
спеціальної та допрофесійної підготовки ліцеїстів через
вивчення низки спецкурсів та профільних предметів понад
державний стандарт. Діяльність закладу була юридично
забезпечена відповідними документами: Концепцією, Статутом,
програмами для спеціальних та профільних предметів тощо.
Зміст державної Концепції профільного навчання практично
відповідає Концепції ліцею [3]. Розроблена вона з урахуванням
вітчизняного та зарубіжного досвіду організації профільного навчання у старшій загальноосвітній школі. Ця своєрідна програма
дій для вчителів та школярів повною мірою реалізує принципи
особистісно зорієнтованого навчання. Безперечно, це значно
розширює можливості учня у створенні власної освітньої
траєкторії.
Як логічне продовження класно-урочної організації спеціального навчання була започаткована діяльність вихованців у творчих студіях, створених ліцеєм, колективах засобів масової інформації, науково-експериментальних студіях при відповідних кафедрах Херсонського державного аграрного університету, науково-практичних студіях Херсонського юридичного інституту Національної академії МВС України. Крім того, чимало ліцеїстів доволі
результативно (а не формально) беруть участь у роботі проблемно-предметних факультативів, секцій, гуртків, спеціально
організованих тематичних консультаціях. Науково-методичне та
кадрове забезпечення викладання спеціальних і профільних
предметів, а також науково-практичної підготовки ліцеїстів ґрунтується на можливостях базових вищих навчальних закладів,
юридичних організацій і установ, друкованих і електронних
засобів масової інформації та місцевих Інтернет-видань.
Суттєвою складовою спеціальної та загальної освіти учнів стала
система ліцейської довузівської підготовки та абітурієнт-курсів.
Відтак на державному рівні було зроблено перший крок
щодо профілізації старшої школи. За цей час випускниками
ліцею стали 1200 учнів: журналістів і філологів – 178, економістів
– 463, правознавців – 160 та інформатиків – 218. Завдання було
не з простих: навчити (фактично ще дітей) не тільки класичних
дисциплін, а дати можливість кожному максимально «розпрямити крила» як особистості та майбутньому фахівцеві. Це вима
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гало такої організації навчання, яка відповідала б здібностям,
таланту дитини та здатності її до засвоєння не тільки наукових
знань, а ще й застосування їх на практиці за вимогами фахового
вишколу з економіки, правознавства, журналістики та інформаційних технологій. Необхідна була переорієнтація на учня, на те,
щоб надати можливості кожному задовольнити свої потреби.
Основи цих значущих змін створювалися в ліцеї
безпосередньо на уроці. Яким же повинен бути урок за таких
умов? Як закласти основи особистісного зростання учня?
Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить: зміни
неможливі без застосування на уроках інтерактивних технологій,
які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору,
вільного обміну думками, авансуванні успіху.
У процесі застосування інтерактивних технологій, як
правило, моделюються реальні життєві ситуації, вирішуються
конкретні завдання, пропонуються проблеми для спільного
вирішення, застосовуються рольові ігри [1, 2]. Їх застосування
сприяє формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню
цінностей, створює атмосферу співробітництва, творчої
взаємодії у навчанні. Безперечно, це вимагає від учителя не
тільки високого рівня знань, ерудиції, а й майстерності подачі
матеріалу з чіткою міжпредметною інтеграцією.
Ще тоді, у 1993 році, термін «інноваційні педагогічні
технології» став ключовим на кожній нараді педагогічного
колективу ліцею, батьківських зборах і навіть на зібраннях
учнівських рад. І поступово навчання набуло чіткої формули як
цілісного процесу співробітництва вчителя, учня і батьків,
зорієнтованого на внутрішню мотивацію дитини, що ґрунтується
на радості пізнання та успіху як майбутнього фахівця.
Створений тоді ж педагогічний колектив об’єднала спільна
риса: кожен має стати новатором на новому освітянському
шляху – навчання за профільною системою. Інноваційні методи
навчання стали пріоритетною складовою фахової діяльності
учителів ліцею та запрошених викладачів. Це уможливлювало
стимулювання пізнавальної активності та самостійності учнів під
час виконання творчих завдань, у створенні навчальних проектів
тощо [7]. І в цьому тривалому, нелегкому навчальному дійстві
учні – не пасивні спостерігачі, не об’єкт, а суб’єкт навчання.
У колективі стало традицією не лише вивчати і
впроваджувати передовий педагогічний досвід, а й неодмінно
обмінюватися набутими навичками і вміннями на презентаціях
факультетів, тематичних засіданнях педагогічних рад. До речі,
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проходять
вони
теж
у нестандартному форматі:
із
демонстрацією фрагментів уроків, практичних робіт учнів
факультетів журналістики (радіопрограм, телевізійних передач,
виставок опублікованих робіт у пресі), економіки, правознавства
та інформаційних технологій, бліц-інтерв’ю з колишніми
випускниками та результатами анкетування нинішніх учнів тощо.
Цього навчального року, як і протягом усіх попередніх,
творча група вчителів ліцею провела декаду використання
інтерактивних форм і методів у викладанні профільних і супутніх
предметів та організувала виставку методичних напрацювань і
дидактичних матеріалів, які використовувалися на уроках.
Три тижні складався своєрідний літопис нестандартних
технологій. Це 34 уроки, проведені вчителями ліцею й
спеціалістами, які працюють за сумісництвом: з української мови
та літератури, математики, інформатики, історії, географії,
біології, хімії, риторики, основ журналістики, економіки.
Мета й завдання таких уроків: самостійна, пошукова
діяльність учнів, що забезпечується використанням групових
форм роботи, проблемного підходу до навчання. Ліцеїсти
виступають у ролі асистентів, консультантів, аналітиків,
рецензентів, оглядачів, коментаторів та ін.
Кожен учитель ліцею користується правом на вільний вибір
інструментарію для досягнення мети, індивідуального стилю
діяльності, творчого підходу до навчальних програм, методик
викладання, формату подачі інформації. Уроки починаються з
мотивації до співпраці в аудиторії. Сутність навчання – постійна
й активна взаємодія кожного учня, класу в цілому і вчителя.
Аналіз відвіданих уроків та анкетування учнів старших груп
засвідчив: педагоги ліцею реально формують інформаційні,
комунікативні складові компетентності самоосвіти, саморозвитку
та продуктивної творчої діяльності кожного ліцеїста: від
талановитого та творчо обдарованого – до учня з дещо нижчими
інтелектуальними та креативними здібностями.
Як і вимагає особистісно зорієнтоване навчання, робота на
уроці ґрунтується на теорії поетапного формування розумових
дій. Методи спрямовані на те, щоб предметом думки учня став
матеріал, який вивчається. Основа такого уроку – обов’язковий
логічний ланцюг: мета – засоби – результат. Учитель прагне
забезпечити роботу кожної ланки цього ланцюжка для кожного
учня індивідуально.
Однак вирішальними у втіленні особистісних технологій,
безперечно, є засоби, якими досягається педагогічний


71




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



результат. Передусім – це демократизація та гуманізація
стосунків між учителем та учнем.
Результати анкетування ліцеїстів засвідчили: вони високо
оцінюють працю своїх наставників. Молодші вихованці з великим
задоволенням ставили високі бали, а старші учні (які вже чітко
засвоїли, що вони – «суб’єкт», а не «об’єкт» навчання),
підходили до оцінювання вдумливо, зважено і давали цілком
конкретні поради вчителям щодо поліпшення якості співпраці.
Вони пропонують будувати стосунки за принципом: «Особистість
розвинена – особистість, яка розвивається», а толерантність має
бути і метою, і засобом навчання.
Окрім того, низка проведених заходів дала змогу
відстежити, як реально впливає застосування інтерактивних
технологій на формування особистості учня – випускника
певного профілю, майбутнього спеціаліста.
Опора кожного профілю в ліцеї – рідна мова. Учень повинен
уміти говорити, мислити, діяти. Ця своєрідна педагогічна
технологія стала основою авторської програми «Мислити –
говорити – діяти», за якою опановуються курси з журналістики,
ПР-менеджменту та реклами (автор – член Національної спілки
журналістів України Л.М. Русалкіна). Тож провідними фахівцями,
які реалізують цей педагогічний задум, стали викладачі всіх
гуманітарних дисциплін, зокрема, й досвідчені вчителі
української мови та літератури, фундатори методичних інновацій
– Н.В. Старунська, Л.І. Ковалевська, Г.М. Петренко.
Відстеження, проведені протягом кількох останніх років,
засвідчують доволі тривожну тенденцію: рівень знань із рідної
мови у вступників до ліцею не відповідає високим вимогам
навчального закладу із профільного навчання. Тому вже на
перших етапах адаптації учнів у ліцеї створюються умови для
самоосвіти, саморозвитку, продуктивної індивідуальної діяльності. Відтак учителі наполегливо й системно використовують у
своїй роботі різноманітні активні методики. Зокрема, «розвиток
критичного мислення» через читання та письмо. Цей метод
найбільше відповідає специфіці навчального предмета та
завданню щодо розвитку творчих здібностей учнів. Дуже вдалим
визнано метод ЧПКМ – читання та письмо для критичного
мислення – для організації групового навчання.
Робота в групах і парах використовується для досягнення
будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки
знань. За умов парної роботи всі діти в класі отримують можливість говорити, відкрито висловлювати думки, обмінюватись
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ідеями і лише потім озвучувати свої висновки перед класом. Це
сприяє розвитку навичок спілкування, уміння переконувати й
вести дискусію, дебати. На уроках мови й літератури активно
використовуються такі відомі прийоми інтерактивного навчання
як «Мікрофон», «Мозковий штурм». Але в груповій роботі є й
недоліки, так би мовити, невизначений результат – сперечаючись, обговорюючи те чи інше питання, учні відступають від
заданої вчителем навчальної мети. Просто грають, змагаються,
виплескують емоції, а висновку зробити не можуть. Практика
доводить: один із «запрограмованих» недоліків деяких методів
інтерактивного навчання полягає в тому, що пріоритетність
задоволення дитини власним емоційним успіхом на уроці
зумовлює зміщення освітньої мети на другий план.
Уникнути цих «перекосів» допомагає цілісна програма
«Мислити – говорити – діяти».
Дивуватися нічому: прагнути до нового, відійти від
трафаретних, стандартних методик, зацікавити учня –
споконвічна риса кожного вчителя. Отже, цілком логічно, що
викладання таких вкрай творчих дисциплін як основи
журналістики, піар-менеджмент, рекламна діяльність потребує
від учителя не тільки постійного поповнення знань, а ще й уміння
нестандартно донести їх учня-підлітка. Адже журналістика, яка
вважається однією із «завидних» професій за рівнем творчості,
вимагає ще й високої громадянської відповідальності від
кожного, хто взявся за перо чи мікрофон.
На жаль, у сучасній педагогічній літературі ще й досі не
виписані методики викладання такої профільної дисципліни для
учнівської молоді (для студентства деякі новітні розробки
останніми роками активно впроваджуються в Київському та
Харківському національних університета, однак, ця практика
розрахована на інші вікові категорії та технічні можливості
провідних вищих навчальних закладів країни).
Відтак на так званому офіційному рівні немає жодної описаної методології, як можна підтримати людину у здобутті журналістського вишколу, коли їй ще тільки-но 14-16 років. Тобто,
необхідно навчити (фактично ще дітей) розкривати, розрізняти
грані непростого нині світу та ще й викладати все це на папері,
розповідати перед радіо мікрофоном, подавати на телеекрані.
Як саме слід навчати юних журналістів мислити виважено,
обґрунтовано, критично, толерантно і водночас творчо? Ці питання – своєрідна смуга перешкод, яку мусить здолати вчитель.
І це стало тією провідною мотивацією, що змусила
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викладачів-гуманітаріїв ліцею переглянути академічні основи
програм із викладання журналістики, за якими десятиліттями
навчали журналістів у вітчизняних навчальних закладах. Адже
нинішні підлітки інтелектуально й головне, – психологічно
відрізняються від своїх ровесників XX століття. Вони потребують
дещо інших педагогічних технологій.
Близько 12 років тому виникла потреба в розробці
авторської програми «Мислити – говорити – діяти», в яку ще
через сім років, ураховуючи вимоги часу та практичні результати
її апробації, були внесені нові розділи щодо особливостей
викладання ПР-технологій та основ реклами. Головна мета
запропонованого проекту полягала в тому, щоб кожен учень,
окрім класичних знань із теорії та практики журналістики,
опанував закони позитивної психології мислення, правової
відповідальності для ЗМІ в Україні, закріпив навички самоосвіти,
самодисципліни, уміння працювати самостійно та корпоративно.
Досягнення цієї мети забезпечує широке впровадження інноваційних технологій, зокрема, інтерактивних методів навчання.
Відтак, кожна тема, запропонована учням до вивчення, має свій
особливий формат викладання. Та є вже вироблені роками
обов’язкові технології проведення уроків. Серед них: «Газетний
кіоск» (огляд новинок у друкованих та електронних ЗМІ, нових
тенденцій у рекламному бізнесі та ПР-технологіях), «Рекламне
повідомлення», «Агітка» «Архів» (аналітичний огляд своєрідного
пересувного архіву, сформованого ще з дорадянських часів і
нинішніх на основі друкованих видань різних регіонів колишнього
СРСР, України та зарубіжних країн). Значну практичну віддачу
мають застосування системи тренінгових занять: «Я –
редактор», «Я – критик», «Я – репортер», «Я – інтерв’юер», «Я –
ПР-технолог» (відпрацьовуються технології аналізу, редагування
текстів, ведення репортажів, інтерв’ю, менеджменту пресконференцій, брифінгів, іміджевих кампаній тощо). Зацікавлено
сприймають учні застосування на уроках технологій на зразок
парламентських дебатів, дискусій, ток-шоу тощо. Велику довіру
викликає і превентивна методика «Як не припуститися помилки»
(учитель на прикладах із власного досвіду показує, де очікують
журналіста помилки, які можуть мати наслідки не тільки на
творчому, але і юридичному рівнях, дає чіткі правила, як їх
уникнути). Усі ці рекомендації занотовуються до записничка в
розділі «Вузлики на пам’ять», що є складовою професійного
досьє юного журналіста.
На уроках з основ журналістики постійно працюють так звані


74




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



творчі лабораторії. В їх форматі відпрацьовуються технології
розробки концепцій спецвипусків навчальних газет, тематичних
стіннівок, матеріалів для місцевих видань та радіопередачі «На
своїй хвилі», що виходить в ефір за участі активістів прес-центру
й за підтримки талановитого радіожурналіста Херсонської
обласної державної телерадіокомпанії С.О.Мовчана. Із минулого
навчального року застосування цієї технології збагатилося
практикою на телебаченні, яку доволі успішно й нестандартно
веде провідний журналіст в області, Заслужений працівник
культури, член Національної спілки журналістів України редактор
ТРК «Скіфія» Т.Г. Мішанчук.
Значне зацікавлення викликають в учнів тренінг-презентація
«Пропоную до друку» (оприлюднення в класі написаних для
херсонських видань різножанрових матеріалів, коментарів,
пропозицій однокласників), «Фотовернісажі» (огляди, коментарі
до опублікованих у пресі фотознімків, написання текстівок до
власних фотознімків), «Інформація на Інтернет» (аналіз, якій
інформації в Інтернеті слід «довіряти», як її перевірити, і головне
– редагування поданих інформацій і пропозиції власних варіантів
із тієї чи іншої теми).
Нестандартні підходи широко застосовуються й під час
проведення лекційних занять. Зокрема, практикуються подорожі
в історію, діалоги, бінарні уроки. Кожен із них неодмінно
ілюструється конкретними роботами журналістів минулих та
нинішніх часів. Це дає можливість зробити порівняльний аналіз
із практики написання різножанрових матеріалів, показати, де
журналіста підстерігають помилки, відстежити нові тенденції у
творчому доробку провідних журналістів сучасності тощо.
Окрім того, на уроках з основ журналістики почасти
застосовуються методи «Мозкової атаки»: вирішення проблем
через пошук великої кількості різноманітних рішень протягом
незначного проміжку часу для подальшого їх аналізу та
оцінювання. Генеруються ідеї, пропонуються варіанти їх
розкриття на сторінках преси, в теле- та радіоефірах. Це теж дає
можливість вийти за межі стандартного мислення. Застосування
класичних технологій «Мікрофон» та робота у парах формує в
учнів відповідальність, самостійність, бути відкритим віч-на-віч із
проблемою і, що найважливіше для журналіста в будь-які часи –
виховує корпоративність у роботі.
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ЗМІСТ, МЕТОДИ, ФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розкрито зміст, методи та форми громадянського
виховання дітей у початковій ланці освіти.

Наша держава, здобувши незалежність, стала на демократичний шлях розвитку, який спонукає до побудови громадянського суспільства. Зважаючи на це, у сфері освіти виникла
необхідність пошуку нових підходів до вирішення проблем
виховання молодого покоління, адже утверджувати нові форми
життя здатна лише особистість, яка, соціалізуючись у сучасних
умовах, набувала б відповідних рис, спрямованих на
формування й розвиток громадянських почуттів, а саме: любові
до Батьківщини, відданості їй, активної праці на благо Вітчизни,
примноження традицій свого народу, бережливого ставлення до
історичних пам’яток, звичаїв рідної України, прагнення до
зміцнення честі та гідності своєї держави, мужності, готовності
захищати Батьківщину; дружби з іншими народами; поваги до
звичаїв, культури інших країн і народів, прагнення до
співробітництва з ними. Сформувати справжнього громадянина
нашої держави можливо лише, починаючи з молодшого віку,
застосовуючи під час навчально-виховного процесу сучасні
форми та методи виховання.
Проблема громадянського виховання дітей має тривалу
*
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історію своєї наукової розробки. Вона розглядалась ще в працях
філософів – Сократа, Платона, Аристотеля.
Проблему громадянських цінностей обґрунтовано у працях
І.Бондаренко, М.Боришевського, Л.Крицької.
Основний зміст громадянського виховання дітей в школі,
його національні ознаки та застосовані при цьому методи було
охарактеризовано
в
педагогічній
спадщині
Г.Ващенка,
А.Макаренка, К.Ушинського.
Педагогічні основи громадянського виховання молодших
школярів наукові підходи до виховання суспільно-активної
особистості, форми організації навчально-виховного процесу в
сучасних умовах розроблено в дослідженнях Н.Бібік, В.Кременя.
У працях П.Вербицької і П.Кендзьора обґрунтовано організаційно-педагогічні умови комплексної реалізації інноваційних
форм громадянського виховання старшокласників у навчальновиховному процесі і в позакласній виховній роботі. У цьому
контексті Л.Рехтетою визначено психолого-педагогічні умови
ефективного здійснення громадянського виховання учнів 59 класів в позаурочній виховній діяльності.
Аналіз наукових джерел з обґрунтування означеної
проблеми дає змогу зробити висновок, що сфера наукових
досліджень з громадянського виховання обмежена середньою й
старшою ланкою загальноосвітньої школи. Громадянське
виховання молодших школярів є ще недостатньо дослідженим. З
огляду на це, важливого значення набувають проблеми
розробки змісту, форм та методів громадянського виховання.
Мета статті – розглянути зміст, форми та методи
громадянського виховання дітей початкової ланки освіти.
Аналіз філософської і психолого-педагогічної літератури з
даної проблеми дає підстави констатувати, що у вітчизняній педагогіці існують різні підходи до трактування поняття «громадянське виховання», про що свідчить наявна термінологічна дефініція. Зокрема, «Концепція громадянського виховання в умовах
розвитку української державності» характеризує громадянське
виховання як «процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, яка дає людині можливість відчувати
себе морально, соціально і політично дієздатною та захищеною»
[5, c. 6].
У свою чергу, П.Кендзьор визначає громадянське виховання
як цілеспрямований педагогічний вплив на свідомість й почуття
особистості з метою виховання свідомого, компетентного і
відповідального громадянина, який є вільною, і водночас
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законослухняною, високоморальною, соціально та політично
активною особистістю, повноправним членом громадянського
суспільства [6, с.184].
Н.Дерев’янко зазначає, що громадянське виховання – це така «взаємодія вихователів (батьків, учителів, інших) та вихованців-учнів у їх спільній творчій діяльності, яка стимулює розвиток в
останніх довершених громадянських якостей через забезпечення необхідних умов для ефективного функціонування механізму
внутрішньої ціннісно-нормативної регуляції поведінки особи в
процесі її різноманітних громадянських відносин» [1, с. 119].
Урахувавши
зазначене
вище,
під
громадянським
вихованням учнів молодшого шкільного віку ми розуміємо
цілеспрямований педагогічний вплив на свідомість і почуття
молодших школярів, який має на меті формування у вихованців
громадянських якостей та громадянської активності.
Ефективність
громадянського
виховання
молодших
школярів значною мірою зумовлюється спрямованістю змісту
виховного процесу, формами та методами його організації.
Зміст громадянського виховання як багатофункціональний
компонент відіграє вирішальну роль у трансформації мети й завдань у кінцевий результат, тобто формування свідомого громадянина, патріота, людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на само розвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в
Україні.
У школах зміст громадянського виховання учнів містить взаємопов’язану діяльність учителів і учнів з метою засвоєння
базових понять, якими є: патріотизм, національна самосвідомість, культура міжетнічних стосунків, планетарна свідомість,
правосвідомість, політична культура, моральність особистості,
мотивація до праці.
Аналіз шкільної практики засвідчує, що громадські якості молодших школярів формуються в процесі безпосередньої участі
учнів у навчально-виховних заходах, що здійснюються на уроках
учителем, а в позаурочний час – школою, сім’єю, громадськістю.
Такі заходи повинні бути багатоплановими та всеохоплюючими,
вони мають спиратися на знання, здобуті на уроках (не лише
«Громадянської освіти», а й інших), поглиблювати та розширювати їх, адже тільки на ґрунті знань формуються стійкі
переконання й відповідні стереотипи поведінки та дій. Заходи
громадянського змісту повинні логічно продовжувати урочну


78




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



роботу, мати певну систему, ураховувати принцип послідовності,
наступності, вікові та індивідуальні особливості дітей, їхні
інтереси та бажання. Навчально-виховні заходи мають бути
доступними, цікавими, емоційно-наснаженими, щоб у процесі їх
проведення струмувала учнівська творчість, самостійна
ініціатива, самовираження, щоб кожен учень отримував
позитивні емоції, задоволення та прагнення досягти більшого.
Виховні українознавчі заходи громадянської наповненості
можна класифікувати за різними параметрами й ознаками:
 за метою – поглибити знання учнів з історії і культури
народу, його традицій, розвинути творчі здібності й таланти
учнів, виробити вміння та навички збирати й записувати зразки
народної творчості, навчити технології виготовлення художніх
творів,
виявити
рівень
сформованості патріотичних
і
громадянських якостей тощо;
 за формою – навчальні, ігрові, змагальні, художні,
індивідуальні, гуртові, клубні та інші;
 за методом – роз’яснювально-ілюстративні (бесіди,
розповіді, повідомлення, диспути, зустрічі, тематичні конференції
та інші), досліджувано-пошукові (експедиції, екскурсії, вивчення
історичних джерел, опрацювання зібраних матеріалів тощо);
 за місцем проведення – школа, громадські місця, на
природі, в домашніх умовах тощо [3, с. 149].
Реалізація в навчально-виховних заходах громадянської
наповненості діяльнісного підходу дає змогу визначити наступні
форми виховної діяльності в цьому контексті (таблиця 1):
Кожна із зазначених форм виховної діяльності має свої
особливості як за змістом, так і за технологією проведення.
Водночас їх об’єднує спільна мета виховання громадянських,
патріотичних та гуманістичних рис характеру; формування
колективізму, практичних організаторських навичок та умінь,
активної життєвої позиції [4, с. 14]. Вони забезпечують підготовку
молодших школярів до життя у правовій державі, сприяють
формуванню в учнів базових соціальних компетентностей,
їхньому активному залученню в соціальне життя, розвитку
важливих життєвих навичок критичного мислення, дискусії,
співробітництва, переговорів, прийняття рішень, взаємодії з
однолітками, батьками, громадськістю.
Зазначене вище дає підстави стверджувати, що успішність
виховних впливів з метою виховання громадянськості молодших
школярів залежить від умілого використання педагогами не
лише цікавих форм виховної роботи, але і методів, які вони
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застосовують під час проведення навчально-виховних заходів.
Таблиця 1
Форми виховної діяльності громадянської наповненості
Форми
виховної
діяльності
Пізнавальна
діяльність 








Ціннісно- 
орієнтована 
діяльність 



Орієнтовні навчально-виховні заходи
усний журнал; альманах; вікторина «Що? Де? Коли?»;
вечір розгаданих і нерозгаданих таємниць;
тиждень шкільної науки;
психологічний практикум «Будь громадянином України»;
серія класних годин «Герої твого народу»;
конкурс знавців української мови;
виставка «Пам’ятні місця мого міста»;
інтелектуально-творчі ігри, бібліографічні огляди;
мандрівка «В історію мого села»;
круглий стіл «Стежками батьківщини» тощо.
зустрічі в театральній вітальні «Поети Херсонщини»;
відвідування краєзнавчого та природничого музеїв;
класні години «Моя земля – земля моїх батьків»;
години цікавих зустрічей «Цікаві люди мого міста»
інформаційні години за різними рубриками тощо.

Трудова  робота з оформлення класних та шкільних виставок;
діяльність  чергування у класі (школі);
 обладнання спортивних майданчиків;
 прикрашання приміщення до свята;
 представлення (захист) професій;
 виставка народної творчості;
 озеленення пришкільної ділянки тощо.
Художньо-  новорічний (осінній, весняний) бал;
творча  вечір художньої самодіяльності;
діяльність:  літературно-художня композиція;
 вечір авторської пісні;
 випуск літературного альманаху;
 відвідування театру, кіно;
 виставка учнівських художніх творів тощо.
Суспільно  школа активу;
корисна  збір лікарських трав;
діяльність  акції милосердя, доброчинності;
 шефство над ветеранами тощо.
Спортивно-  спортивні олімпіади, спортивні змагання, спартакіади;
оздоровча  оформлення літопису спортивних досягнень;
діяльність  свято «День здоров’я», «Веселі старти», «Школа здорового способу життя»;
 спортивна естафета «Тато, мама і я – спортивна сім’я»;
 туристичні походи тощо.
Діяльність  вечір авторської пісні;
вільного  концерт «Алло, ми шукаємо таланти»;
спілкування  заходи «Творча людино, відгукнись», «День іменинника», «Сюрприз дружби»;
 психологічні ігри, тренінги тощо.
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Громадянське
виховання
передбачає
різноманітну
діяльність вихователів і вихованців з метою формування
справжнього громадянина України.
Проведений нами аналіз педагогічного досвіду засвідчує, що
єдиної класифікації методів виховання не існує через різномунітні підходи до їх розгляду, тлумачення та характеристики.
Розглянемо наступні групи методів громадянського виховання молодших школярів: методи усвідомлення громадянських
цінностей суспільства; методи організації діяльності й
формування
досвіду
громадянської
поведінки;
методи
стимулювання діяльності й поведінки молодших школярів.
Загальною особливістю методів усвідомлення громадянських цінностей суспільства є вербальність, оскільки їх джерелом
виступає слово. За допомогою змістовного й емоційно забарвлюного роз’яснення педагога молодші школярі усвідомлюють сутність громадянських цінностей, осмислюють їх, виявляють емоційно-ціннісні ставлення до них, що в кінцевому результаті сприяє формуванню переконань, громадянської позиції особистості.
Другим призначенням цієї групи методів є осмислення й оцінка
вихованцями власного життєвого досвіду, мотивації своїх дій і
вчинків [7].
До цієї групи методів відносяться: бесіда, розповідь, диспут.
Зупинимось на деяких з них. Одним із методів, що найчастіше
використовується є бесіда, яку організовує і проводить учитель із
метою поглиблення й перевірки уявлень учнів щодо окремих
суспільно-політичних питань, прищеплення їм любові до
Батьківщини.
Результативність бесіди залежить від уміння вчителя
захоплено, з настроєм подати інформацію, зацікавити нею учнів.
Теми для бесід різноманітні, наприклад: «Твої права, дитино.
Сторінками Конвенції про права дитини», «Символи і символіка
української держави», «Історія козацтва, його культура і
традиції», «Видатні українські військові командири, учені,
художники, композитори, митці». Такі теми розкривають
конституційні засади громадянського виховання, історичне
минуле українського народу, його звичаї й традиції.
Крім бесіди, у громадянському виховання молодших
школярів ефективним методом роботи є розповідь, оскільки вона
передусім використовується у виховній роботі з дітьми
молодшого шкільного віку. Розповідь слугує засобом поповнення
знань моралі, вироблення в учнів правильних моральних понять.
Наступним ефективним методом у громадянському
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вихованні школярів є диспут – метод виховання, який
передбачає зіткнення різних, інколи прямо протилежних точок
зору [7, с. 461]. Зазвичай диспути проводять у середніх і старших
класах на моральні, правові та політичні теми, що хвилюють
молодь. Але елементи диспуту потрібно запроваджувати і в
початкових класах, обговорюючи, наприклад, наступні проблеми
– «Мій найкращий друг – телевізор», «Комп’ютерні ігри – «за» і
«проти», «Книжка чи кінофільм – що краще?».
Таким чином, методи усвідомлення громадянських
цінностей суспільства є своєрідним діалогом між учителем і
вихованцем, у процесі якого здійснюється обмін думками,
ідеями, цінностями.
У формуванні позитивного досвіду громадянської поведінки
особистості, її переконань, ставлень до навколишньої дійсності
вирішальну роль відіграє діяльність. У зв’язку з цим важливим у
громадянському вихованні молодших школярів вважаємо
використання методів організації діяльності й формування
досвіду громадянської поведінки. У психолого-педагогічних
дослідженнях
(В.Іова,
Л.Красномовець,
Н.Мойсеюк)
запропоновані та обґрунтовані такі методи, як тренування,
привчання, прогнозування, ситуації вільного вибору, які
базуються на практичній діяльності вихованців.
Метод формування необхідних якостей особистості шляхом
багаторазового повторення дій і вчинків учнів – тренування [4, с.
469]. У початковій школі тренування доцільно використовувати
для
вирішення
різноманітних
завдань
громадянського
виховання:
формування
патріотизму,
громадянської
відповідальності,
працелюбності,
милосердя,
культури
поведінки. Засоби реалізації методу тренування – різні форми
навчальної роботи, позакласні виховні заходи, позашкільні
форми навчання, спілкування, тобто будь-яка відповідним чином
організована практична діяльність молодших школярів.
Наступним методом організації діяльності й формування
досвіду громадянської поведінки є привчання. За трактуванням
Н.Волкової, привчання – це метод, який забезпечує організацію
планомірного й регулярного виконання дітьми певних дій з
метою перетворення їх на звичні форми громадянської
поведінки. Методи тренування й привчання, на її думку,
взаємопов’язані, оскільки спрямовані на засвоєння школярами
соціального досвіду, формування в них системи вмінь і навичок:
«практика свідчить, що особистість швидко засвоює норми й
правила поведінки в суспільстві, але в конкретній діяльності діти


82




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



відчувають значні труднощі через брак умінь і навичок» [2,с.
144].
Ситуація вільного вибору – метод виховання, що моделює
момент реального життя, у якому виявляється й підлягає
випробуванню на стійкість система вже сформованих
позитивних дій, учинків, ставлень. Ситуації вільного вибору
спонукають молодшого школяра пригадати свій досвід поведінки
в аналогічних ситуаціях, проаналізувати його наслідки й
одночасно прогнозувати наслідки вибору, який необхідно
здійснити.
Наступна група методів – методи стимулювання діяльності й
поведінки (Н.Волкова [2], Н.Мойсеюк [7]). У своїй сукупності ці
методи покликані регулювати, коригувати й стимулювати
діяльність та поведінку вихованців. Найефективнішими серед
них вважається гра, змагання, заохочення.
Гра – один із видів діяльності дитини, що полягає у
відтворенні дій дорослих і стосунків між ними. Педагогічні ігри
диференціюються відповідно до педагогічної спрямованості:
дидактичні (організовують у процесі навчання), творчі,
педагогічні (розроблені педагогом з метою досягнення
конкретних виховних завдань) [2].
Змагання – це метод спрямування природної потреби учнів
у суперництві й пріоритеті на виховання потрібних їм і
суспільству якостей. Він забезпечує випробування школярем
своїх здібностей, відчуття товариської взаємодопомоги,
передбачає облік і порівняння результатів діяльності,
заохочення її учасників, сприяє розвитку громадянських якостей
молодшого
школяра,
спонукає
до
наслідування
загальноприйнятих норм поведінки [7].
Заохочення – метод вираження громадянської позитивної
оцінки поведінки й діяльності вихованців. Дія заохочення полягає
в збудженні позитивних емоцій, саме тому воно вселяє
впевненість, створює добрий настрій, підвищує відповідальність.
Тим самим означені методи якнайбільше сприяють формуванню
навичок і вмінь, виробленню цінностей, створюють атмосферу
співробітництва, взаємодії.
Аналіз педагогічного дослідження М.Скрипника дає змогу
класифікувати наступні інтерактивні методи виховання, як імітаційні – методи діалогічної взаємодії учасників виховання з метою
обміну матеріальними та духовними цінностями («Давайте познайомимось»); пізнавальні – методи пізнавальної взаємодії
(діалогу) учасників із метою отримання нових знань, їх систе
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матизації («Від «А» до «Я»»); мотиваційні – методи діалогічної
взаємодії учасників виховного процесу, за допомогою яких кожен
визначає власну позицію у ставленні до способів діяльності
групи, окремих учасників, учителя, самого себе («Мої очікування», «Лист до самого себе»); регулятивні – методи, завдяки яким
встановлюються та приймаються певні правила діалогічної
взаємодії учасників виховання («Виробимо правила»).
Вважаємо за доцільне зазначити, що провідне місце у виховному процесі посідає використання таких методів виховання
громадянськості молодших школярів, що передбачають добровільний вибір особистістю поведінки, котра відповідає таким важливим категоріям, як обов’язок, ініціативність, дисциплінованість,
самостійність, вимогливість, принциповість, активність.
Застосування наведених форм та методів громадянського
виховання покликане формувати в особистості когнітивні,
нормативні та поведінкові норми, що включають в себе
вироблення вмінь міркувати, аналізувати, ставити питання,
шукати власні відповіді, критично розглядати проблему з усіх
аспектів; робити власні висновки, брати участь у громадському
житті, набувати вмінь та навичок адаптації до нових суспільних
відносин адекватної орієнтації; захищати свої інтереси, поважати
інтереси та права інших, самореалізуватися тощо [8, с.291].
Таким чином, ефективність та результативність громадянського виховання молодших школярів значною мірою зумовлюється спрямованістю виховного процесу, формами та методами
його організації. Це дає можливість реально впливати на становлення конкретних життєвих компетентностей учнів, розширює
діапазон виявлення їх здібностей, збільшує можливість кожної
дитини зайняти гідне становище в сучасному житті.
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Хабленко А.В.

*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
У статті подано аналіз рекламного дискурсу як засобу навчання
іноземним мовам, розкрито поняття реклами й рекламного дискурсу,
охарактеризовано зміст та структуру рекламного тексту, його
вплив на свідомість учнів як споживачів даної продукції, наведені
засоби інтерпретації реклами й методики її використання з метою
навчання.

За годы независимости Украины реклама стала составной
частью бытия каждого из нас. Одновременно она приобрела статус весьма привлекательного объекта исследования. Реклама
является рабочим материалом для экономистов, социологов,
историков, лингвистов, дизайнеров, работников телевиденья и
радио. Принимая во внимание особый характер этой формы
коммуникации, список стоило бы дополнить методистами,
которые исследуют условия процесса обучения иностранным
языкам. Неординарность изобразительного компонента рекламы
способна обеспечить эффективную обработку языкового
материала и обучения экспрессивным формам речи [3; c.19].
Целью данной статьи является рассмотрение рекламного
дискурса как средства обучения иностранным языкам. Для этого
остановимся подробнее на таких понятиях как реклама,
рекламный текст и дискурс.
Дж. Эйтчисон определяет рекламу как информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу
лиц и направленную на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижения на рынке [6].
Используются и более узкие определения, например,
*
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ограничивающиеся лишь товарами и услугами. Иногда в
определение включается такой признак как коммерческие
интересы. Реклама – процесс донесения информации от
рекламодателя до целевой аудитории посредством медиаканалов или иными способами.
Подобно другой продукции mass media – газетам, журналам, телепрограммам, радиопрограммам, реклама материализуется в виде готового media текста. При этом понятие «текст»
относительно сферы массовой информации употребляется не
только для определения собственно текстового вербального
ряда, но и приобретает черты объемности, включая в себя такие
важные для media продукции составляющие, как визуальный
ряд в его графическом или телевизионном воплощении, а также
аудиоряд в виде звукового воспроизведения. Поэтому понятие
«рекламный текст» соприкасается не только с вербальным
рядом, но и включает в себя совокупность всех экстралингвистических значимых компонентов, таких как: графика, образы,
звуки и т.д., определенное количество которых зависит от СМИрекламоносителя.
Следует подчеркнуть, что рекламный текст отражает определенные установки (социальные, прагматические, идеологические) коммуникатора [1; c.35].
В данном ключе можно говорить о рекламном тексте как об
определенном дискурсе, поскольку с позиций современных
подходов, дискурс – это сложное коммуникативное явление,
включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические
факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата),
необходимые для понимания текста.
Г.А. Орлов считает, что понятие «дискурс» характеризуется
всеми параметрами, свойственными тексту, а именно завершенностью, цельностью, связностью и др., оно рассматривается
одновременно и как процесс (с учетом воздействия социокультурных, экстралингвистических и коммуникативно-ситуативных
факторов), и как результат в виде фиксированного текста [4].
По мнению В.Г. Борботько дискурс всегда является текстом,
но не всякий текст является дискурсом [2].
Важно то, что рекламные тексты являются дидактическим
материалом, то есть материальными моделями определенных
компонентов социального опыта. Но усвоение этого опыта учениками происходит не непосредственно, не в результате пассивного восприятия и наблюдения, а путем исполнения определенных действий, которые потенциально заложены в дидактическом
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материале и создают в комплексе учебный материал [5].
В рекламных сюжетах часто актуализируется моногранность значения слова, например в политической рекламе, во
время дебатов на выборах, в интервью с известными
политиками часто актуализируется значение слова hard.
Рекламная заставка отражает процесс затвердения металла,
его обработки, подчеркивая тем самым вариативность лексемы
hard: hard steel, hard talk, отсюда и hard words.
В рекламе воздухоплавательных средств американцы часто
используют пословицы и фразеологизмы. При этом проводится
параллель с катанием на коньках, где на дорожках участвуют
лишь двое: two is company, but three is none. Когда же
необходимо показать ресурсы самолетов, которые способны без
пересадок перевозить пассажиров в любой конец света,
целесообразно применение фразеологизма: in the middle of the
nowhere (бог весть где).
Изучение
фразеологизмов
–
неотъемлемая
часть
овладения иностранным языком, поскольку именно в них
отражаются история, культура, традиции и ценности народа.
Вместе с тем фразеология, идиоматика – достаточно сложный лингво-культурный феномен, и изучение таких языковых
универсалий требует от преподавателя творческого подхода,
разнообразия методических стратегий. Поскольку наглядность
традиционно и справедливо является эффективным средством
обучения, использование материалов телевизионной рекламы
может стать одним из современных дополнений к методам обучения специфики использования и перевода фразеологических
единиц. Авторы телевизионной рекламы и анонсов часто обращаются к фразеологизмам и пословицам с целью неординарного привлечения внимания зрителей к своей продукции. Фразеологические единства и словосочетания, лексические компоненты которых утратили свое самостоятельное значение и получили один из оттенков значения, снова приобретают утраченные
значения и переосмысляются благодаря наглядному перевоплощению на экране. С точки зрения изучения идиоматики такой
прием сам по себе – один из способов наглядной специфики
построения устойчивых словосочетаний подобного рода.
Чтоб подчеркнуть необходимость быстрой или даже мгновенной подачи информации, международных событий на канале
новостей, авторы используют рекламу, актуализируя и наглядно
демонстрируя прямые значения словосочетания «in the twinkling
of the time» – мгновенно, не успев и глазом моргнуть.
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На экране демонстрируется человеческий глаз. Диктор за
кадром спрашивает: «Как быстро вы получаете самую свежую
информацию о событиях в мире?» Глаз закрывается и тот же
диктор объявляет: «Не успев и глазом моргнуть».
Для актуальности непрямого значения выражения «to take
the bull by horns», используется реклама, которая имеет
непосредственное отношение к экономической стороне вопроса.
Тенденция к повышению курса акций – «седлание быка», а
понижение – «игра с медведем». Кроме того, подобное
выражение призывает к активным, решительным действиям в
любой сфере деятельности.
На актуализации дополнительных коммуникативных значений выражений-полисемии построены и следующие фразеологические единства:
teeming with enthusiasm (напоминает нам влагу, дождливую
погоду, такое же настроение, и приобретает значение
«снижение активности»)
at the moon moment (яркий лунный свет ассоциируется с
самыми яркими событиями в жизни каждого человека – в Ваш
звездный час)
damp of inspiration (во время плохой погоды, да еще и с
плачущим ребенком возникает угнетенное чувство и
«исчезновение вдохновения»)
haze of understanding (будто молния поражает Вас какая-то
идея, и все становится понятным)
to stay on one’s shoulders (акробатический трюк, который
прозрачно намекает не только на то, что кто-то вылез Вам на
голову, но и стал слишком заносчив)
independent (приобретает значение – влиятельный,
находчивый)
wake up call (это не только дополнительная услуга в
гостинице, но и предчувствие чего-то недоброго, особенно в
политике: Израиль – Пакистан)
noble mind (от воплощения Нобеля, как гениального
человека, ученого происходит переосмысление выражения
«гордый разум» в «гениальная идея, гениальный разум»).
Приведенные выше примеры наглядно подтверждают
целесообразность использования рекламных материалов во
время обучения лексике, для развития диалогической и
монологической речи с использованием этой лексики.
И реклама, как вид газетного текста, которая всегда несет в
себе что-то новое, также может найти широкое применение для
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развития диалогической речи. Продемонстрируем на примере
следующего объявления:
Single guy, own home, sports car. Wishes to meet naturallooking female wearing jeans. Interests: old films, music.
На базе этого текста преподаватель может задать ученикам
следующие вопросы:
1. Does this ad (notice in personal column) characterize the
person who wishes this or that?
2. How old do you think he is?
3. Is he wealthy man? (Provide either point of view)
4. Is it easy or difficult to meet his requirements? (etc).
Полезны также упражнения на реплицирование, например:
«отреагируйте на следующие утверждения».
1. The best way to get acquainted with a person is through the
newspaper.
(предположительная реакция: сомнение)
2. To have an own home (house, flat) is good thing.
(предположительная реакция: согласие)
3. I don’t like girls wearing jeans everywhere and all the time
(предположительная реакция: солидарность, несогласие)
4. The best hobby to my mind is collecting old coins.
(предположительная реакция: анализ, размышления)
Упражнения на развитие монологической речи учащихся
1. Lesen Sie die Information
auf dem Bild und
beantworten die Fragen.
1) Was werbt man auf diesem
Bild?
2) Beschreiben Sie das Bild.
Wen wendet der Autor der
Werbung an?
3) Welche Methode benutzt
man um das Produkt
attraktiv zu machen?
4) Würden Sie das Produkt
kaufen? Warum?
5) Welche Nachteile und
Vorteile dieser Werbung
haben Sie bemerkt?
2. Denken Sie die Werbung
eines Produktes aus, führen
Sie Ihr Projekt vor.
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Упражнения на формирование грамматических навыков
учащихся
1. Lesen Sie die Werbung.
2. Schreiben Sie die Adjektive aus.

3.

Bezeichnen Sie Kasus, Geschlecht
und Vergleichsformen den
Adjektiven.
Schreiben Sie die Gegenwörte zu
diesen Adjektiven.

Таким образом, реклама, призванная привлекать потенциальных покупателей и ставшая неотъемлемой частью жизни каждого из
нас, может также успешно использоваться в обучении иностранным
языкам. Реклама является ярким
отражением национальной культуры и особенностей языка определенной страны. Именно поэтому ее
можно считать одним из эффективных средств формирования
межкультурной компетенции учащихся. Рассмотрение рекламы с
позиции дискурса (т.е. учитывая не
только особенности рекламного
текста, но и экстралингвистические факторы, присущие
дискурсу) доказывает целесообразность ее использования для
формирования лексических, грамматических навыков учащихся,
развития монологической и диалогической речи.
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
У статті аналізується система виховної роботи з дітьми та
підлітками у позашкільній діяльності центру дитячої творчості
Великоолександрівського району.

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з
головних ланок в системі виховання всебічно розвиненої
особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів,
створення умов для розвитку й підтримки талантів та
обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо.
Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності,
до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні
передумови для прояву її природних здібностей.
У позашкільній діяльності дитина не просто відтворює те,
що засвоює. Завдяки своїй унікальності й неповторності вона
розвиває, доповнює знання та навички, удосконалює їх. Саме в
цьому полягає особливість методики позашкільного педагогічного процесу як цілісної системи безперервної освіти особистості, формування їх у специфічних умовах життєдіяльності у
сфері дозвілля. Крім того, сама організація діяльності дітей в
позашкільному закладі досить різноманітна. Уся позашкільна
виховна робота спрямована на розвиток творчої особистості, її
ініціативи з урахуванням потреб і здібностей. Унаслідок саме
такої організації діяльності дітей у позашкільних закладах
виникає можливість зацікавити їх творчістю.
Вагоме місце в позашкільній освіті займає художньо-естетичне навчання й виховання, покликане розвинути творчі здібності учнів: уяву, фантазію, образне мислення, оскільки їх формування відбувається у взаємодії вже засвоєних знань і нових
вражень. Комплексне пізнання мистецтв сприяє найповнішому
виявленню творчих сил людини, емоцій, інтелекту, тобто універсальних людських якостей, важливих у будь-яких галузях
діяльності.
Зазначимо, що в основі сучасної освіти художньо-естетичне
навчання й виховання потребує від учителів постійного
підвищення власного рівня професійної компетенції, що
ґрунтується на засвоєнні й використанні новітніх технологій. А це
зумовлює й зміни в підготовці самих учителів. Необхідно
*
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створювати їм можливості для розвитку й саморозвитку,
проводити навчання у формі спецкурсів, семінарів, предметнометодичних майстер-класів тощо.
Таким чином, у єдиному освітньому просторі України позашкільна освіта спрямована на розвиток талантів особистості,
розумових та фізичних здібностей дитини, задоволення їх
потреб у професійному становленні.
Одним із осередків виховання справжньої духовності та
творчої особистості на Херсонщині є центр дитячої творчості
Великоолександрівського району. Метою роботи центру є
створення умов для розвитку здібностей, талантів, обдарувань
дітей та молоді, задоволення їх потреб у професійному
самовизначенні, духовних запитів.
Напрямками роботи центру визначено туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний. До того ж тут
працює 18 гуртків художньо-естетичного циклу. Художньоестетичне виховання в центрі базується на системному підході,
зокрема розвитку загальних та художніх здібностей, художньообразного мислення, універсальних якостей творчої особистості,
спрямованих на самовираження та самоствердження.
У системі художньо-естетичного виховання дітей та учнівської молоді одне з головних місць займає хореографічне
мистецтво.
У роботі хореографічних гуртків знаходять відображення
соціальні й етнічні ідеали суспільного життя, історія народу,
трудова діяльність, національні обряди, звичаї, характер. У танці
створюється ідеальний образ, який утверджується в емоційнохудожній формі [1].
Керівник гуртка хореографії, Ірина Анатоліївна Яценко,
учить своїх вихованців оволодівати основними навичками елементів класичного танцю, виявляє й розвиває в учнів усе краще,
що дано їм природою, і разом із тим, прищеплює любов до
мистецтва.
Терміном «художнє читання» визначають майстерне читання художніх творів зі сцени чи естради [2]. Заняття з оволодіння
сценічною мовою, художнім словом, культурою мови та спілкування проводить керівник гуртка Людмила Вікторівна Ішатенко.
Здатність переходити з одного психічного стану в інший, уміння
володіти собою та увагою слухачів, бездоганне опанування
техніки мовлення та знання законів музики мови народу – усім
цим оволодівають вихованці гуртка «Художнє слово». Робота в
гуртку літературної творчості продуктивна, оскільки має широкі
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можливості для індивідуальної роботи з кожним гуртківцем.
Керівник безпосередньо впливає на своїх вихованців,
відчуває їхню душу, розуміє біль, очікування, радощі. Люблячи та
шануючи рідну мову, вони, як справжні поети, складають вірші.
Саме творчій підхід педагога до своєї справи і є потужним
поштовхом для розкриття здібностей дитини.
Так, у 2007 році вийшла збірка «Світ такий безмежний»,
автором якої стала вихованка гуртка Анна Ставицька, а у збірку
«Скарбничка поезій» увійшли вірші шести гуртківців.
Душою народу, його історією є народна пісня. На основі
української народної пісні й виховується духовність, пізнання
світу, відбувається формування світогляду. З усіх музичних
жанрів саме пісня має магічну силу, вона ніби проходить
енергетичним струмом крізь людський організм і душу людини,
збираючи думки й почуття [3]. Керівник гуртка «Вокальний спів»
Надія Федорівна Голод ознайомлює учнів з народними піснями,
допомагає зберігати, збагачувати народні традиції, передавати
їх з покоління в покоління. Пісенний матеріал гуртка пробуджує в
дітей любов до співів та музики, овіяної духом народної
творчості. Головним фактором захоплення дітей вокальним
співом залишається особистість керівника гуртка, його ерудиція,
здатність викликати у вихованців само спонукання до
цілеспрямованої активності особистим прикладом.
Головне для керівника гуртка – це збереження народних
традицій, які не тільки живлять мистецтво, а й складають
культурну цінність українського народу.
Мистецтво художнього в’язання посідає одно з почесних
місць серед народних ремесел, які активно впливають на формування національної свідомості. Крім того, колективна праця, спілкування з іншими дітьми та викладачем, обмін творчими ідеями
позитивно впливають на процес соціалізації юного громадянина
України. У своїй праці керівник гуртка «Художнє в’язання» –
Людмила Віталіївна Горянська використовує духовно-культурні
традиції власного народу. Поступово веде до пізнання та
розуміння людських цінностей. Завдяки цьому закріплюється
активна життєва позиція, установки та ціннісні орієнтації учня.
Завдяки вагомому внеску у творче життя колективу керівника гуртка образотворчого мистецтва Оксани Василівни Стефанюк здійснюється залучення дітей і молоді до основ образотворчого мистецтва, розвиток їхнього художнього смаку, формування
естетичного почуття. Результатом творчого пошуку педагога є
оригінальні, нестандартні рішення педагогічних проблем.
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Інноваційні технології, які застосовуються, носять гуманітарний
характер, дають змогу впливати на потреби, інтереси, мотиви,
ціннісні орієнтації дитини. Ця діяльність спрямована на
вдосконалення й оновлення педагогічної практики шляхом
створення, розповсюдження та освоєння ефективних способів і
засобів досягнення встановленої мети, яка передбачає вивчення
та засвоєння творчої спадщини народних майстрів та здобуття
практичних навичок вихованцями гуртка; виховання гармонійно
розвиненої особистості, гідного громадянина України.
Педагог навчає створювати власні варіанти сюжетів картин,
аплікацій, виробів з глини, бісеру та соленого тіста. Навчає
визначати шляхи реалізації задуму; розвиває художній смак,
кругозір, емоційність, естетичне сприйняття реальності. Виховує
вміння оцінювати та аналізувати власноруч виготовлені вироби,
прищеплює любов до рідного краю. Доступність змістовного
матеріалу, практичне призначення виробів, раціональність
використання сировини та інструментів роблять гурток
привабливим і дозволяють займатися в ньому учням із різним
рівнем підготовки та матеріальним становищем сім’ї.
За час роботи керівника гуртка її вихованці досягли певних
творчих результатів. Діти брали участь у районних, обласних та
республіканських виставках декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Їхні роботи є у Франції, США, Естонії, Росії,
Італії. Вироби гуртківців є в музеї «Поле чудес» у Москві.
Неодноразово діти брали участь у конкурсах дитячих поробок,
які організовували газети «Жінки за майбутнє», «Порадниця»,
«Новий день», «Русская правда», «Позакласний час»,
«Учитель», «Жайвір». Діти мають нагороди, цінні подарунки,
подяки на шпальтах газет.
За досягнуті успіхи О.В. Стефанюк нагороджена грамотами
Великоолександрівської райдержадміністрації та Херсонської
облдержадміністрації, листом подяки Великоолександрівської
дитячої школи мистецтв, дипломом Херсонського обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
За останні роки центр дитячої творчості Великоолександрівського району значно збагатив зміст і методику навчання й
виховання. Але цей позитив напрацьовується нелегко. Треба
співпрацювати з батьками дітей, бо вони допомагають виживати,
треба знаходити таких ентузіастів, які погодяться працювати за
таку низьку зарплату.
Щоб виживати в таких умовах, колектив центру повинен
бути конкурентоспроможним, вести постійний пошук додаткових
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джерел фінансування, інтегруватися в соціумі, а також постійно
вдосконалювати власну модель діяльності закладу в аспекті
діючих інноваційних технологій, адекватності стратегічним
потребам та місії закладу в цілому [4].
Сучасна соціально-економічна ситуація висуває нові вимоги
до організації діяльності позашкільного навчального закладу.
Важливим чинником, що визначає ефективність такої організації,
є також педагогічна культура. Досягнення педагогічного
колективу центру дитячої творчості підтверджують висловлену
думку і є прикладом успішної адаптації закладу до складних
соціально-економічних умов [5].
Ураховуючи важливість позашкільної освіти у вихованні
молодого покоління громадян української держави, необхідною э
ефективна організація творчої діяльності дітей та молоді в
позашкільних закладах.
На основі аналізу результатів педагогічної діяльності Центру
дитячої творчості Великоолександрівського району можна
зробити такі висновки:
1. Сприятливі умови для реалізації творчого потенціалу
хлопців та дівчат створюються у спеціалізованих центрах
дитячої творчості.
2. На базі таких центрів доцільно розгорнути діяльність
творчих
гуртків відповідно до інтересів і нахилів школярів.
3. Важливим напрямом педагогічної роботи центру дитячої
творчості є діяльність мережі гуртків при загальноосвітніх
навчальних закладах, що дозволяє широко залучити школярів
до доступної художньої творчості.
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ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ
ПОСІБНИКІВ
Стаття присвячена висвітленню питань, котрі стосуються
створення підручників і навчальних посібників на електронній основі. У
ній
розглядаються
змістові,
методичні,
мультимедійні,
концептуальні, виховні та ергономічні і санітарно-гігієнічні вимоги.

Стрімкий розвиток науки спричиняє систематичне збільшення потоку інформації. Установлено, що кількість знань із багатьох галузей науки подвоюється протягом п’яти років, а з окремих (наприклад радіоелектроніки) це відбувається протягом двох
років. Результати наукових досліджень публікуються переважно
в числених збірниках статей, монографіях, доповідаються на
конференціях, симпозіумах, узагальнюються в дискусіях тощо.
Тільки невелика частина з напрацьованого наукою, хоч і основна, потрапляє в підручники та навчальні посібники. Для підручників відбирають інформацію, виходячи з різних критеріїв. До
шкільних підручників спрямовуються наукові знання переважно
світоглядного характеру, а до підручників для вищих навчальних
закладів – знання з відповідного фаху. Як до шкільних підручників, так і до підручників для інших навчальних закладів наукові
знання спрямовуються «дидактично обробленими». Особливо
це стосується шкільних знань. Над цим працює велика кількість
педагогів, психологів. Вони формують стратегію й тактику навчання, освіти, виховання, відбирають необхідні знання, інформацію і зосереджують їх у підручниках. За експертними оцінками,
виходячи із зазначеного вище, до підручників і навчальних
посібників потрапляє не більше 30% напрацьованого наукою, і то
в скороченому вигляді. Особливо «потерпають» наукові знання,
отримані на стику наук. Для них не знаходиться місця не тільки в
шкільних, а й у підручниках для вищої школи. У зв’язку із цим
виникає протиріччя між кількістю відкритих наукою знань,
інформації і можливістю її донесення до споживачів. Воно
спонукає до пошуку засобів розв’язання проблеми. Цілком
очевидно, що виданнями на паперовій основі інформаційну
проблему не розв’язати. Це відзначається багатьма вченими,
педагогами, вчителями (Р.С. Гуревич, М.І. Жалдак, Е.І. Машбиц,
В.С. Торопцов та ін.).
Мета статті – виявити психолого-педагогічні, структурні, ор*
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ганізаційні, ергономічні та санітарно-гігієнічні вимоги з підручників і навчальних посібників до освітньої галузі «Технології».
Навчальна література, зокрема підручники та навчальні
посібники, є основним засобом навчання в закладах освіти.
Недарма для їх створення залучаються авторитетні та
досвідчені фахівці.
Підручник є носієм інформації, знань, засобом їх накопичення та трансформації, джерелом передачі з покоління в
покоління. Наскільки вдало здобуті наукою знання трансформуються в підручнику в навчання, настільки він буде корисним,
популярним і актуальним протягом часу. Є багато прикладів, коли шкільний чи вузівський підручник слугував учням і студентам
десятки років. По них вчилися батьки й діти навіть онуки. Вони
допомагали встановлювати своєрідний зв’язок поколінь.
Проте навіть найдосконаліші підручники й навчальні посібники на паперовій основі не витримали натиску лавини інформації. У зв’язку із цим введені відповідні вимоги до шкільних і навіть до вузівських підручників. Вони стосуються як їх ваги і обсягу, так і оформлення. Відповідно до цих вимог, книга для першокласника не повинна перевищувати 300 г, для 5 – 9 класів – 400
– 500 г, для випускників – 600 г. Забороняється друкувати текст
на кольоровому чи сірому фоні. Обсяг підручника для вищої
школи регламентується кількістю відведених годин на вивчення
відповідного навчального предмета за навчальним планом.
Обмеженість обсягу підручників, складність використання й
зберігання інформації, низька мобільність сприяли зменшенню їх
ролі як основного засобу передачі знань наступним поколінням.
Підручники на паперовій основі починають все більше виконувати спрямовуючу функцію, служити своєрідним орієнтиром у
дотриманні стандартів освіти. Через них здебільшого
відбувається реалізація програм. Інформаційне забезпечення
виконання навчальних програм досягається різними шляхами, і
головним серед них все більше стає комп’ютерний. Це
пояснюється тим, що ресурс комп’ютерного інформаційного
забезпечення значно вищий ніж підручника на паперовій основі.
Так, на одному компакт диску (CD) об’ємом 700 Мб
розміщується текст обсягом 4000 томів, що відповідає домашній
бібліотеці. Електронні посібники не бояться зносу та старіння,
займають мало місця і дуже мобільні. Учитель може достатньо
швидко перекомпонувати його або розмістити навчальний
матеріал на веб-сайті для одночасного користування учнями.
Простими у виготовленні й експлуатації є підручники, які
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виготовлені в формі html – основному форматі мережі Інтернет.
Це дозволяє скористатись підручником та матеріалами з нього
для розміщення на шкільному чи вузівському освітньому сервері.
Другий варіант – розміщення підручника на компакт дисках.
В електронній бібліотеці за допомогою пошукових систем значно
легше і швидше зорієнтуватись і знайти потрібний підручник, а
також віднайти в ньому необхідну інформацію. За допомогою
машинного перекладача типу Stylus електронний підручник
можна швидко перекласти на потрібну мову. Електронний
посібник із часом може швидко поповнюватись новими даними,
досягненнями науки, прикладами застосування тих чи інших
законів чи закономірностей на практиці. Оскільки форма
електронного підручника чи навчального посібника блочна, то
окремі блоки при необхідності можуть замінюватись,
корегуватись чи доповнюватись.
Можна сказати, що до використання комп’ютерних технологій навчання, освіта розвивалась еволюційним шляхом. Поява
комп’ютерів призвела до революційних змін, як у засобах навчання, так і в педагогічних технологіях. Роль підручників на паперовій основі все успішніше почали виконувати підручники і
навчальні посібники на електронній основі. Звичайно, тут не
йдеться про повну заміну одних підручників на інші. Мова йде
про паралельне використання підручників на паперовій і електронній основі. Із цього приводу є різні підходи. Одні педагоги говорять про те, що підручники на паперовій основі будуть використовуватись і надалі та виконуватимуть важливу роль у навчанні, інші – передбачають їх заміну на підручники на електронній основі. На нашу думку, перший підхід більш ймовірний,
оскільки крім недоліків підручники на паперовій основі мають ряд
суттєвих переваг над електронними. Більше того, вони один
одному не заважають, а навпаки – доповнюють один іншого.
Однією з важливих переваг є те, що для їх використання не
потрібне складне, дороге обладнання, яким перш ніж користуватись треба оволодіти. Також не треба дбати про програмне
забезпечення, наявність відповідних носіїв інформації, їх
упорядкування, зберігання.
Важливою перевагою підручників і навчальних посібників на
паперовій основі також є те, що вони не пов’язані із загрозою для
здоров’я користувача. Вплив комп’ютерної техніки на здоров’я
людини ще не достатньо вивчений. Але зрозуміло, що він є.
Відповідні захисти від випромінювання його зменшують, але не
усувають. Рекомендації щодо обмеження часу використання
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комп’ютера є, але чи завжди їх дотримуються. За встановленими
нормами, учень не повинен знаходитись перед кінескопом
більше двох годин на тиждень. Негативний вплив комп’ютера на
здоров’я людини можливо й невеликий, але є ще й інші джерела
впливу – мобільні телефони, телевізори, інтерактивні дошки
тощо. Якщо підрахувати, скільки часу учень чи студент
проводить перед кінескопом, то стає зрозуміло, що небезпека
для здоров’я людини є.
Психологами доведений значний негативний вплив комп’ютерної техніки на психіку людини, особливо учнів. Таке явище як
«комп’ютерна залежність» стало незаперечним негативним
фактом.
Результати аналізу процесу мислення людини при
сприйнятті інформації з посібника на паперовій і електронній
основі теж не на користь останнього. При користуванні
посібниками на паперовій основі учень зосереджується на змісті
навчального матеріалу, розкритті причинно-наслідкових зв’язків.
Коли ж він користується комп’ютерною технікою то переважно
зосереджується на пошуку інформації, використанні її в готовому
вигляді. У нього вже вироблена установка на пошук відповіді.
Можна сказати, що для учня бажання за допомогою комп’ютера
знайти відповідь в готовому вигляді превалює над бажанням
отримати відповідь власним розумом. Для зосередження на
змісті навчального матеріалу учневі потрібна додаткова
установка на усвідомлення інформації – відмовитись від спокуси
скористатись готовим продуктом.
Але зазначені вище, хоч і значні недоліки комп’ютерної
технології отримання навчальної інформації, по-перше, не є
неподоланними, а, по-друге, не стають гальмом на шляху
використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі.
Науково-технічний прогрес потребує підготовки підростаючого
покоління до діяльності, життя в інформаційному суспільстві.
Науковцям, і перш за все педагогам і психологам потрібно
шукати шляхи подолання перешкод і труднощів на шляху
використання прогресивних способів пошуку, сприйняття,
усвідомлення й реалізації наукової інформації.
Електронний підручник чи навчальний посібник не є копією
паперового варіанту. Завдання й призначення їх набагато ширші. З огляду на те, що їх обсяг практично не обмежений, виникає
можливість в них більш ґрунтовно і докладно викласти зміст
навчального матеріалу, текст супроводжувати ілюстративною
інформацією, мультимедійним забезпеченням, вводити поняття,
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що характерні для даного навчального предмета, контролювати
засвоєння навчального матеріалу, здійснювати профорієнтацію
й виховну роботу. Крім того, можна створювати комплекс навчальної літератури з навчального предмета (підручник, набораторний практикум, збірник задач та вправ, методичні рекомендації до вивчення дисципліни для окремих категорій учасників
процесу навчання тощо). Завдяки комп’ютерній техніці з’явилась
можливість створювати посібники для програмованого навчання,
що є дуже важливим для заочної та дистанційної освіти.
Отже однією з важливих вимог до електронних підручників і
навчальних посібників є повнота інформації з кожного модуля
навчального матеріалу. Учневі чи студенту для з’ясування того
чи іншого питання не потрібно шукати додаткову літературу, чи
інший підручник, в якому, можливо, дане питання викладено
грунтовніше чи більш зрозуміло.
Наступною важливою вимогою до електронного підручника
й навчального посібника є наявність мультимедійного супроводження змісту навчального матеріалу. Особливо він необхідний при вивченні трудового навчання й загальнотехнічних
дисциплін. Введення технічних понять, з’ясування суті технічних
процесів і явищ, вивчення будови механізмів і машин не
можливе без використання ілюстрацій, тип і характер яких
підбирається відповідно до змісту навчального матеріалу.
Важливо, щоб при формуванні тих чи інших технічних понять, в
учнів чи студентів створювався образ відповідних деталей,
вузлів механізмів чи машин. Без цього практично не можна
сформувати технічне мислення. Ще краще, якщо текст
підручника супроводжується моделюванням процесів і явищ, які
вивчаються, або мультиплікаціями чи віртуальними ситуаціями.
Для засвоєння техніки важливо, щоб учень бачив реальні умови
роботи механізмів і машин. У минулому цю вимогу задовольняло
навчальне кіно, тепер же це значно простіше зробити за
допомогою комп’ютера чи DVD програвача. Дуже важливими є
ілюстрації мікрооб’єктів і макрооб’єктів. Надзвичайно важко без
ілюстрацій пояснити роботу електронних приладів чи систем і
майже не можливо без ілюстрацій створити повне уявлення про,
наприклад, доменні печі, прокатні цехи, шахти тощо.
Супровід тексту підручника ілюстраціями крім змістового
навантаження повинен виконувати дидактичні функції –
збуджувати інтерес до змісту навчального матеріалу, спонукати
до самостійної діяльності, викликати потребу в розширенні
кругозору, поглибленому вивченню тих чи інших явищ чи
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процесів тощо. В електронному посібнику значно легше, а ніж на
паперовій основі, створити проблемні ситуації, здійснити
евристичній підхід тощо.
Навчальні посібники на електронній основі в ідеальному
варіанті повинні забезпечувати програмоване навчання, або
його основні ознаки.
Під час роботи з будь-яким джерелом інформації важливо,
щоб споживач усвідомлював степінь розуміння сприйнятого. Із
суб’єктивних причин здійснювати самооцінку важко. Просуватися
у сприйнятті нового матеріалу без упевненості в розумінні
попереднього неефективно, а часом і неможливо. Особливо це
стосується природничих та технічних наук. Функція оцінювання
ступеня засвоєння навчального матеріалу при традиційному
навчанні покладається на вчителя чи викладача. Засобами
зворотного зв’язку учитель чи викладач оцінює, наскільки учні чи
студенти готові до вивчення нового матеріалу. При необхідності
вони актуалізують потрібні для вивчення нової теми раніше
засвоєні знання. Актуалізація необхідних знань може
здійснюватись різними шляхами – постановкою відповідних
запитань, проведенням бесід тощо.
У навчальних посібниках на паперовій основі з метою самоконтролю в кінці теми друкуються запитання. Як показує практика й дослідження, вони малоефективні. Учень чи студент не може встановити, чи правильно він відповів на те чи інше
запитання.
В електронних навчальних посібниках це можна зробити. До
кожної теми чи модуля розробити контролюючу програму. Вона
може бути в режимі тільки оцінювання, а може здійснюватись у
режимі програмованого навчання, тобто блокувати просування у
вивченні нового матеріалу, поки не буде засвоєний попередній
навчальний матеріал. Важливо також, особливо для учнів, щоб
програмою передбачався певний аналіз відповіді з посиланням
їх до першоджерела.
Крім зазначених вище вимог, які переважно стосуються змісту електронних посібників, висуваються вимоги до їх створення.
Створення електронних посібників – складний процес, тому
до їх написання й видання повинні залучатися висококваліфіковані педагоги-науковці, психологи, дизайнери, спеціалісти з
методів контролю якості навчання (текстологи) та програмісти.
При цьому треба, щоб електронні посібники створювались на
основі наукових досліджень і апробованих даних. Потрібно, щоб
електронні посібники відображали не тільки зміст освіти, а й
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були засобом навчання.
Дослідженнями встановлено, що це можливо тоді, коли
електронні підручники й навчальні посібники будуть розроблятися за такими етапами:
- розроблення концепції;
- проектування змісту, структури й архітектури сценарію
(технології вивчення);
- визначення мультимедійного забезпечення;
- вибір способів контролю знань і вмінь.
Під час розроблення концепції враховуються державні
стандарти освіти, завдання навчального предмета й основні
закономірності процесу навчання.
Проектування полягає у визначенні теоретичних засад
побудови сценарію навчального посібника. При цьому в центрі
уваги знаходиться механізм взаємодії з користувачем – треба
забезпечити інтерактивність навчання. Проектування можна
здійснювати виходячи зі змісту навчального матеріалу, коли в
центрі уваги знаходиться досягнення його розуміння.
Технологічне забезпечення цієї мети підбирається відповідно до
конкретного змісту навчального матеріалу. Але проектування
можна здійснювати, йдучи від закономірностей навчальної
діяльності до методики й технології організації навчання.
Планування мультимедійного забезпечення здійснюють, виходячи з потреби в забезпеченні доступності навчального матеріалу, підвищення пізнавальної активності учнів чи студентів, їх
професійного, патріотичного, екологічного, культурологічного
виховання та технічних можливостейу конкретних умовах.
Серед способів контролю засвоєння навчального матеріалу
користувачами найбільш доступнім є тестовий.
Електронні підручники й навчальні посібники повинні відповідати певним ергономічним і санітарно-гігієнічним вимогам:
1. Для підтримання високого рівня уваги час роботи учня з
підручником повинен бути 15 – 20 хв. студента – у межах години.
2. Використовувати для всіх видів інформацій не більше
90% загальної площі екрана.
3. Дотримуватись принципів використання гами кольорів, а
саме:
- яскраві кольори привертають увагу, а безліч яскравих плям
її розсіюють;
- схожі кольори використовують для передавання однакових
зображень, а контрастні – для різноманітних;
- використовувати на екрані одночасно не більше чотирьох
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кольорів з їх відтінками.
4. Для посилення й фіксації уваги до текстової інформації
можна застосовувати:
- мигаючі символи (3 – 4 мигання з інтервалом 0,5 – 1 с);
- великий шрифт, підкреслення окремих слів або виділення
кольором.
5. Використовувати монітори з роздільною здатністю не
нижчою ніж 640 х 480 точок на екрані з 256 кольорами.
6. Для запобігання зорового напруження треба дотримуватися трьох вимог: відстані користувача від екрану монітора,
якості зображення, у тому числі його яскравості та контрастності,
освітленості в кімнаті.
Малі розміри зображення на екрані спричинюють перенапруження зору. Досвід показує, що для чіткого бачення
`
предмета, його кутові розміри повинні мати 10 .
Перенапруження зору великою мірою залежить від положення користувача відносно оптичної вісі екрану.
7. Використовуючи звукову інформацію, слід ураховувати,
що:
- час засвоєння учнями звукової інформації триваліший, ніж
зорової;
- звук і текст не повинні дублюватися, а мають доповнювати
один одного;
- спокійна музика підтримує увагу, а ритмічна – відволікає
від роботи.
8. Розташовувати початкову точку сприймання інформації в
лівому верхнєму куті екрана, ураховуючи звичний рух ока від
лівого верхнього кута до правого нижнього, тобто зліва на право.
9. Для підказок потрібно відвести постійну зону на екрані.
10. У програмі завжди повинно міститись повідомлення про
подальші дії користувача.
11. Уникати зайвих текстових подробиць і графічних
прикрас.
12. Надмірно не захоплюватись оцінюванням знань у балах.
Часте оцінювання може призвести до негативного впливу на
користувача.
Зазначене вище дає можливість зробити такі висновки.
1. Електронні підручники і навчальні посібники повинні
створюватися висококваліфікованими, досвідченими авторами,
серед яких мусять бути педагоги – науковці з фаху навчальної
дисципліни, для вивчення якої готується електронний підручник
чи навчальний посібник, методисти, психологи, дизайнери,
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спеціалісти з методів контролю якості навчання (текстологи) та
програмісти. Це не означає, що колектив авторів повинен бути
численними, багато функцій можуть виконати консультанти.
2. Починати створення електронного навчального посібника
треба зі створення проекту, який може мати таку структуру: розроблення концепції; проектування змісту, структури й архітектури
сценарію (технології вивчення); визначення мультимедійного
забезпечення; вибір способу контролю знань і вмінь.
3. Зміст електронного підручника чи навчального посібника
повинен бути максимально повним, відповідним чином структурованим (для вищої школи розбитим на модулі і змістові модулі),
супроводжуватись довідниковими даними, мати можливість для
диференційованого та багаторівневого навчання, включаючи
профорієнтаційний та виховуючий матеріал.
4. Навчальний матеріал повинен мати необхідне графічне і
мультимедійне забезпечення. Рисунки, графіки, таблиці краще
розташовувати в тексті посібника. Динамічні, великого обсягу
мультимедійні матеріали варто розташовувати в додатках під
відповідним кодом.
5. У навчальних посібниках на електронній основі є можливість запровадити програмоване вивчення всього навчального
матеріалу чи окремих його розділів чи модулів. Особливо це
ефективно для заочного й дистанційного навчання.
6. Серед способів поточного й підсумкового контролю засвоєння навчального матеріалу найбільш ефективним є тестування.
Програми з тестування варто винести в додаток електронного
посібника.
7. За наявності в навчальному курсі лабораторних робіт,
практичних чи семінарських занять в електронно-навчальному
посібнику варто виділити окремий розділ, де зосередити
інструкції до лабораторних робіт та завдання для практичних і
семінарських занять.
8 Текстове, графічне, мультимедійне оформлення електронних підручників і навчальних посібників повинно відповідати
ергономічним та санітарно-гігієнічним вимогам, що дасть можливість уникнути негативного впливу на здоров’я користувачів.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У
СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті розглянуті організаційно-методичні засади формування компетентностей спеціальної професійно-прикладної медичної
підготовки у старшокласників за результатами реалізації змісту
авторської програми факультативного курсу «Професійно-прикладна
медична підготовка» для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл.
Визначені компоненти та напрямки формування компетентностей
та життєвих навичок щодо надання першої медичної допомоги
постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій у сфері цивільного
захисту.

Здоров’я людини – її найбільша цінність. Але, на жаль,
сьогодні наша країна посідає лише 60 місце у світі за цим
показником. Упродовж останніх років у 7-10 разів зросла кількість
онкологічних захворювань, а також хвороб серцево-судинної,
дихальної та гормональної систем. На теренах пострадянського
простору Україна найстаріша держава з надзвичайно низькою
тривалістю життя її мешканців. Слід констатувати, що останніми
роками стабільно визначається щорічне зменшення кількості
населення більш як на півмільйона осіб, у тому числі і значною
мірою від наслідків надзвичайних ситуацій та некомпетентних дій
щодо надання першої допомоги постраждалим [4;7;11;12]. Тому
формування у старшокласників компетентностей спеціальної
професійно-прикладної медичної підготовки, спрямованих на
реалізацію вимог як сфери цивільного захисту, так і
*
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держстандартів освіти, є актуальним державним та життєвим
завданням сьогодення [2;3;14;15].
Завданнями нашої статті є:
1) актуалізувати пріоритетні напрямки щодо формування
компетентностей спеціальної професійно-прикладної медичної
підготовки у старшокласників та дій у сфері цивільного захисту;
2) розробити методичні рекомендації щодо проведення
занять за програмою спеціальної індивідуальної професійноприкладної медичної підготовки старшокласників.
Результатами дослідження є те, що знання, уміння та
навички, які молодь набуває і виробляє, навчаючись у школі,
безпосередньо важливі в дорослому житті. Разом із цим,
сьогодні набуває актуальності поняття компетентності учня, що
визначається багатьма чинниками. Оскільки саме компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими
індикаторами, що дають змогу визначити готовність учнявипускника до життя, його подальшого особистісного розвитку й
до активної участі в житті суспільства [8; 9; 14].
Сучасними науковцями досить ретельно вивчається питання організаційно-методичного забезпечення компетентнісноспрямованого особистісно зорієнтованого навчально-виховного
процесу школярів. Серед публікацій останнього часу визначимо
напрацювання І. Беха, С. Василенко, Т. Волобуєвої, Л. Горчакова, В. Грузіна, С. Денисюка, О. Кучерявого, І. Лазора, В. Лісовського, А. Львова, В. Мазура, О. Овчарука, В. Палагеша, С. Рудюка, Л. Соколової, Ю. Соловйова, М. Стеблюка, С. Тамова,
І. Тульчинського, Н. Чабан, Л. Чернікової, О. Чернишова, О. Четвертака та ін. [4; 6; 8; 10; 11; 13; 14].
Розроблений нами зміст навчання та методичні рекомендації за програмою факультативного курсу «Професійно-прикладна медична підготовка» для учнів випускних класів
сприятиме формуванню здоров’язберігаючих навичок та
компетентностей і актуалізації їх до щасливого життя у процесі
державотворчої соціалізації.
Основні терміни з теми нашого дослідження, що ми
розуміємо як:
 здоров’я – динамічно змінний стан, що характеризується
високими адаптаційними можливостями організму, оптимальним
функціонуванням систем і органів, а також гармонійними
взаємостосунками з природним середовищем і соціумом;
 культура здоров’я – необхідна складова частина
загальної культури, яка дозволяє людині грамотно піклуватися


106




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



про здоров’я і благополуччя – власного і оточуючих;
 здоров’язберігаюча компетентність – це характеристики, властивості учня, спрямовані на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я – свого та оточення;
 спеціальна професійно-прикладна медична підготовка старшокласників – компетентності, навички та уміння у
сфері цивільного захисту і дій щодо надання першої медичної
допомоги постраждалим.
Заняття з професійно-прикладної медичної підготовки проводяться з учнями випускних класів за програмою «Професійноприкладна медична підготовка» з метою отримання навичок,
умінь та компетентностей спеціальної індивідуальної підготовки
до надання першої медичної допомоги хворим, пораненим та
постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного,
природного, екологічного, військового та соціально-політичного
характеру.
Учні повинні знати: основи організації медичної служби
цивільного захисту та її основні завдання, види першої медичної
допомоги хворим, постраждалим і правила виконання процедур
догляду за пораненими. Учні повинні вміти: надавати першу
медичну допомогу при травмах, опіках, нещасних випадках, ураженні отруйними і сильнодіючими речовинами й радіаційних
ураженнях, виконувати заходи з профілактики інфекційних захворювань і догляду за постраждалими від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й хворими. Учні повинні ознайомитись: із заходами медичної служби
цивільного захисту та медицини катастроф, характеристикою медичних закладів, медичних формувань і їх можливостями щодо
реалізації професійно-функціональних завдань за призначенням.
Учитель повинен виховувати гуманне ставлення до
постраждалих.
Для здійснення цих занять доцільним буде залучення медичних фахівців і лікарів місцевих лікарень (на умовах погодинної оплати) та проведення їх, за можливістю, у лікувальному
закладі.
За таких умов учні набувають умінь та навичок щодо
надання першої медичної допомоги пораненим, постраждалим
від наслідків надзвичайних ситуацій та хворим, а також того, що
необхідно для виконання функціональних обов'язків молодшого
медичного персоналу під час роботи в лікувальному закладі.
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Практичні заняття у лікарні
Резерв часу

Практичні

Модуль 1
1. Основи вчення про здоров'я людини та його
4
охорону
Модуль 2
2. Організація медичної служби цивільного
2
захисту та її завдання
Модуль 3
3. Перша медична допомога при травмах,
26
нещасних випадках i пораненнях
4. Перша медична допомога при отруєннях та
7
гострих захворюваннях
5. Радіаційні ураження, їх профілактика і перша
2
медична допомога
6. Ураження отруйними і сильнодіючими
отруйними речовинами, їх профілактика й
2
перша медична допомога
7. Профілактика інфекційних захворювань.
4
Модуль 4
8. Догляд за хворими
19
та постраждалими
Модуль 5
9. Використання можливостей народної
2
медицини в лікувальній практиці
Контрольно-оцінююча діяльність
10. Комплексне контрольне заняття
2
Разом:
70

З них:
Теоретичні

Розділ

У тому числі
У
навчальному закладі
Всього годин

№
п/п

Загальна кількість годин

Навчальний план

4

4

-

-

-

2

-

2

-

-

26

5

21 -

-

7

5

2

-

-

2

1

1

-

-

2

1

1

-

-

4

3

1

-

-

10

4

6

7 2

2

1

1

-

-

2 - 2 - 61 24 37 7 2

Основний зміст програми факультативу має таку структуру:
Тема 1. Основи вчення про здоров'я людини та його охорону (4
год.)
Заняття 1. – теоретичне (1 год.). Визначення поняття здоров'я.
Критерії здоров'я. Вплив спадковості та середовища на ріст і розвиток
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організму. Вплив соціальних та екологічних факторів на здоров'я
людини. Суспільні та державні заходи щодо покращення і зміцнення
здоров'я народу.
Заняття 2. – теоретичне (1 год.). Характеристика стану здоров'я
дітей та дорослих в Україні. Демографічна ситуація в державі (дитяча
смертність, народжуваність, приріст населення, середня тривалість
життя). Втрати серед населення від нещасних випадків у мирний час і в
надзвичайних ситуаціях. Стан здоров'я школярів і шляхи його
зміцнення.
Заняття 3. – теоретичне (1 год.). Основи здорового способу життя
та його основні складові. Поняття про раціональне харчування.
Шкідливість гіподинамії. Режими праці та відпочинку. Попередження
захворювань. Профілактика втоми, перевтоми, стресу в умовах мирного
часу і в надзвичайних ситуаціях.
Заняття 4. – теоретичне (1 год.). Гігієнічні норми, що регулюють
охорону здоров'я молоді. Негативний вплив на організм шкідливих
звичок (алкоголізму, куріння, наркоманії, токсикоманії). Оздоровлення.
Тема 2. Організація медичної служби та її завдання (2 год.)
Заняття 1. – практичне (1 год.). Медичний захист дітей і дорослих у
мирний час і в надзвичайних ситуаціях. Сили й засоби медичної служби
цивільного захисту. Основні принципи створення медичної служби
військової частини та її завдання. Зміст заходів, які проводяться в
мирний час, під час загрози нападу противника та в осередках масового
ураження.
Заняття 2. – практичне (1 год.). Структура медичної служби
військової частини та особливості функціонування її структурних
підрозділів у стаціонарних та польових умовах.
Тема 3. Перша медична допомога при травмах, нещасних
випадках i пораненнях (26 год.)
Заняття 1. – практичне (1 год.). Основи знань про травми й
травматизм. Поняття про травми та їх види. Основні ускладнення при
травмах (асфіксія, кровотеча, травматичний шок, інфекція, інтоксикація).
Особливості травм, їх перебіг у надзвичайних умовах. Небезпека
множинних травм і комбінованих уражень. Перша медична допомога
при травмах, її призначення та обсяг. Дитячий травматизм і його
профілактика. Значення догляду за. потерпілим.
Заняття 2. – практичне (1 год.). Загроза життю людини від кровотечі. Види кровотечі і способи її припинення. Тимчасове припинення
кровотечі накладанням на рану здавлювальної пов'язки з валиком,
притискуванням пальцем судини в анатомічних ділянках, накладанням
кровоспинного джгута або закрутки.
Заняття 3. – практичне (1 год.). Перша допомога при кровотечах.
Тимчасове припинення кровотечі підняттям кінцівки, згинанням її в
суглобі, тампонадою рани тощо. Застосування холоду для припинення
кровотечі. Поняття про асептику й антисептику. Правила догляду за
пораненими.
Заняття 4. – практичне (1 год.). Пов'язки. Табельні й підручні
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засоби. Правила накладання стерильних пов'язок. Перев'язувальний
матеріал. Будова перев'язувального індивідуального пакета і правила
його застосування. Хустки медичні для перев'язок та їх використання.
Клеопілові і лейкопластирні пов'язки.
Заняття 5. – практичне (1 год.). Засоби іммобілізації. Транспортна
іммобілізація та її значення. Стандартні транспортні шини й підручні
матеріали для іммобілізації. Правила їх використання. Застосування
шини Крамера, синтетичних полімерних шин і підручних матеріалів для
транспортної іммобілізації ушкоджених кінцівок, голови й хребта.
Заняття 6. – практичне (1 год.). Правила накладання стерильних
пов'язок на голову й груди.
Заняття 7. – практичне (1 год.). Правила накладання стерильних
пов'язок на живіт і верхні кінцівки.
Заняття 8. – практичне (1 год.). Правила накладання стерильних
пов'язок на промежину й нижні кінцівки.
Заняття 9. – теоретичне (1 год.). Травматичний шок та порушення
життєвих функцій організму, що він викликає. Травми, які часто
ускладнюються шоком. Основні ознаки шоку.
Заняття 10. – практичне (1 год.). Протишокові заходи під час
надання першої медичної допомоги (припинення кровотечі, іммобілізація, знеболювання тощо). Значення, види і способи знеболювання.
Заняття 11. – практичне (1 год.). Виконання вправ із профілактики
травматичного шоку та знеболювання.
Заняття 12. – практичне (1 год.). Закриті ушкодження. Поняття про
забиття, вивихи, розтягнення. Ушкодження внутрішніх органів. Синдром
здавлювання. Перша медична допомога при цьому.
Заняття 13. – практичне (1 год.). Перша медична допомога при
утопленні (штучне дихання і непрямий масаж серця).
Заняття 14. – практичне (1 год.). Переломи кісток та їх ознаки.
Види переломів і їх ускладнення. Перша медична допомога.
Заняття 15. – практичне (1 год.). Перша медична допомога при
переломах кісток черепа, плечового поясу, грудної клітки і верхніх
кінцівок.
Заняття 16. – практичне (1 год.). Перша медична допомога при
переломах хребта, кісток таза та нижніх кінцівок.
Заняття 17. – практичне (1 год.). Опіки і причини їх виникнення.
Характеристика опіків за ступенем важкості. Опікові хвороби та опіковий
шок. Перша медична допомога при опіках.
Заняття 18. – практичне (1 год.). Причини виникнення обморожень,
їх профілактика і перша медична допомога. Електротравми. Надання
першої медичної допомоги потерпілому.
Заняття 19. – теоретичне (1 год.). Основні види поранення голови,
шиї, хребта. Черепно-мозкової травми. Поранення очей, носа, щелепи,
шиї, хребта та ускладнення, що при цьому виникають. Надання першої
медичної допомоги при зазначених травмах.
Заняття 20. – практичне (1 год.). Виконання вправ із надання
першої медичної допомоги (накладання пов'язок, знеболювання,
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іммобілізація, особливості транспортування) при черепно-мозкових
пораненнях, переломах нижньої щелепи, пораненнях та опіках очей,
закритих і відкритих ушкодженнях шиї й хребта.
Заняття 21. – практичне (1 год.). Профілактика западання язика
(фіксація) і асфіксії. Особливості накладання пов'язки на рани черепа й
шиї. Припинення кровотечі з носа.
Заняття 22. – теоретичне (1 год.). Поранення грудної клітки та її
органів: види, ускладнення. Загальні поняття про закриті ушкодження:
забиті місця (удар) грудної клітки та її органів, здавлювання грудної
клітки (травматична асфіксія), переломи ребер, їх ознаки й перша
медична допомога.
Заняття 23. – теоретичне (1 год.). Поняття про пневмоторакс і
гемоторакс. Основні заходи боротьби з ними під час надання першої
медичної допомоги.
Заняття 24. – практичне (1 год.). Надання першої медичної допомоги при переломах ребер і проникаючих ранах грудної клітки.
Заняття 25. – практичне (1 год.). Основні гострі захворювання і
травми органів живота й таза. Гострі захворювання, що належать до
групи «гострий живіт», зокрема гострий апендицит, гостра кишкова
непрохідність, перфоративна виразка шлунку або дванадцятипалої
кишки, гострий перитоніт. Надання першої медичної допомоги хворим із
«гострим животом» і проникаючими ранами живота.
Заняття 26. – теоретичне (1 год.). Загальний огляд закритих і
відкритих ушкоджень живота (забиті місця – удар, розриви, відбиті
органи). Проникаючі ураження та їх основні ознаки. Ускладнення травм
живота (кровотеча, шок, перитоніт, відпадання органів). Надання першої
медичної допомоги.
Тема 4. Перша медична допомога при отруєннях та гострих
захворюваннях (7 год.)
Заняття 1 – практичне (1 год.). Ознаки термінального стану.
Основні
способи
реанімації.
Транспортування
при
гострих
захворюваннях, нещасних випадках та отруєннях. Оволодіння
методикою проведення штучного дихання і закритого масажу серця.
Основні засоби транспортування хворих. Правила перекладання
хворого на ноші й каталку. Перенесення хворих і потерпілих на руках із
застосуванням підручних матеріалів.
Заняття 2 – теоретичне (1 год.). Ліки та їх застосування. Чинники,
які впливають на дію ліків на організм. Види дій лікарських речовин.
Реакції організму на введення лікарських препаратів. Визначення
придатності ліків. Способи введення ліків в організм. Принципи підбору
лікарських речовин для аптечки невідкладної медичної допомоги при
гострих захворюваннях і отруєннях. Аптечка індивідуальна та її
використання.
Заняття 3. – теоретичне (1 год.). Догляд за хворими з гострими
захворюваннями органів дихання (гостра пневмонія, напад бронхіальної
астми, легенева кровотеча). Ознаки цих захворювань (кашель,
харкотиння, біль, задишка, ядуха, легенева кровотеча). Захворювання
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серцево-судинної системи (загальний огляд) – біль у серці, набряки
тощо. Перша медична допомога. Особливості догляду за хворими з
недугами легень і серцево-судинної системи.
Заняття 4. – практичне (1 год.). – у лікарні. Засоби першої медичної
допомоги та ліки для надання допомоги під час нападу бронхіальної
астми, легеневої кровотечі, гіпертонічного кризу, приступу стенокардії,
набряку легенів і непритомності. Наповнення й застосування кисневої
подушки, визначення пульсу, характеру і частоти дихання, вимірювання
артеріального тиску й температури тіла.
Заняття 5. – теоретичне (1 год.). Основні принципи й способи
надання першої медичної допомоги та догляду при гострих
захворюваннях органів травлення, обміну речовин і сечовиділення.
Засоби першої допомоги та ліки, які потрібні при ознаках гострих
захворювань органів травлення, обміну речовин, нирок і сечовивідних
шляхів. Перша медична допомога при печінковій і нирковій кольках,
діабетичній комі та шлунково-кишковій кровотечі.
Заняття 6. – теоретичне (1 год.). Укуси отруйних змій і комах.
Перша медична допомога при укусах отруйних змій та комах. Заходи
безпеки під час надання медичної допомоги.
Заняття 7. – теоретичне (1 год.). Види гострих отруєнь ліками,
побутовими речовинами, отрутохімікатами, грибами, отруйними
рослинами і ягодами. Основні ознаки отруєння й загальні принципи
надання першої допомоги.
Тема 5. Радіаційні ураження, їх профілактика і перша медична
допомога (2 год.)
Заняття 1. – теоретичне (1 год.). Біологічна дія іонізуючого
випромінювання на організм людини. Види радіаційних уражень: гостра
і хронічна променева хвороба, радіаційні опіки. Зміст заходів із
протирадіаційного захисту населення.
Заняття 2. – практичне (1 год.). Медична профілактика радіаційних
уражень. Аптечка індивідуальна (АІ) та її призначення. Перша медична
допомога при радіаційних ураженнях. Проведення часткової санітарної
обробки і часткової дезактивації.
Тема 6. Ураження отруйними і сильнодіючими отруйними
речовинами, їх профілактика й перша медична допомога (2 год.).
Заняття 1. – теоретичне (1 год.). Клініко-токсикологічна
класифікація отруйних речовин. Характер ураження сильнодіючими
отруйними речовинами. Профілактика уражень отруйними речовинами.
Антидоти та їх використання.
Заняття 2. – практичне (1 год.). Перша медична допомога при
ураженні отруйними речовинами різних груп, отруєнні хлором, аміаком,
кислотами, чадним газом і солями важких металів. Заходи безпеки під
час надання медичної допомоги ураженому.
Тема 7. Профілактика інфекційних захворювань. (4 год.)
Заняття 1. – теоретичне (1 год.). Поняття про інфекційні хвороби.
Види інфекційних захворювань, особливості їх перебігу. Збудники
інфекційних хвороб. Туберкульоз. Особливості епідемічного вогнища в
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надзвичайних умовах.
Заняття 2. – теоретичне (1 год.). Профілактика інфекційних хвороб.
Імунітет (види імунітету, чинники, що зменшують та стимулюють
імунітет). СНІД. Шляхи зараження, перебіг хвороби. Профілактичні
заходи. Поняття про бактеріологічне вогнище, карантин, обсервацію.
Заняття 3. – практичне (1 год.). Поняття про дезинфекцію,
дезинсекцію і дератизацію, їх призначення, види, методи. Приготування
робочих розчинів хлорного вапна, хлораміну. Способи проведення
дезинфекції приміщень, одягу, взуття, білизни, посуду та виділень
хворих.
Заняття 4. – теоретичне (1 год.). Дитячі інфекційні хвороби.
Загальна характеристика дитячих інфекцій (вітряна віспа, дифтерія,
коклюш, кір, скарлатина, епідемічний паротит). Туберкульоз у дітей.
Гельмінтози. Особливості інфекційного процесу та імунітету дітей.
Профілактика інфекційних захворювань у дитячому колективі.
Тема 8. Догляд за хворими та постраждалими (19 год.)
Заняття 1. – теоретичне (3 год.). Перша медична допомога та
догляд за хворими. Мета і завдання першої медичної допомоги. Поняття
про лікування. Догляд за хворими. Основи медичної деонтології.
Особливості догляду за хворою дитиною.
Заняття 2. – практичне (1 год.). Особливості дій у разі виникнення й
перебігу захворювань в екстремальних умовах (землетруси, повені,
масові пожежі). Основні ознаки, які вимагають невідкладної медичної
допомоги (біль у грудній клітці, животі, кровохаркання, набряк легень,
блювання, задишка та ін.).
Заняття 3. – практичне (1 год.). Тимчасова зупинка кровотечі.
Накладання джгута на стегно або на плече. Накладання закрутки.
Тренування у виконанні нормативу № 1 з медико-санітарної підготовки.
Заняття 4. – практичне (1 год.). Особливості використання
індивідуального перев'язувального пакету. Помилки, що знищують
стерильність розгорнутого пакету (падіння на землю, торкання одягу
тощо). Тренування у виконанні нормативу № 2 з медико-санітарної
підготовки.
Заняття 5. – практичне (1 год.). Накладання пов'язки. Особливості
накладання джгута та пов'язки на голову, око, вухо. Тренування у
виконанні нормативу №3 з медико-санітарної підготовки.
Заняття 6. – практичне (1 год.). Надання першої допомоги при
переломах кінцівок. Особливості накладання шини з підручного
матеріалу на плече. Тренування у виконанні нормативу № 4 з медикосанітарної підготовки.
Заняття 7. – практичне (1 год.). Шприци та ін'єкції. Особливості їх
здійснення. Використання шприц-тюбика для введення антидота.
Тренування у виконанні нормативу № 5 з медико-санітарної підготовки.
Заняття 8. – теоретичне (1 год.). Лікувально-охоронний та
санітарно-гігієнічний режим. Особиста гігієна хворого. Значення чистоти
тіла для догляду за хворими. Туалет хворого. Гігієна рук, ніг, статевих
органів, заднього проходу. Запобігання утворенню пролежнів. Речі


113




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



догляду за хворими: підкладний круг, підкладне судно, сечоприймач.
Миття і дезинфекція речей для догляду. Гігієна харчування. Годування
тяжкохворих.
Заняття 9. – практичне (7 год.). – у лікарні. Оволодіння технікою
догляду за хворими: вимірювання температури тіла, перекладання
хворого на ноші та каталку, переміна постільної й натільної білизни,
догляд за порожниною рота, очима, вухами, носом, волоссям,
подавання судна й сечоприймача, підмивання, запобігання утворенню
пролежнів, догляд за ногами. Застосування сухого тепла (гумова грілка),
холоду (пузир з льодом), гігієнічних і лікувальних ванн, медичних банок,
гірчичників, подача хворому кисню. Догляд за хворими у збудженому та
непритомному стані.
Резерв часу – 2 години.
Тема 9. Використання можливостей народної медицини в
лікувальній практиці. (2 год.)
Заняття 1. – теоретичне (1 год.) Лікування найбільш розповсюджених захворювань народними способами, лікарськими рослинами та
фітопрепаратами.
Сокотерапія.
Дієтотерапія.
Корисні
поради.
Застосування продуктів бджільництва в лікувальній практиці.
Заняття 2. – практичне (1 год.). Нетрадиційні методи фізіотерапії.
Металотерапія. Магнітотерапія. Компреси. Акупресура. Водолікування.
Тема 10. Комплексне контрольне заняття (2 год.).

Вивчення програмного матеріалу здійснюється за допомогою теоретичних та практичних занять. На кожному занятті
викладачем після привітання у вступній частині обов'язково
визначаються його мета та завдання і після закінчення
підводяться підсумки досягнутого із заохоченням кращих учнів.
Теоретичні заняття здійснюються методом розповіді-показу
з використанням навчальних посібників, схем, плакатів,
навчальних та відеофільмів, комп'ютерів та інших сучасних, у
тому числі інтерактивних, засобів навчання. Практичні заняття є
основним методом навчання й проводяться з використанням
табельного навчального майна, яким школи забезпечуються
згідно з розрахунками нормами, визначеними в додатку до
програми предмета «Захист Вітчизни» [5; 10; 14].
На практичних заняттях викладач спочатку показує й
пояснює порядок і техніку виконання прийому, дії або нормативу,
потім тренує учнів.
Практичні заняття доцільно проводити в такій послідовності:
 зразковий показ прийому (дії) з поясненням;
 відпрацювання прийому за елементами і в цілому;
 наступне тренування.
Отримані знання й навички вдосконалюються в наступних
після вивчення заняттях. Під час навчання головна увага
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звертається на набуття учнями практичних навичок у наданні
першої медичної допомоги й виконанні процедур із догляду за
пораненим та хворим.
Оцінки за виконання учнями нормативів з медико-санітарної
підготовки виставляються згідно вимог програми предмету
«Захист Вітчизни» [10].
До проведення занять на договірній основі можуть
залучатись лікарі медичних установ, військовослужбовці запасу,
які мають медичну підготовку, та висококваліфіковані педагоги,
спроможні проводити відповідне навчання. Така діяльність має
фінансуватися на договорній основі з погодинною оплатою
праці. Викладачі залучаються до проведення занять після
проходження спеціальної медичної та методичної підготовки на
кафедрах вищих медичних навчальних закладів, яким дозволено
її здійснювати за ліцензією, після складання фахових іспитів і
отримання сертифікату єдиного державного зразка.
Керівник та його помічники, учні зобов'язані знати та належним чином виконувати заходи безпеки під час проведення
занять. Головним завданням викладача є створення сприятливих доброзичливих умов під час проведення занять,
атмосфери товаришування та взаємодопомоги.
Після закінчення курсу навчання проводяться контрольні
заняття. На цих заняттях (комплексному заліку) кожен учень має
продемонструвати теоретичні та практичні навички згідно
тестових та інших завдань, пропонованих викладачем.
Критерії оцінки індивідуальної професійно-прикладної
медичної підготовки учнів за результатами навчання за
програмою
«Професійно-прикладна
медична
підготовка»
визначаються з урахуванням рекомендацій листа Міністерства
освіти і науки України за № 1/11-5481 від 15.09.2005 р. [10].
Отже, у ході проведеного дослідження ми дійшли таких
висновків:
1. Професійно-прикладна медична підготовка учнів випускних класів за програмою факультативного курсу «Професійноприкладна медична підготовка» сприятиме отриманню ними
компетентній щодо надання першої допомоги хворим, пораненим і постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій у
відповідності до вимог державної політики у сфері цивільного
захисту та діючих держстандартів освіти.
2. Творча реалізація педагогами розроблених методичних
рекомендацій дозволить забезпечити модернізацію навчальновиховного процесу за програмою курсу і підвищити ефективність
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засвоєння старшокласниками навчального матеріалу.
Напрямками подальшого дослідження за визначеною проблемою мають стати: а) розробка ефективно діючої педагогічної
системи, спрямованої на реалізацію завдань медичної підготовки учнів у сфері цивільного захисту; б) організаційно-методичне
забезпечення навчально-виховного процесу за програмою курсу
на інноваційних компетентнісно-зорієнтованих засадах.
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ АВТОРСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕКО-РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ»
В АКАДЕМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ ПРИ ХДУ
(1994 – 2008)
У даній статті розглядаються теоретичні й методичні основи
вивчення античної міфології й культури як спеціально розробленого
предмета для системи історичної й філологічної та гуманітарної в
цілому шкільної освіти.

В 1994 р. в Херсоне при государственном педагогическом
университете (ныне Херсонский государственный университет)
был создан Академический лицей.
Одной из главных задач научно-педагогического коллектива
лицея стало создание такой гибкой модели учебного заведения
классической ориентации, которая позволила бы решать стратегические образовательные задачи и оперативно реагировать на
потребности общества в тех или иных специальностях.
В лицее обучаются учащиеся с 9 по 11 класс в шести
параллелях, в каждой из которых представлено 4-5 специальностей.
В каждой из параллелей изучается целый ряд профильных
дисциплин.
В рамках профильного компонента с момента основания
Академического лицея, а это уже 15 лет, в 9-10-11 классах предмет изучался на специальностях: право, психология и художественная культура, англо-русская, англо-немецкая, франкоанглийская, англо-испанская филология, музыка, хореография и
изобразительное искусство в течение 1 учебного года (2 часа
или пара в неделю по учебной программе «Классическая грекоримская мифология» для средних школ, гимназий и лицеев,
специально разработанная для учащихся Академического
лицея, секций МАН и системы профильного обучения, получила
гриф МОН Украины).
Этот предмет мы рассматриваем как возвращение и
возрождение символа лучших образовательных традиций
классической системы отечественного образования, со времени
Царскосельского лицея пушкинской поры.
Глубоко символично и то, что ритуал посвящения в
лицеисты по заведенной традиции со дня основания лицея
*
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ежегодно проходит в заповедном античном и уникальном в мире
месте, национальном заповеднике античной культуры мирового
значения славной «Ольвии» – на земле одного из древних
греческих городов-государств, имеющей богатое историческое и
культурное прошлое, насчитывающей 2500-летнюю историю.
Изучение этой дисциплины в старших классах средней
специальной школы имеет свои качественные и, прежде всего,
возрастные особенности.
Именно с учетом возрастных, психолого-педагогических,
интеллектуальных особенностей развития старшеклассников и
был организован учебный процесс.
Главная образовательная цель дисциплины – дать глубокие
и всесторонние знания по классической греко-римской
мифологии, истории и культуре древней Греции и Рима на
широком культурно-историческом фоне всемирно известных
исторических памятников, классических мифов и множества
других источников. Для лицеистов 9 классов были разработаны
программные требования – содержание, формы и методы
работы и также критерии оценивания учебных достижений
учащихся старшей школы.
Основными формами и методами работы по изучению
дисциплины в лицее стали:
1. Изучение античных мифов, чтение, пересказ, заучивание
фрагментов из мифов и стихотворений наизусть, работа с различными мифологическими и историческими источниками; оригинальной энциклопедической, научно-справочной словарной
литературой, научными журнальными статьями, разделами специальных монографий и другими историческими источниками.
2. Работа с текстом мифа, устное и письменное изложение,
историко-мифологический анализ мифа.
3. Выполнение устных и письменных заданий, ответы на
вопросы учебника.
4. Написание
собственных
историко-мифологических
сочинений.
5. Подготовка и написание рефератов на историкомифологическую тематику.
6. Решение историко-мифологических задач, игр, заданий
повышенной сложности.
7. Составление собственных структурно-логических схем,
кроссвордов к изучаемой теме мифа.
8. Подготовка и написание творческих курсовых работ.
9. Подготовка и написание научных работ по античной
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мифологии для участия в конкурсах Малой Академии наук.
10. Организация словарной работы по классической грекоримской мифологии с целью овладения необходимой
специальной
терминологией,
историко-мифологической
лексикой, крылатыми выражениями и афоризмами античности.
11. Организованное участие в экскурсионной работе по
изучению древней истории и мифологии в местных и
зарубежных европейских музеях, с целью ознакомления с
шедеврами мирового искусства, созданными на темы
мифологических сюжетов на местах.
12. Систематические учебные экскурсии в Херсонес и
Ольвию.
13. Тестирование по итогам изучения всех тем с целью
проверки контроля знаний.
С целью определения результатов полученных знаний
были разработаны критерии оценивания учебных достижений
учащихся 9-11 классов по изучению «Классической грекоримской мифологии».
В ходе изучения предмета лицеисты с удовольствием
самостоятельно
работают
над
подготовкой
докладов,
сообщений, рефератов, творческих и научных работ.
Творческая работа по мифологии в 9 классе лицея
представляет собой самостоятельную разработку описания с
элементами научного анализа мифологического сюжета,
письменные ответы на вопросы и задания, подбор иллюстраций,
или собственноручно выполненный рисунок, подбор стихотворений известных поэтов, писавших на темы мифологических
сюжетов, самостоятельное составление кроссвордов, мифологических задач и т.д.
В качестве иллюстрации приведем ряд тем творческих
работ, предложенных для написания лицеистам 9 классов:
1. Мой любимый миф (по выбору).
2. Зевс – царь богов.
3. Жизнь и подвиги Геракла. Историко-мифологический
анализ.
4. Жизнь и подвиги Тесея. Тесей – основатель Афин.
5. Гермес – бог угодный на любое дело. Его символы и
значения.
6. Образ женщины в античных мифах и легендах.
7. Метаморфозы
–
их
символизм
и
историкомифологическое значение.
8. Мифы об истории человечества.
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9. Афина-Паллада и история Афин.
10. Образ Афродиты в античных мифах и шедеврах
мирового искусства.
11. Греческая скульптура – гимн человеку.
12. История Олимпийских игр и современность.
13. Греческое чудо.
14. Жизнь и творчество Овидия.
15. Мифологические сюжеты, боги и герои в творчестве
А.С. Пушкина и мн. другие.
16. Античность в поэзии и живописи Т. Шевченко.
С большим интересом учащиеся работают (по выбору) над
подготовкой рефератов. Каждый учащийся в течение учебного
года готовит реферат.
Темы рефератов также были специально разработаны и
тематически охватывают более широкий круг вопросов, нежели
предусмотрено программой, расширяющие и углубляющие
историко-мифологическую компетентность учащихся, учитывая,
что мифология является отражением жизни древнейшего
человечества, а античная мифология, история и культура есть
колыбель нашей европейской цивилизации. Поэтому в
изучаемом курсе особое внимание было уделено следующим
теоретическим вопросам, которые были изучены всеми на
уроках, а также дополнительно разработаны в творческих и
реферативных работах учащихся [ 3]
Назовем эти темы:
1. Духовная культура и верования первобытных людей.
2. Духи и боги первобытных людей.
3. Краткий историко-географический обзор Древней
Греции.
4. Культура Крита.
5. Возникновение первых государств.
6. Микенская культура.
7. История троянского царства.
8. Вторжение дорийцев в Грецию.
9. Хозяйство и жизнь древних греков, их занятия.
10. Общественный строй древних греков.
11. Развитие ремесел. Торговля.
12. Военное дело в древней Греции.
13. Частная жизнь древних греков.
14. Одежда. Трапезы. Банкеты.
15. Семейные занятия и воспитание детей.
16. Почитание умершего человека и погребальные обряды.
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17. Путешествие по древнегреческому городу.
18. Древняя Спарта. Образ жизни и воспитание.
19. Спортивные игры: олимпийские, пифийские, герейские и
истмийские в древности.
20. Греческий религиозный пантеон. Отношение греков к
богам.
21. Греческие храмы.
22. Прорицатели и оракулы. Дельфийский оракул.
23. Очистительные обряды, молитвы, жертвоприношения
богам.
24. Феномен греческих общенациональных праздников.
25. Гомер, Гесиод.
26. Жизнь Сократа, Платона.
27. История Демосфена. Жизнь и деятельность величайшего оратора древности.
28. Гесиод. Труды и дни.
29. Рождение мифов. Боги как люди, люди как боги.
30. Космичность сознания древних греков, или космогонические мифы.
31. История происхождения мифа о Прометее.
Эти темы были специально разработаны и представлены
также в учебном пособии «История начиналась с мифов» [3].
Ряд тем, достаточно сложных, для самостоятельного изучения и реферирования был предложен и самими учащимися.
Например: «Искусство вазописи в Древней Греции; поиски
совершенной технологии и стиля», «Античные мотивы в
эволюции христианства», «Возникновение театра в Древней
Греции и Древнем Риме», «Историческая основа происхождения
мифа», «Поход аргонавтов за золотым руном», «Жизнь и дела
олимпийских богов», «Темы быта и повседневной жизни в
греческих мифах», «Семь чудес света» и т.д.
Особо подчеркнем и выделим присутствие экологической
проблематики в процессе изучения «Классической грекоримской мифологии».
Полагаем, что важнейшим фактором формирования общей
культуры школьника сегодня является экологизация человеческой деятельности. По своим масштабам она может быть
сравнима с таким универсальным явлениям, как, например,
гуманизация общества времени Возрождения или рационализации науки и практики Нового времени.
Поэтому рассмотрение и изучение этой важной проблемы в
таком необычном ракурсе, как экологическая культура антич
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ности с акцентом на историко-мифологические, философские и
общекультурные аспекты, становится актуальной для современной системы образования.
По нашему мнению, экологическая проблема, как одна из
главных мировых проблем человечества, также должна обрести
свое место в историческом и гуманитарном образовании в
целом.
В отечественной, современной педагогической науке, в ее
историческом аспекте, в мифологической интерпретации – в
таком виде она ранее никогда не ставилась [2]
Это, прежде всего, очень интересное, захватывающее
воображение
учащегося
историческое,
мифологическое,
философское знание и размышление о природе, отношение к
ней и понимание ее, добытое человечеством почти 4,5 тысячи
лет тому назад и совсем забытое нашими современниками.
Поэтому, если мы хотим выжить, то должны принципиально
изменить нашу жизнь, сделать ее экологически безопасной.
Ведущая роль в этом должна принадлежать и современному
историческому образованию школьников, его новой философии
– в необходимости достижения полной гармонии человека,
общества и природы, воспитания трепетного отношения ко
всему
живому
и
развития
чувства
экологической
ответственности за жизнь и все живое в этом мире.
Образ жизни древних греков, для своего времени отвечая
потребности общества воспитывать юношество не только в
категориях нравственного и этического характера, но и
знакомить с рядом конкретных сведений, в том числе и с
системой землеведческих представлений, с экономическими и
социальными проблемами своего времени.
Сегодня очень важно, чтобы ребенок с ранних детских лет
научился это видеть, понимать и созидать свою собственную
жизнь по законам калокагатии [10; 48-56].
В это почти сказочное время человечество не отделяло
себя от окружающей среды. Природа и человек отождествлялись и самим человеком воспринимались как целостность и
единство всего сущего на земле. Поэтому силы природы предстают в виде людей-богов, а сама мифология древних греков –
как мировоззрение, система знаний, время героических людей.
Уметь, знать, понимать, ценить и любить природу означало
выжить, радоваться жизни и окружающему миру.
Понятие экологической культуры становится всеобъемлющим, обращенным к окружающей среде и внутреннему миру
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человека.
Его главной сегодняшней и будущей целью есть создание
желаемого устройства в природе, экологизация человека и
природы, а также воспитание высоких гуманистических,
жизненных ценностей и ориентиров в жизни человека.
Тематически эти проблемы полностью согласуются учебной
программой с содержанием учебного пособия «История
начиналась с мифов», являются его логическим продолжением
в авторских статьях и монографии «Экологическая культура
античности».
Вот почему ряд учебных тем, с выраженной экологической
тематикой был также предложен учащимся лицея для дополнительного изучения, реферирования и написания курсовых и
научных работ.
Среди них выделим следующие:
– Красота, здоровье и совершенство по-древнегречески.
– Истоки валеологических учений. Античные мифы и
рождение медицины.
– Древнегреческий культ плодородия.
– Символизм флоры в греческих мифах.
– Овощи и фрукты в античных и славянских мифах.
– Экология древнегреческого города.
– Духовный мир древних греков как пример воспитания
современных нравственных ценностей.
– Древнегреческий
рынок,
или
как
зарождалась
европейская рыночная экономика.
– Древние греки – наши родственники или друзья?
Раскрытие этого удивительного и неповторимого мира
античности современными школьниками во всех проявлениях,
введение нового разнообразного дидактического материала
помогут значительно расширить кругозор и, конечно же,
предоставят богатую возможность понять античность, феномен
ее совершенства и непревзойденности, ее дух, историю,
природу и культуру, без чего сегодня невозможно представить
современное возрождающееся классическое гуманитарное
образование в отечественных гимназиях и лицеях нового типа.
Все представленные учебные темы были апробированы в
экспериментальном учебном курсе, к ним учащимися был
проявлен интерес и выражено желание продолжить знакомство
в дальнейшем [3].
Ярким подтверждением тому служат научные конкурсные
работы лицеистов участников Малой Академии наук за 2003
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2005 г.
Так, в 2003 г. победителем городского и областного
конкурсов в секции «Искусствоведение» стала лицеистка
О.Макалова с работой «Образ Афродиты в античных мифах и
шедеврах мирового искусства».
В 2004 г. стала участницей республиканского конкурса
Зарина Саттиева с работой «Античные боги и герои в поэзии
А.С.Пушкина».
Учащиеся лицея по специальности живопись, актерское
мастерство избрали темами своих научных, курсовых, а в
дальнейшем конкурсных работ следующие: «Образ женщины в
античной мифологии и искусстве», «Символизм фауны. История
описания бабочек в биологии, античной мифологии и шедеврах
мирового искусства», «Символизм флоры. История описания
бабочек в биологии, мифах, легендах и шедеврах мирового
искусства», «Актерское мастерство в эпоху античности» и также
стали победителями городского и областного туров в секциях
Малой академии наук в 2005 г.
С большим интересом учащиеся выполняли такой вид
творческого задания, как письменное изложение на тему: «Мой
любимый миф», целью которого было описать миф и ответить
на ряд поставленных вопросов. Анализ работ показал, что
абсолютно все участники легко справились с поставленной
задачей. Самыми любимыми мифами оказались: «Жизнь и
подвиги Геракла», «Афродита», «Нарцисс», «Пигмалион и
Галатея», «Эрот и Психея», «Афродита и Эрот», «Зевс и Ио»,
«Адонис», «Дафна», «Марсий», «Соревнование Пана с
Аполлоном», «Актеон», «Уши Мидаса», «Асклепий», «Одиссея».
Каждый учащийся дал развернутые ответы на вопросы
«Надо ли изучать мифологию?» и «Чему учит этот миф?».
Полученные ответы учащихся ярко свидетельствуют об
уровне и глубине их познаний.
Например, на 1 вопрос учащаяся А.Покорная ответила так:
«Мифология – наука, которая занимается сравнительным
изучением мифов всех народов и стран, а это значит, что,
изучая мифологию, литературу, географию, разных стран,
народов, мы видим, что мифы существовали до науки, в них
правда и неправда, добро и зло объединяются в единое. Но,
несмотря на фантастическое в мифах, они несут серьезную
мораль и в воспитании детей играют большую роль. Мифологию
следует непременно изучать».
Не вызвали у учащихся затруднений и ответы на вопрос:
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«Чему учит этот миф?»
Приведем ряд ответов-размышлений о мифе «Адонис» – «в
мифе описывается самая чистая и преданная любовь. Это доказывает, что любовь творит чудеса. Миф может также объяснить
происхождение прекрасных алых роз – цветов любви»
(Е.Форикова)
«Пигмалион» – «Он объясняет, что если чего-то сильно захотеть, то можно достичь: любовь творит чудеса, учит не отступать от своей цели» (О.Вакуленко), «Миф о самой большой
любви» (Т.Тепликова); «Миф учит, что самой великой силой на
земле, которая способна повторять чудеса, является любовь»
(Ю.Китаева). «Миф о Деметре и Персефоне» – «Миф объясняет
явления природы и происхождение растений» (О.Кравченко).
«Эрисихтон» – «Легенда объясняет человеческую жадность
и учит тому, чтобы каждый человек научился понимать красоту
природы и окружающий его мир» (А.Черная).
«Нарцисс» – «Этот миф объясняет многие черты
человеческого характера: эгоизм Нарцисса, его психическое
заболевание» (А.Грибун). Этот миф объясняет происхождение
цветов нарциссов, которые символизируют смерть» и т.д.
В другой группе, учащиеся 9 класса не изучавшие этот
предмет, показали свое незнание античной мифологии, не
самым любимым, а просто самым известным для них оказался
миф о Геракле, Одиссее. Никто из учащихся не выбрал мифы об
Афродите, а также об Адонисе, Пигмалионе, Нарциссе, Эроте,
Эроте и Психее, Деметре, Зевсе и т.д. Это свидетельствует о
том, что всемирно известные мифы об олимпийских божествах,
которые подробно, глубоко изучались в экспериментальной
группе, им оказались неизвестными. Из 21 учащегося 15 затруднились дать ответ о любимом мифе, 4 назвали Геракла и
Одиссея. 2 не ответили вообще.
В ходе изучения предмета большое внимание уделялось
написанию классных и домашних контрольных и самостоятельных работ, письменным пересказам, изложениям, сочинениям.
Для таких работ специально разрабатывался круг вопросов
и заданий. Например, контрольная работа по теме «Гермес –
бог угодный на любое дело». Задания:
1) Перечислить все изобретения Гермеса.
2) Назвать символы Гермеса.
Итоговая письменная самостоятельная работа по изучению
«Жизни и подвигов Геракла».
Задания:
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Ответьте на вопросы:
1) Подумайте, какие подлинные исторические события вы
можете представить, аналогичные, описанным в «Гераклидах»?
2) В чем вы видите историческое и мифологическое
значение подвигов Геракла?
3) Почему Геракла можно считать культурным героем?
4) Составьте родословное древо Геракла и его потомков.
5) Почему Геракла все люди до сих пор любят и уважают?
6) Какие лучшие человеческие черты воплотил в себе
Геракл?
7) Назовите известные вам шедевры мирового искусства,
посвященные Гераклу?
Отметим, что эта тема оказалась действительно одной из
самых любимых у учащихся лицея. На вопросы 3 и 5, 6
учащиеся в основном ответили так: «Геракл на самом деле был
национальным героем и прожил трудную и в то же время
красивую, наполненную подвигами жизнь. Его подвиги это очень
трудная работа, требующая терпения и умения. Вот почему его
помнят и уважают». «Геракл был силен и мужественен, вот
почему он выбрал путь в своей жизни, наполненный трудными
подвигами. Он был честным, трудолюбивым, добросовестным,
верным другом в любой ситуации, встречая врага прямо
смотрел ему в лицо, а не прячась за кустами. Он любил свою
жизнь и гордился ею».
«В Геракле воплотились все положительные черты человека, какие есть: честность, доброта, мужество, ум, смелость,
предосторожность, справедливость».
Если Геракл оказался наиболее известным для учащихся,
то контрольная работа по итогам изучения подвигов Тесея
показала, что 100% учащихся затрудняются дать точные и
правильные ответы на вопросы:
1) Историческое значение подвигов Тесея.
2) Какие подлинные исторические события, имеющие место
в подвигах Тесея вы знаете.
Лицеисты отмечали, что важную роль в понимании этого
мифа имеют археологические открытия сэра Артура Эванса,
которые он совершил в ходе раскопок Кносского дворца, что
подтверждает мысль о том, что Тесей был не легендарным
героем, а реальным царем Афин в древности, учащиеся с
подробностями описали, как выглядят археологические раскопки
дворца.
«Учащаяся Л.Герасимова отметила, что Тесей наряду с
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Гераклом занимает ведущее место в греческих мифах и легендах. Этот храбрый воин тоже, как и Геракл, был национальным
героем. Они оба как бы олицетворяли все лучшие качества
эллинского народа. В мифах о Тесее показывается идеология
народа, их светлые мечты о счастье, эти мифы делали так, что
молодое поколение стремилось быть похожим на Тесея.
Эти мифы должны были приучить людей жить честно и
быть благородными, а не жить воровством и нечестным трудом.
Эти мифы интересны тем, что они помогают узнать быт древних
людей, их культуру, обычаи.
Так же на основе этих мифов было создано великое
множество произведений искусства и литературы. Например, о
Тесее писал Плутарх в своем произведении «Параллельные
жизнеописания».
Подлинные исторические события он видит в мифе об
объединении Аттики».
Учащаяся А.Яворская отметила, что в мифе о Тесее очень
много крылатых выражений, которые и по сей день употребляются нами.
Учащийся Е.Шумейко в историческом значении мифа о
Тесее увидел то, как в Древней Греции проходила обыденная
жизнь, как они поклонялись отцу, как ценилась в то время
преданность своим близким и знакомым.
В то время честь – это было главное для человека. Люди
объясняют этими мифами, как побеждается зло. Как Тесей
убивал разбойников по дороге в Афины. Эти мифы о Тесее
рассказывают нам «вообще» о Древней Греции, о ее обычаях и
традициях. Они объясняют нам происхождение Истмийских игр
(их основал Тесей).
А наибольшее историческое значение этих мифов состоит в
том, что они высоко поднимают уровень общественной
культуры, благодаря им развивается литература, искусство,
архитектура и мн. др.
Практически все учащиеся провели параллель между
героическими делами образами, Геракла – Тесея и признали,
что они оба являются национальными героями. Уч-ся А.Диденко
увидела главное историческое значение в объединении Аттики.
«Когда он (Тесей) объединил Аттику, она была раздроблена на
несколько частей. Он ввел демократические реформы, он ввел
понятие «обоснованное убийство», в наше время это убийство в
состоянии аффекта. Афиняне начали чеканить монету,
разделение Аттики на 12 общин также впервые сделал Тесей».
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Как видим, из представленных ответов можно сделать
вывод о том, что учащиеся не просто изучили жизнь и подвиги
Тесея, овладели большим фактическим материалом, но и
научились логично, ярко, образно, хорошим историческим
языком выражать свои мысли, делать образные сравнения,
проводить параллель с жизнью людей современного мира,
выделять общее и особенно отмечать важную роль искусства,
подчеркивать нравственную сторону поступков.
Помимо самостоятельных и контрольных письменных работ
учащиеся в течение учебного года писали ряд сочинений на
темы:
1) Культурные достижения греческой (римской) цивилизации, их влияние на современность.
2) Историческое значение, уникальность и пример для
подражания греческой цивилизации для человечества.
3) Как вам помогли знания античной мифологии в изучении
феномена греческой цивилизации?
В основном все учащиеся справились с поставленной задачей: на многочисленных фактических и событийных примерах
исторического и мифологического прошлого построили свои ответы, при этом показали отражение художниками мифологических сюжетов в шедеврах мирового искусства, показали свое
знание мифов, их символов и значений, ответы учащихся
отличались образностью, обстоятельной детализацией и
описанием подробностей
Очень важно что у учащихся лицея этот вид работы не
вызвал ни удивления, ни затруднений, более того, некоторые
учащиеся, используя свое воображение, представили эту работу
в виде своеобразного путешествия «По улицам Древней
Греции» (Е.Форикова). Описав впечатления и личные учебные
достижения в плане знания мифов, истории, искусства и
применения в своей практической деятельности и других
учебных предметах, она отметила: «Подводя итоги по изучению
интересного курса по греко-римской мифологии, и как
продолжение истории Древнего мира, могу выразить лишь
бесконечную благодарность, потому что мой кругозор гораздо
дальше раскинул свои границы, за то, что могу подражать
красоте, уму, а также изяществу древних греков, любоваться их
превосходным искусством и историей».
Исторические сочинения, контрольные и самостоятельные
письменные работы проводились нами систематически в ходе
изучения предмета, практически по всем учебным темам.
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Полагаем, что этот вид работы дисциплинирует ум учащегося, учит четко, последовательно, логично, точно выражать свою
мысль, развивает историческое, творческое мышление,
формирует его художественный вкус и эстетические взгляды.
Изучение мифологии развивает и тренирует устную и
письменную речь, учит красиво выражать свои взгляды и мысли,
формирует и развивает интерес к дальнейшему, постоянному
изучению исторической и мифологической литературы.
О важности формирования творческого мышления на уроках истории и недостаточной работе в этом направлении неоднократно говорил И.Я. Лернер. Его мысли и сегодня актуальные,
как никогда. «Формирование личности с такими качествами
(умением анализировать сложные социальные факты и находить решения в современных сложных ситуациях) содействует
развитию ее творческого мышления. Обучение творчеству дает
инструмент для самостоятельного поиска решения проблем,
вооружает аппаратом мышления и включает в процесс такой
деятельности, без которой интерес и необходимость в ней у
личности невозбудимы. Творчество на материале истории
(заметим, и мифологии, аналогичны) обуславливает наиболее
высокий уровень исторического мышления.
Ему можно и должно учить. Историческое мышление на
творческом
уровне
предполагает
решение
учащимися
проблемных, познавательных задач» [12].
Ряд ответов на анкеты показывает, насколько глубоко
учащимися был изучен и понят этот предмет. Как правило, это
продуманные, оригинальные, нестандартные ответы. Как,
например, на вопрос №1. «Мифология – это прежде всего
древняя история, это особый взгляд на события, толкование
явлений природы и Космоса, обычаи и обряды, традиции,
раскрывает тайну поведения поступков, объясняет что-либо
(Е.Форикова), «Существует более 500 определений мифа.
Наиболее близкие мне определения это: «Миф – глубокое
выражение Космоса и Вселенной, это источник тысячелетних
знаний, это «детская мудрость древних».
На вопросы «Как вы считаете, следует ли в дальнейшем
изучать этот курс в средней школе? Если да, то почему? Какие
новые знания вы приобрели в ходе изучения этого курса? Какие
новые личные качества вы приобрели?»
Наиболее интересными, на наш взгляд, были следующие
ответы: «Мифология очень нравится, она подобна сказке»,
«Безусловно, изучение мифологии отличает нас от наших
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сверстников. Предмет мной сначала был не понят, но, роясь в
разных источниках – мифология стала самой любимой после
истории. Как жаль, что слишком мало уроков и времени, что не
дает возможности поглубже разобраться в огромном мире
мифов» (Е.Форикова) «Мифология нам нужна для развития кругозора». (О.Дебелая) – «каждый образованный человек должен
знать мифологию древней Греции и Рима», «Мифология учит
самой жизни», «учит не быть злым, жадным, коварным, не обижать младших» (Н.Чиненая), Е.Форикова – «Дает мудрые советы, лично меня научила интеллигентности, вежливости, нравственному тону общения. Подобно афинским ораторам, каждый
миф – это мораль, но выводы из него могут сделать не все»
(Е.Олейник). «Учит быть справедливым человеком, сильным,
учит нас культуре, учит нас на чужих ошибках мудрости»
(В.Семенов). «Предмет учит – силе, доброте, разуму, красоте».
(К. Добрынина). «Мне очень нравится этот предмет, больше чем
все остальные, потому что мифология это наука о прекрасном,
возвышенном. Я для себя взяла много правил, среди них такие
как: гостеприимство, обязательность» (А.Овчаренко). – «Мне
нравится узнавать что-то новое. Мой профиль – это история, а
мифология очень тесно связана с этим предметом. От культуры
греков было много унаследовано культурами других народов,
потому, чтобы хорошо ориентироваться в мировом наследии
наших предков, нужно знать прежде всего греко-римскую
мифологию».
Абсолютно все учащиеся дали положительные ответы на
вопрос «Надо ли изучать этот курс в средней школе? Более
того, отвечая на вопрос о замечаниях и пожеланиях, они
высказывали предложения о том, что изучение этого предмета
следует обязательно продолжить в 10-11 классах, лицее и
обязательно ввести изучение во всех школах Украины, так как
он «очень интересный и поучительный».
На вопрос «Какие мифы вам понравились больше всего?»
учащиеся называли практически все программные мифы, но все
же наибольшее предпочтение было отдано «12 подвигам
Геракла», «Илиаде», «Одиссее», Афродите, Пигмалиону,
Нарциссу, «Деметре и Персефоне», Дионису.
Характерно, что ответы учащихся в группах где не изучался
этот предмет показали, что в основной массе учащиеся не
знают предмета мифологии, затрудняются дать полные и
развернутые ответы о том, что изучает, объясняет мифология,
чему учит, какие качества помогает в себе развить.
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На вопрос о том, «Какие мифы нравятся больше всего?» в
контрольных классах, в основном отмечали «12 подвигов
Геракла», «Одиссею», а мифы о жизни Олимпийских богов в
целом для них оказались мало известными.
Подчеркнем, что в ряде ответов отмечалось, что учащиеся
до лицея совсем не были знакомы с мифологией, и лишь только
в лицее во время изучения узнали для себя много нового,
интересного и необычного. (Панченко, Диденко). Учащаяся
Диденко подчеркнула: «Теперь, придя в музей, я смело
ориентируюсь, где что находится. Некоторые скульптуры я не
знала, кого они изображают. Теперь я могу ориентироваться в
видах искусства и даже понимать их». Учащаяся Волокитина Л.
отметила: «Если бы все люди читали классическую грекоримскую мифологию, то каждый человек был бы образованней и
в стране был бы порядок».
Учащийся Е.Шумейко отметил: «Сожалею, что начал
изучать мифологию, как самостоятельную дисциплину, только в
9 классе, потому что запас знаний был бы больше, если бы
мифологию изучал в младших классах, этот курс развивает в
учащихся не только память, но и умение думать, размышлять,
сравнивать и объяснять. Из этого курса я узнал очень много о
жизни греков и римлян, об их законах, о их быте, верованиях.
Этот курс полезен еще и с исторической стороны».
Учащаяся Е.Перепелка заметила: «Благодаря изучению
мифологии изменилось мое восприятие общества, культуры.
Стала больше понимать, а соответственно становиться
интересным собеседником».
«Я считаю, что каждый образованный человек, уважающий
себя, должен знать мифологию и истоки истории, культурный
уровень очень зависит от этого. Я стала понимать символизм
культуры древнего мира, надеюсь, что это мне поможет в
будущем.
Мне кажется, что надо изучать мифологию с младшей
школы, чтобы развивать интеллект подрастающего поколения,
привить любовь к искусству, культуре.
Все новые поколения должны быть более образованными и
опережать в развитии предыдущие», – написала в своей анкете
О.Агеенко
Все учащиеся дали положительную оценку учебному пособию «История начиналась с мифов», по которым они изучали в
течение учебного года предмет. Многими было справедливо
подчеркнуто, что следует в книгах к каждому описываемому
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мифу давать как можно больше иллюстраций, также было выражено пожелание: снабдить подробными научными пояснениями
и комментариями «Илиаду» и «Одиссею».
Анкета №1
1. Чем отмечается, на ваш взгляд, курс классической грекоримской мифологии от других предметов? В чем вы видите его
особенности.
2. Помогает ли этот предмет вам в ходе изучения других
гуманитарных предметов. Если да, то как?
3. Как вы считаете, следует ли в дальнейшем изучать этот курс в
средней школе? Если да, то почему?
4. Какие новые знания вы приобрели в ходе изучения этого курса?
Какие новые личные качества вы приобрели?
5. Какие мифы вам запомнились больше всего?
6. Какие мифы вам понравились больше всего? Перечислите и
опишите самый любимый миф.
7. Чему учит мифология? Какие нравственные вопросы
поднимаются в мифах.
8. Ваши впечатления об учебниках по мифологии: «История
начиналась с мифов», «Исторический словарь школьника», «Античная
мифология в тестах, схемах и задачах».
9. Ваши пожелания.
Анкета №2
1. Что изучает мифология?
2. Мифология это наука?
3. Нравится ли вам этот предмет? Да, нет? Объясните почему?
4. Чему учит мифология?
5. Что объясняет мифология?
6. Какие мифы вам нравятся больше всего?
7. Как вы думаете, надо ли мифологию изучать в школе, лицее,
почему?
8. Ваши пожелания, замечания.

По завершении изучения каждой учебной темы с целью контроля, проверки и сравнения результатов учебных достижений
нами проводилось тестирование по следующим темам: «Жизнь
и подвиги Геракла», «Происхождение мира и богов», «Поход
аргонавтов за золотым руном», «Троянская война», «Одиссея».
В ходе изучения было отмечено, что учащимся нравится
отвечать на вопросы тестов.
Практика показала, что для учащихся старшей средней
школы, которые добросовестно изучили ту или иную учебную
тему,
ответы
на
задания
тестов
не
представляют
интеллектуальных затруднений.
Этот вид контрольной работы выполняется на уроке под
руководством учителя, как правило, в течение 15-20 минут, в
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зависимости от количества вопросов. Результаты тестирования
показывают в основном достаточный и высокий уровни учебных
достижений.
Особо подчеркнем, что особое внимание уделялось
изучению таких важных особенностей мифа, как его символы,
историческое и мифологическое значение.
Итак, изучение классической греко-римской мифологии было организовано с целью разрешения таких важных задач, как:
1.Экспериментально проверить эффективность выдвинутых
принципов организации и функционирования дисциплины
«Классическая греко–римская мифология», ее организационно–
дидактического обеспечения.
2. Выявить динамику развития сформированности качества
знаний, умений и навыков, учащихся в ходе изучения
дисциплины.
3. Доказать, что изучение классической греко–римской
мифологии (и культуры античности в целом) есть важнейшее и
необходимое условие в деле образования и воспитания
современной высокогуманной и образованной личности с
демократическим типом мышления; что этот предмет должен
стать самостоятельной учебной дисциплиной в современной
украинской общеобразовательной школе.
4. Обобщение результатов формирующего этапа эксперимента.
5. Проведенная в ходе формирующего эксперимента педагогическая деятельность, направленная на овладение заданной
системой знаний, умений и навыков при изучении классической
греко-римской мифологии, требует глубокого научного осмысления.
Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие теоретические обобщения.
Становление физиологических и психических функций
детского организма служит основой для его гуманистической
ориентации и склонностей. Складывающаяся юная личность
требует новых ярких впечатлений, знаний, ощущений, и поэтому
не следует упрощать потребности и логику становления
личности младшего школьника. Это может сказаться на
замедлении и усреднении темпов его развития. При системной и
глубоко продуманной организации и использовании учебного и
воспитательного процессов образования при условии когда
были учтены все важнейшие психолого–педагогические и
физические особенности развития лицеистов в условиях
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экспериментального изучения предмета «Классическая греко–
римская мифология». Именно с учетом этого и была
разработана специальная учебная программа и методика
подачи учебного материала, формирования познавательных
интересов, эстетических, художественных навыков у учеников
этого возрастного периода. Она была нацелена на
использование разнообразных приемов в ходе учебно–
воспитательной работы с ориентацией на инновационные
технологии, и по сути инновационный характер изучаемого
предмета «Классическая греко-римская мифология».
Целесообразными в процессе изучения предмета явились
такие средства и приемы, как использование элементов игры в
учебно-образовательной деятельности, введение игрового начала в структуру уроков; широкое внедрение в учебный процесс
гуманитарной направленности историко-мифологического материала, обладающего познавательным и развивающим действием особой глубины, который не содержится в традиционных
школьных программах и рассчитан на актуализацию мотива
заинтересованности, увлеченности ходом обучения, что приводит к целостному, глубокому восприятию и усвоению учебного
материала; развитию творческих, интеллектуальных и эстетических возможностей учащихся начальных классов в ходе изучения мифологии, что сопряжено с развитием логики, воображения, художественной фантазии, и призвано раскрепощать
детскую личность, позволить ей ярче и полнее самовыражаться,
воспринимать учение как понятный, радостный, эмоцонально
приятный процесс, снимать психофизическое напряжение,
которое закономерно возникает в ходе обучения, школьных
нагрузок, предупреждать утомление и переутомление путем их
нейтрализации позитивными эмоциями от услышанного
интересного мифа.
Указанные виды учебно-познавательной деятельности в
процессе изучения «Класической греко-римской мифологии
явились теми педагогическими мерами, которые позволили с
достаточно высокой степенью эффективности использовать
учебный и воспитательный потенциал, который несет в себе
предмет «Классическая греко–римская мифология».
Предложенная и экспериментально проверенная нами программа педагогических решений по внедрению предмета «Классическая греко-римская мифология» в практику профильной
системы обучения показала свою эффективность, дала положительные результаты и полностью подтвердила выдвинутую


134




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



гипотезу, так как проводилась системно, творчески, с учетом
вышеозначенных особенностей развития учащегося лицея.
Опыт изучения предмета и анализ результатов позволяет
сделать вывод о том, что уровни психического развития
старшеклассников, являются вполне благоприятными для
изучения и усвоения дисциплины «Классическая греко–римская
мифология» в условиях, определенных и специально созданных
для этой возрастной группы.
Мифы, шедевры мирового искусства, созданные на основе
мифологических сюжетов античности, способствуют их гармоничному, всестороннему развитию на основе параллельного
обогащения интеллектуальной и эмоциональной сфер развития
подростка и, в то же время, изучение дисциплины, как было
проверено в ходе изучения предмета, не перегружают учащихся
новым познавательным материалом. Наоборот, анализ ответов
учащихся показывают, что античная мифология и знакомство с
шедеврами мирового искусства помогают учащимся тоньше,
глубже и ярче познавать и видеть красоту окружающего мира,
природу, развивают интерес к дальнейшему изучению сказочно–
прекрасного, неповторимого мира древней истории – детства
человечества и первых, мифологических представлений.
Было проверено и доказано, что полученные по классической греко-римской мифологии знания прочно закрепляются в
памяти учащихся, о чем свидетельствуют результаты
выполненных тестовых заданий. Проиллюстрированные и
описанные выше фрагменты ответов учащихся – из письменных
изложений, сочинений, ответов на вопросы и задания, которые
были им предложены в ходе изучения предмета, не вызывали у
учащихся серьезных затруднений при их выполнении.
В ходе изучения предмета лицеисты научились устно и
письменно, образно, точно, ярко и эмоционально выражать свои
мысли, излагать миф и свое отношение к мифу, выполнять
задания повышенного уровня сложности. Этот предмет оказался
настолько интересным, увлекательным и востребованным в
образовательном, развивающем, всестороннем и нравственном
отношении и для большинства учащихся стал просто любимым
учебным предметом. Это постоянно отмечали учащиеся устно и
письменно – в анкетах.
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ВЕЛИКА СТАРИЦЯ ПРЕПОДОБНА МАТІНКА АЛІПІЯ
ГОЛОСІЇВСЬКА (АВДЄЄВА)
Стаття містить роздуми автора по прочитанні двотомника
«Стяжавшая любовь» (К., 2004, 2007).
«Оце мати твоя!» (Їв. 19:27)
«Радуйся, мати наша Алипие, любовь велию
в сердце своем стяжавшая»
(Акафист преподобной матери нашей Алипии)

Різними і незбагненними шляхами приходить до Бога
сучасна людина: шляхом чудес, шляхом скорбот, шляхами від
людей... Слава Богу за все!
І кожен з них – особливий, неповторний, записаний на
*
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скрижалях нашого серця – на віки й довічно. А чи може людське
серце відкритися Небесам по прочитанні духовної книги? Може
милістю Божою і трудами вірних!
А якщо Ви, шановний читачу, відкриєте універсальний шлях
до Бога, коли чудеса, випробування і життя світлозарного
світильника – матінки Аліпії Голосіївської, явлені Вам чудовими
книгами, заволодіють усім Вашим єством і могутньо,
невідворотно поведуть до Бога, у Небеса?
Чи можливо в це повірити у наш технотронний час
глобальних криз і катастроф, тотального розчарування і зневіри,
у час інфляції духу і слова?
Богові, як відомо, все можливо, а також і Його праведним
святим посланцям: вони є Його улюбленими духовними дітьми, а
для нас – духовними батьками, провідниками від земного до
небесного. Це – їхня божественна місія, а для нас – світла надія
на спасіння у Вічності, а ще – Божий Дар, який ми приймаємо із
вдячністю Богові за Його милосердя.
Духовна постать Великої Стариці Преподобної Матінки
Аліпії Голосіївської (Агафії Тихонівни Авдєєвої) – Божий дар у
катастрофічному XX столітті з його кривавими революціями,
жорстокими війнами, переворотами. Це апокаліптичне століття
освітили своїм духовним подвигом православні світильники: на
початку століття – святий праведний Іоанн Кронштадтський
(помер 1908 р.Б.) і православний світильник кінця століття – канонізована поки що тільки Православною Американською Церквою зарубіжжя і канонізована в серці православного народу –
велика стариця преподобна матінка Аліпія (померла у 1988 р.Б.).
Вона – «собор святих Київських радісно поповнила», честь і
гордість усього християнського світу, духовна сестра во Христі
святої
Ксенії
Петербурзької,
святої
матінки
Матрони
Московської. Вона для нас, віруючих, – свята праведна Аліпія
Київська (Голосіївська), яку милістю Божою ще має канонізувати
Українська Православна Церква і має відкрити для себе увесь
християнський світ очима серця! Бо вона «в подвизе смиренно
пребыла еси люди к богоразумию словом й делом наставляя,
Богу угодила еси. Сего ради чудесы, мати Алипие, Христос Бог
венчает тя, яко причастницу Божия благодати» (Кондак, глас 4).
Людство знає жертву любові християнки Матінки Терези, а чи
знає жертву любові преподобної матінки Аліпії?
Цій великій духовній меті служить унікальне двотомне
видання, присвячене блаженній пам'яті монахині Аліпії
Голосіївської – правдиве зібрання достовірних свідчень про
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матінку Аліпію із точною назвою «Стяжавшая любовь» (К., 2004;
К., 2007). Духовним роздумам над християнським образом
матінки Аліпії крізь призму благодатних текстів видання ми
присвячуємо наші роздуми. Господи, благослови! «Радуйся
словом мудрости просвещенная!» (Икос 1).
Духовне материнство – особлива тема християнства, яка
органічно доповнює благодатну дію духовного батьківства таких
світильників, як святий Сергій Радонежський, незабутній святий
Серафим Саровський, Оптинські старці, святий праведний Іоанн
Кронштадтський та інші.
Наші апокаліптичні часи з їх лихоліттями, бурями й
штормами, холодом і морозом природи і охололістю сердець
зігрівають неземною, небесною любов'ю ангельські серця
Подвижників і Подвижниць Духу, які «розумом Божественним
просвітлені» (Ікос 2).
Серед них ясною зорею подвигу юродства сяє наша рідна
преподобна матінка Аліпія, від відходу у Вічність якої 30 жовтня
1988 року ще не минуло і 20 років. Слава Богу, ще живі й активно
трудяться во славу Божу духовні чада матінки Аліпії, які
здійснюють свій християнський подвиг життя, докладаючи
неймовірні зусилля до увічнення її пам'яті: пишуться і виходять у
світ чудові книги про неї, активно розбудовується гарна каплиця і
поприще в мальовничому Голосієво на околиці Києва, з великою
любов'ю написана її чудова ікона, яка вже мироточить, складено
Акафіст і молитву преподобній матері нашій Аліпії, їй
присвячують свої твори – фільми, вірші, пісні тощо численні
шанувальники й духовні спадкоємці.
Серцем відчуваєш: велика стариця преподобна матінка
Аліпія – з нами! Вона живе Духом, серед нас, грішних! Як і
обіцяла своїм чадам перед смертю, вона у молитовному зв'язку
з усіма, кого знала й любила за свого земного життя, а також і з
нами, новими й новими духовними чадами, чисельну появу яких
Духом Святим пророкувала ще до свого відходу у Вічність.
«Радуйся, пророчице изрядная!» (Икос 1). «Твоє дело, святая
ходатайствовати о грешньїх, дело Божие – миловать отчаянньїх.
Испроси, преподобная, коемуждо по его потребе» (Молитва).
Преподобна матінка Аліпія – велика радість серця киян,
України православної, усього християнського світу! Господь
дарував її нам, слабим і грішним, як утішання у скорботах,
милостиву молитовницю перед Богом, як чудотворицю велику,
яка вимолювала в Бога послаблення чорнобильської катастрофи
у часи войовничого безбожництва та переслідувань віруючих,
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аби полегшити наші духовні й тілесні муки і страждання у
постчорнобильську епоху – епоху кризи духу народу.
Матінка Аліпія наслідувала усім святим, як духовний взірець
служіння Богу й людям, коли відкрито у більшовицько-тоталітарні
часи це робити було надзвичайно складно, але ця маленька,
трохи згорблена роками і веригами мужня жінка, змогла
подолати всі випробування свого земного шляху: раннє
сирітство, багаторічні поневіряння радянськими тортурами,
беззаконня і безбожництво, випробування подвижницького
аскетичного життя Христа ради юродивої, спроб знесення з лиця
землі її убогої келії-хатинки до тюремного ув'язнення та
постійних намагань владоймущих відправити її чи у психлікарню,
чи у богадільню, чи просто позбавити елементарного права на
достойне людини життя, відключаючи світло, усіляко
переслідуючи та знущаючись із тієї, яка жила у постійному
ходінні перед Богом, духовно окормляючи тисячі й тисячі людей.
«Радуйся, верное чадо Церкви Христовы!» (Икос 3).
Милістю Божою, силою Вишньою чудодійною матінка Аліпія
вижила, все перемогла і здолала своєю вселенською вірою в
Бога, жертовною любов'ю до людей і всього живого. Вона
перемогла і тим самим вчить нас духовно перемагати за будьяких обставин у всі часи. «Радуйся, к лику новомученик
сопричтенная!» (Икос 3).
Осердечені християнські роздуми на тему жертви любові
викликає життя великої стариці крізь призму Святого Письма.
Любов матінки Аліпії до ближніх була від Бога, Який «любить
праведних» (Пс. 145. 8); «ідучого шляхом правди Він любить»;
«Сам Отець любить вас» (Іоанн 3. 35); «Ви самі навчені Богом
любити один одного» (1 Фес.4. 9); «любов'ю вічною Я возлюбив
тебе» (Ієр.31.3).
Матінка Аліпія з юних літ ішла тернистою дорогою
праведності, шляхом віри, надії, любові. Народжена у
православній боголюбивій родині, вона була милосердною,
смиренною, змалечку полюбляла церковні служби, серцем
линула до Бога, щедро віддавала гроші на свічки та приносила
великі панахиди. Вона завжди була наповнена Божою любов'ю,
Богоприсутністю, все робила із жертовною любов'ю – радо
приймала гостей у свої убогій хатинці, Божою милістю зцілювала
молитвою їхні душі й тіла, з Божою допомогою розв'язувала
будь-які складні й заплутані житейські проблеми, причащала
земною та небесною їжею кожного подорожнього, не забуваючи
про залежний від людей світ тварин, птахів, риб. Усіх замилують
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спогади її духовних чад про любов до її невеличкого
господарства – невеликого города, садочка, курочок, розумного
півника та численних котів, яких вона милосердно підбирала на
вулиці, у лісі, в парку. «Радуйся, страданиями земли нашей й
тварей бессловесньїх вельми сострадала еси!» (Икос 9).
Її любов була досконалою, бо вона була любов'ю во Ісусі
Христі, а тому Господь хранив велику старицю на всіх її життєвих
шляхах-дорогах: і в далекій Пензі в Росії, в і тюрмі в Україні, і в
момент чудесного звільнення апостолом Петром, і в дуплі
старого дерева, і в скромній келії на Голосіївській вулиці м.
Києва і в останньому помешканні за земною адресою: вул.
Затєвахіна, 7, Голосіївська пустинь, м. Київ, Україна. «Радуйся,
предстатильнице за ньі пред Богом!» (Икос 4).
Що заповідав нам Господь Ісус Христос у Заповіді Любові,
якою все своє життя керувалася матінка Аліпія? Знову
вчитуємося у священні слова Біблії: «Хто любить Мене, той
зберігає слово Моє» (Іоанн 14.23); «хто любить брата свого, той
перебуває у світлі» (1 Іоанн. 2. 10); «хто любить Бога, тому дано
знання» (Кор. 8. 3); «Любіть Господа усі праведні» (ІКор. 8. 3);
«Любіть один одного, як Я возлюбив вас, так і ви любіть один
одного» (Іоанн. 13. 34); «люблю заповіді Твої більше за золото»
(Пс.118: 127); «я люблю всіх вас любов'ю Ісуса Христа» (Філ. 1.
8); «благаю вас... Ісусом Христом і любов'ю» (Рим. 15. ЗО);
«віра, яка діє любов'ю» (Гал. 5.6).
У цій священній Симфонії Любові ми яскраво чуємо
божественний лейтмотив серця великої стариці матері Аліпії,
продовжувачки справ преподобних отців Печерських. Священні
слова Біблії прямо віддзеркалюють духовний образ Подвижників
Духу, зокрема, і матінки Аліпії: з великої любові до Бога вона
постійно зберігала Слово Його; бідно, але чистенько зодягнена у
латаний чернечий одяг, вона світилася небесним світлом і
перебувала у благодатному світлі; з любові до Бога вона мала
божественне знання – через молитву, через суворий піст, через
християнську аскезу, подвижництво, через усі божественні
таїнства і як дар Святого Духа; вона любила Христовою любов'ю
усіх ближніх і дальніх, своїх і чужих, наслідуючи Господа Іісуса
Христа, перетворивши свою убогу келію на справжню оазу добра
і любові, скарб істинного милосердя для кожної людини, яка
милістю Божою переступала цей поріг. Усе подвижницьке життя
великої Боголюбивої стариці було присвячене старим і новим
прибульцям, бідним і багатим, юним і стареньким, владоімущим і
скромним, віруючим і невіруючим: вона прозирала своїми любля
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чими духовними очима в потаємні глибини і висоти їхніх сердець, спрямовуючи земний шлях до спасіння у Вічності. «Радуйся, истинного самоотвержения совершенньш образе!» (Икос 7).
Двотомник «Стяжавшая (любовь» по самі вінця насичений
прикладами духовного і тілесного зцілення по молитвах матінки
Аліпії: німі починали говорити, сліпі бачити, вражені хворобами
кісток чи онкохворобою піднімалися з ліжка, опіки і пухлини
виліковувалися, тяжкі муки неправедно осуджених, ув'язнених,
гонимих відступали милістю Божою. Слава Тобі, Боже!
Неможливо без сліз читати сповідальні історії двотомника!
Треба мати кам'яне серце, спалену совість, аби ігнорувати цей
унікальний потік Божої милості!
Матінка Аліпія усіх шанувала, гостинно пригощала (духовні
чада свідчать про чудо примноження каші й борщу в її каструлях), вона завжди прагнула оплатити працю на себе, а у випадку
відмови взяти гроші таємно ховала їх у подарований нею хліб.
Подвижницьке, аскетичне життя матінки Аліпії було, є і буде
прикладом для віруючих і невіруючих, бо заповіді Господні вона
шанувала понад усе, «більше за золото». Матінка Аліпія любила
всіх, зокрема чужих, таємничо і незбагненно перетворюючи їх на
своїх. Усіх вражали її чудеса: одного разу був вимолений дощ
спраглій землі після двотижневого посту; був вимолений також і
кінець дощу, який міг знищити урожай; преподобна матінка
Аліпія передрікала чорнобильську аварію, розкол у Православній
Церкві; благодатною силою молитви зцілила мертву дитину і від
найстрашніших хвороб вимолювала людей.
У двотомнику «Стяжавшая любовь» полонять душу численні
чудеса від мощів матінки Аліпії: свічки дивом самозапалюються;
незбагненні аромати квітів, підгорілого молока та інші розливаються; мироточіння від образу матінки Аліпії відбуваються;
серця невіруючих, маловіруючих у вірі укріпляються; все нові й
нові чада з усіх кінців збираються. «Радуйся, с ликом отец
Печерских хвалу, честь й славу Богови приносящая!» (Икос 11).
Вона любила усіх любов'ю Ісуса Христа – тому безліч
доказів ви знайдете на 900 сторінках двотомника «Стяжавшая
любовь». Не можуть не вражати унікальні факти, описані багатьма людьми, які мали щастя спілкуватися із великою старицею,
зокрема, це щиросердні розповіді священнослужителів, унікальні
свідчення духовних чад матінки, її вірної багатолітньої келейниці
Марії Олександрівни Скидан, великої трудівниці, організатора від
Бога Віри Федорівни Удовиченко, талановитого іконописця
Анастасії Миколаївни Савчук та багатьох інших.
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Воістину її віра діяла любов'ю (Гал.5. 6). «Радуйся, яко
приходящяго чадом своим именовала еси!» (Икос 6).
Матінка Аліпія жертовно служила людям, зустрічаючи їх не
лише смачною та цілющою їжею, чисто вимитою підлогою, але й
духовною, мудрою порадою, молитвою, незважаючи на свою
неміч і старість, із сонячною посмішкою, незабутньою материнською ласкою, турботою, напученням.
Святим Духом вона прогіикала у таємниці істинної земної
місії кожної людини, шанувала справу їхнього життя, щиро
радіючи сродності професійного служіння (І.Фес. 5. 13).
«Радуйся, слуго Господня верная, благая й истинная!» (Икос 9).
Віра і любов во Христі – два найпотужніших крила духовного
єства матінки Аліпії (ІТим.1.14), якими вона возносилася до Небес, якими захищала і захищалася від нападів темних і супротивних сил, від усіх проблем суворого подвижницького життя.
Про цю ворожість світу часто згадується у Біблії: «За любов
Мою ворогують проти Мене» (Пс. 108.4), крім того, Апокаліпсис
попереджає нас про катастрофу охолодження любові: «у
багатьох охолоне любов» (Матв. 24. 12).
Мужність, духовну безстрашність, часом духовний героїзм
матінки Аліпії яскраво ілюструють численні свідчення людей та
духовних чад. У Біблії сказано: «досконала любов виганяє
страх» (1 Іоанн 3. 18), тому й велика стариця, озброївшився
мечем віри Христової, давала гідну відсіч усім темним силам
(сцена в яру), хоча після того її бачили із скривавленою головою,
побитими руками, збитими ногами, змученим тілом. «Радуйся,
яко за любовь к людем от врага напасти претерпевала напасти
еси!» (Икос 10).
Нелицемірну любов матінки Аліпії до Бога і людей
ілюструють чисельні приклади з двотомника, які змушують
трепетати наші серця від християнського поводження великої
стариці з кожним, кого до неї приводив Господь. Вона
керувалася Божими заповідями, зберігаючи кришталево чисте
серце за будь-яких обставин життя (Рим. 12,9), силою віри
зцілюючи душі й тіла стражденних людей.
Найповніше ангельську любов матінки Аліпії до Бога і до
ближнього ілюструють Божественні слова апостола Павла:
«Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить,
любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно,
не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого,
радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у
все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи любов не
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перестає» (ІКор. 13. 4-8).
Воістину, цей апостольський Гімн Любові опромінює своїм
небесним світлом кожен день, кожну (мить життя матінки Аліпії –
великої Божої угодниці, нашої молитовниці, милосердної
заступниці, рятівниці у бідах і недугах, у духовній спразі, яку
насичувала живою водою своєї віри, надії, любові. «Радуйся,
мати наша Алипие, любовь велию в сердце своем стяжавшая»
(Икос 10).
Її любов від чистого серця (Тим. 1-5) змушувала людей
змінювати свою свідомість, зміцнювала віру, а також вимагала із
розумінням та вдячністю приймати щирі докори (Пр. 27.6),
материнські напучування, які рятували людині життя, оберігали
здоров'я, а головне – вказували шлях до спасіння у Вічності.
«Радуйся, предстательнице за ньі пред Богом!» (Икос 4).
Тому словами апостола Павла скажемо: «Бо я
пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні Анголи, ні влади, ні
теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, а ні інше
яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в
Христі Ісусі Господі нашім!» (Рим.8. 9). «Радуйся, яко
воспеваеши песнь нову во Царствии Небеснем!» (Икос 11).
Багато людей на своєму досвіді яскраво відчули благодатну
силу заступництва перед Богом нашої дорогої матінки Аліпії не
лише за її подвижницького життя та від її мощів, а, здається,
таким незвичайним і дивовижним шляхом – крізь духовну призму
читання документальних свідчень двотомника «Стяжавшая
любовь». Цей шлях спасіння через трансцендентальну енергію
благодаті текстів, свідчень духовних чад, священнослужителів,
усіх прибульців до матінки Аліпії ще потребує свого осмислення і
пояснення в духовно-богословському і духовно-практичному
аспектах.
Чи часто ми плачемо, читаючи сучасні книги? Чи завжди
катарсично очищаємося серцем, вивищуємося від них духом? Чи
кожна книга свідчень допомагає знайти шлях до спасіння у
вічності або тілесного зцілення? Чи демонічний успіх юного мага
Гаррі Потера стверджує Добро? Ми свідчимо, що унікальний
двотомник «Стяжавшая любовь» милістю Божою врятував і
врятує ще багатьох!
Автор цих рядків не знала матінки Аліпії за життя, відкрила її
духовний світ після прочитання першого тому і цим дивовижним
золотим ключем відкрила для себе православний світильник
праведності, а також духовний світ її вірних духовних чад: Віри
Федорівни Удовиченко, Марії Олександрівни Скидан та ін.
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Милістю Божою були отримані нові чудеса від мощів Матінки
Аліпії, тому з глибин серця на папір лягли Слова Любові.
Прийміть їх вашими чистими серцями!
***
Рідна наша Матінка Аліпія!
Ви велика перед Богом і людьми, бо красою дитинної душі
досягли ангельської височини, серце своє Ви зуміли милістю
Божою зробити чистим житлом Святого Духа, а боголюбивою
душею освітили шлях до спасіння у Вічності десяткам, сотням,
тисячам людей. І кінця цьому живому потокові не видно. Слава
Богу за все!
Життя Вашого серця відоме тільки Богові і Вам, благодаттю
Святого Духа Ви спізнали блаженство Божественного буття у
найтяжчі роки розгулу безбожницької влади, переслідування за
віру, гоніння за любов.
Небесний промінь Духа Утішителя освітив Вам і Вашим
духовним дітям шлях у Царство Небесне, бо Закон Божий для
Вас був немеркнучим світлом, яке просвіщає розум, зігріває
серце, окрилює дух, вивищує земний шлях.
Метою християнського життя є стяжання Духа Святого,
надбання чистого серця: Ваше золоте серце навіки зігріває
вірою, надією, любов'ю усіх нас, бо тільки у чистих серцях
почиває Господь! «Блаженні чисті серцем, бо вони побачать
Бога» (Матв.5.8).
Як рідна ненька, як духовна мати Ви зустрічали й приймали
людей в убогій келії, проводжали й невтомно молилися за кожну
людину, за кожну душу, за кожну долю, бо Ваша душа плакала
за цілий світ. Протоієрей Василь Висоцький образно назвав свої
спогади: «Величезне серце – на весь світ!»
А як Ви раділи оновленню сердець людей благодаттю
Святого Духа! Як ніжно сяяли Ваші люблячі очі, бо Ви, як ніхто,
знали й відали, що людина без віри є сліпою, а віруюча людина
стає зрячою. Про укріплення людей у вірі розповідають
священнослужителі: єпископ Тульчинський і Брацлавський
Іполит, протоієрей Мефодій Зінкевич, протоієрей Валерій
Єленський та багато інших, їхні богословські роздуми, прямі
свідчення підносять наші серця до самих Небес, дарують
наснагу жити за Заповідями Божими, дарують надію на спасіння.
Відомо, що любов є царицею усіх доброчесностей, а Ви
були
наділені
цим
божественним
почуттям
повною
материнською мірою. На скрижалях Вашого серця були написані
Богом заповіді віри, надії, любові. Ви часто повторювали: «Як
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добре усе терпіти! Як добре бути з Богом! Якщо ми будемо
просити, то Господь обов'язково нам допоможе!» Ми почули
Ваші слова і записали на скрижалях свого серця.
Ви пізнали солодощі й муку жертовної любові до ближніх,
що є протилежною силою до основного біологічно-еволюційного
принципу, коли сильніші виживають за рахунок слабіших.
Духовною силою любові Ви збудували невидимі оку сходи до
Неба усім крилатим серцям! Ваіііі альтруїстичні, ніжні почуття,
любові, милосердя приводили Вас до повної самопожертви, про
що є багато свідчень і свідків. Висота і благородство Ваших
прижиттєвих вчинків, Ваших чудодійств по смерті на могилці
Лісового кладовища в Києві, від перенесених у Голосіївську
Пустинь мощів вражають і вражатимуть людей вічно, доки
стоятиме цей гріховний світ. Ми приходимо у благодатне
Голосієво, молимося біля Ваших мощів, розмовляємо з Вами
біля каплиці, на Вашому поприщі, ми тут удома, біля своєї
духовної матері.
У небесному світі ангелів Ви були своєю, бо постійно жили у
Богоспілкуванні, невтомно удосконалювали себе у безкорисливій
діяльній
любові,
утверджуючи
Духовний
Закон:
чим
високорозвиненіша людина чи істота, тим величніша її здатність
любити. Ви плекали божественну якість любити кожним порухом
• свого материнського серця: Ви говорили у духовному заповіті:
«Золотко, приходь до мене частіше! Коли горе, коли радість –
приходь!» Як утішання Ви говорили людям: «Нічого, Бог
допоможе, Бог все управить!»
Для Вас завжди був вищим прикладом любові Господь Ісус
Христос, Ви особливо шанували Божу Матір, а також свого
рятівника з тюремного ув'язнення апостола Петра, свою небесну
покровительку святу Агафію.
Єпископ Олександр (Мілеант) писав, що любов –
властивість Творця, Який вклав її в нас разом зі Своїм образом і
подобою. Вклавши в нас здатність любити, Бог звеличив нас над
рештою творінь і залучив до духовного світу. «Радуйся, всех в
сердце своє вместилище!» (Икос 4).
Ми летимо до Вас у Голосієво на крилах любові. Ми завжди
з Вами, навіть якщо доля завела нас у далекі країни: США,
Австралію, Данію, Польщу, Росію тощо. Ніщо не може розлучити
матір із дітьми – ні час, ні простір!
Кожну людину Ви ніби просвічували духовним рентгеном
віри, надії, любові, молячись за вірних та невіруючих, прозираючи й недобрі, злі якості душі деяких людей із демонічними
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нахилами, які у потаємних помислах насолоджувалися стражданнями інших. У двотомнику «Стяжавшая любовь» протоієрей
Андрій Ткачов дав інтерв'ю для зйомок фільму «Матушка Аліпія.
Шлях мудрості», де на високому богословському рівні
розкриває потаємну сутність юродства як особливу форму
християнської святості: «Людині треба знати, що праведники
існують. Ось є свята людина, отже, слава Богу, Бог нашу землю
не забув. Вони наше життя осмислюють, кидають якір або
рятівний круг».
Ви своєю молитвою до Бога, усіх святих вимолювали від
прірви, від чорної діри, від занапащення душі, ціннішої за яку
немає нічого в світі!
Ви ясно розрізняли тимчасові вигоди від вічного Блага, але,
на жаль, Вас не завжди розуміли за життя, коли Ви здійснювали
подвиг стовпництва, роками жили в дуплі старого дерева, коли
зазнавали страждань і мук холоду, голоду, спеки, усякої негоди,
а також і жорстоких переслідувань. Між так званими диваками
духовного світу і «мудрецями» матеріального світу Ви завжди
робили вірний вибір, ідучи слідами Ісуса Христа.
Духовну силу Вашої молитви зазнали Ваші чада, усі люди,
ідучи сходами духовного удосконалення. Ви говорили: «Молитва
людину піднімає».
Любов Христова, Ваша праведна любов до ближнього, її
природа сучасним людям ще недосяжна, незбагненна, вона ніби
прекрасна гостя з ідеального й прекрасного світу, до якого так
прагне наша душа. Тому нас не може не вражати Ваш
синкретичний подвиг святих стовпників, затворників, сповідників,
мовчальників, старців, який Ви милістю Божою вмістили у своєму
подвижницькому земному житті.
Мислитель Лейбніц колись писав, що любов – це почуття
радості, яке виникає із щастя ближнього. А для Вас, матінко
Аліпіє, нічого не було радіснішого, ніж щастя спасіння душі у
Вічності – власної і всіх християн.
Любов – це таємничий, невидимий золотий міст між земним
і небесним, а також між люблячими серцями. Чи не забуваємо
ми Біблійні приклади великої любові між Іонафаном і Давидом з
Першої книги Царств, з Пісні Пісень царя Соломона, Іакова до
Рахіль, на батька якої закоханий Іаков працював довгих 14 років?
У часи охолодження сердечної любові ми все частіше
задумуємося над її божественним феноменом, адже Царство
Бога на Небі дихає любов'ю на землі.
Досконала
християнська
любов
вимагає
великої


146




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



самодисципліни, надзвичайних внутрішніх зусиль. Усім цим Ви
володіли сповна, хоча люди помічали у вашій аскезі частіше
зовнішнє: «квадратну горбатість» від постійного носіння на спині
образу Вашої небесної покровительки святої Агафії, старечу
зігнутість від, носіння вериг – чисельних ключів на шиї на честь
нових духовних чад, але убогий монашеський одяг приховував
білолілейну душу, здатну любити любов'ю Ісуса Христа за життя
і по відході у Вічність. Макарій Великий писав: «Як бджола
непомітно для людей будує соти у вулику, так і благодать таємно
творить свою любов у серці людини, перемінюючи гіркоту у
солодкість, а жорстоке серце – в добре. І як майстер по сріблу,
різьблячи на блюді поступово покриває його візерунками, і лише
після закінчення своєї роботи показує свою роботу у всій її красі.
Так і істинний Художник Господь прикрашає різьбою серця наші
й таємничо оновлює їх, доки ми не переселимося з нашого.тіла, і
тоді виявиться краса нашої душі» (Макарій Великий.
Добротолюбіє, т.1).
Інколи в нас виникає питання: чи залежить любов во Христі
від зовнішніх обставин? Вона таємничим шляхом приходить від
Бога і спрямовує серце людини до Бога – свого першоджерела.
Ми запам'ятали Ваші слова: «Не плач, а молися Богу». Нам
відомо, що безліч Ваших духовних чад і послідовників постійно
живуть молитвою, зокрема, наші душі зігріває складений Вам
Акафіст з молитвою. Його так солодко читати!
Ви зазнали істинну спрагу Богоспілкування, яку вдовольняли
у Вознесенській церкві на Деміївці в м. Києві. Вас найчастіше
бачили біля ікони апостолів Петра й Павла, або коли Ви невтомно ставили великі свічки біля всіх образів, або біля панахидного
столика, куди Ви викладали щедрі панахидні приношення,
являючи взірець християнського смирення, милосердя, любові.
Божественне почуття любові спонукає нас, Ваших численних духовних нащадків, любити і тих, хто нас не любить. Цього
Ви навчали своїх духовних чад, це є духовним шляхом і для всіх
християн.
Святі отці Церкви стверджують, що без благодаті Духа
Святого наша гріховна сутність неспроможна чисто любити. Ви
усім своїм подвижницьким життям навчали нас чистої
ангельської любові. Ви говорили: «З людьми тяжко, а як без
людей тяжко! Тяжко, тяжко, тяжко! Приходять до мене люди
різні, але ти дивись, як я приймаю їх, так і ти в житті роби».
Преподобний Макарій стверджує: «Душа, яка істинно
любить Бога, хоча б звершила тисячі праведних справ з
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невситимої любові до Господа, думає про себе, ніби вона нічого
не досягла» (Макарій Великий. Добротолюбіє, т. 1).
Вражає душу духовно-драматичний момент Ваших останніх
земних годин, коли Ви просили прощення у кожного присутнього,
а потім, задивившись у Небесну Височінь, палко вигукнули:
«Прости! Прости! Прости!»
Незадовго до відходу у Вічність на питання духовних чад:
«На кого Ви нас, Матінко, залишаєте?» – Ви відповіли: «Вас на
Матір Божу залишаю».
Для християнської душі вищим благом і найвищим блаженством є молитва до Бога примножити в нас християнську любов
для Богоспілкування, для спілкування з людьми, для Вічного
Спасіння. Тому вважаємо надзвичайно вдалою назву двотомника про Ваше життя і духовне діяння «Стяжавшая любовь».
Ви усім серцем прагнули, щоб усі люди спаслися і прийшли
до пізнання істини, як возлюблене чадо Господнє (Еф.5. 1; 1
Тим. 2.4). Ви часто повторювали: «Слухай, що я тобі скажу:
спасіння в істинній православній канонічній церкві».
Рідна матінка Аліпія! Помоліться за нас, грішних, у Царстві
Небесному! Молимо Бога навчити нас, Ваших духовних нащадків, жити во Христі, дивитися на Спасителя очима серця, очима
любові, очима Великої Стариці Матінки Аліпії Голосіївської
(Авдєєвої).
***
...Тихо й благодатно на мальовничій околиці древнього
Києва, в районі Голосіївської пустині, де потужно й стрімко
розвивається чоловічий монастир трудами настоятеля отця
Ісаакія, братії, трудників, а духовною окрасою якого є
православні святині – мощі отця Олексія Шепелєва, мощі
преподобної матінки Аліпії, перенесені сюди з Лісового
кладовища столиці в травні 2006 року.
Дзвінко й радісно співають у небесах птахи, тихо
плюскочуться води каскаду блакитнооких озер, щедро
плодоносять монашеські сади й городи, благодатно й сонячно на
душі у сотень і тисяч віруючих, паломників із різних кінців світу,
які злітаються на крилах віри і любові у це святе місце, аби
помолитися біля гарної новозбудованої каплиці, у величній
церкві «Живоносне Джерело», біля білого дерев'яного хреста на
місці останнього земного притулку матінки Аліпії. Вони
отримують по вірі своїй незчисленні милості від Бога молитвами
нашої заступниці матінки Аліпії.
...Тихо й благодатно горять свічки біля хреста на поприщі
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матінки Аліпії, віруючі жінки, чоловіки, старі й молодь, діти схилили свої голови над поклонним хрестом, священик править панахидну службу, у дзвінкому повітрі розливається якийсь незвіданий аромат (чи від поклонного хреста, чи від фотографії матінки
Аліпії, чи від ікон), легесенький теплий вітерець ніжно колише
кінці шовкових хусточок на головах жінок, – і раптом усі шуми,
звуки, суєта буремного зовнішнього, світу кудись зникають,
відступають усі тривоги, розчиняються у тиші молитовного
усамітнення, у благодаті Богоприсутності, у блаженстві серця від
божественних звуків, якими гримлять до нас Небеса.
Приходьте, люди добрі, до матінки Аліпії в Голосієво,
приносьте їй свої чисті серця, тому що для всіх нас у ці
благословенні миті увесь світ перетвориться на Книгу Заповідей
Господніх, на Вічну Літургію Серця, яке стяжало Любов.
Слюсаренко Н.В.

*

СЛОВО ПЕДАГОГА ЯК НАЙІСТОТНІШИЙ ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
У статті доведено, що слово педагога є одним із основних
засобів навчання та виховання, а від майстерності його застосування
залежить успіх у справі формування кожної особистості, досягнення
нею високого рівня розвитку.

Серед засобів навчання і виховання своєю простотою і водночас надзвичайною складністю вирізняється слово педагога.
Досконале оволодіння цим засобом дозволяє без використання
певних пристроїв та предметів (натуральні предмети, моделі,
муляжі, репродукції, друковані засоби, символічні навчальні посібники, технічні засоби та ін.) досягти поставленої мети. Це
дуже важливо, адже останні не завжди наявні в тому чи іншому
навчальному закладі. Окрім того ілюстрування чи демонстрування будь-якого явища чи процесу майже завжди доцільно
супроводжувати відповідним поясненням, розповіддю, коментарем тощо. Такий підхід до організації навчально-виховного
процесу дозволяє оптимізувати його, зробити більш ефективним.
Слово педагога – це найістотніший засіб навчання та
виховання, а тому від майстерності його застосування залежить
успіх у справі формування кожної особистості, досягнення нею
високого рівня розвитку.
На надзвичайно велику силу слова, передусім, вказує Святе
*
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Євангеліє від Іоанна, де сказано: «Споконвіку було слово, а
Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було
споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не
повстало без Нього».
Великого значення слову в усі часи надавали і надають
науковці та педагоги-практики. Свідченням цього є численні
згадки про силу слова, які містить їхній творчий доробок.
Зокрема, видатний вітчизняний педагог В.О.Сухомлинський
писав: «Слово вчителя – як інструмент впливу на душу
вихованця нічим не замінити. Мистецтво виховання включає
насамперед мистецтво говорити, звертатися до людського
серця. Я твердо переконаний, що багато шкільних конфліктів, які
нерідко закінчуються великою бідою, починаються з невміння
вчителя говорити з учнями» [2, с.321].
Про роль слова у формуванні особистості пишуть також
наші сучасники І.А.Зязюн та Г.М.Сагач у своєму навчальному
посібнику «Краса педагогічної дії». Вони констатують:
«Незаперечною є роль слова, слова і істини, добра й краси у
формуванні
духовно-моральної,
духовно-інтелектуальної
культури особистості, особливо в часи екзистенційного вакууму,
«морального оціпеніння», «морального паралічу», «масової
невротизації та шизоізації», як твердять деякі українські
науковці. Представників духовно-світської сфери не можуть не
тривожити такі реалії сьогодення, які визначаються словами
«безсердечна культура», «безсовісне покоління», «мовленнєва
агресія», «риторика брехні», «глобальна морально-економічна
криза», «початок Армагедону» тощо» [1, с.274].
Автори навчального посібника звертають нашу увагу й на
те, що ще «давні українські ритори були істинними духовними та
інтелектуальними лідерами суспільства, провідниками соціально
значущих ідей, цінностей, повчали простих людей, а також
«сильних миру» в ім’я патріотизму, зміцнення державності,
християнської віри, моральності особистості і в цілому
суспільства» [там само, с.275-276].
Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що «благодатне слово» педагога цілком спроможне в сучасних, досить непростих умовах творити диво – формувати духовний потенціал
підростаючого покоління. Це доводить, наприклад, досвід роботи
херсонських
учителів
(Л.О.Щербини,
Л.Г.Коваленко,
Л.В.Смикало, Г.В.Чихун та ін.), які не лише самі майстерно
володіють словом, а й намагаються навчити своїх учнів.
Велику допомогу їм надає Г.М.Сагач – доктор педагогічних
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наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України,
перший в демократичній Україні професор-ритор, засновниця
школи українського красномовства. З її ініціативи та за її безпосередньою участю, а також за сприяння викладачів Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, Херсонського державного університету, працівників методичного кабінету при управлінні освіти виконавчого
комітету Херсонської міської ради (Л.І.Слободенюк, В.В.Кузьменка, Н.В.Слюсаренко, Л.А.Фоміної, М.С.Дмитренка, Л.М.Заїки та
ін.) в нашому місті протягом 2007-2008 навчального року проведено чимало різноманітних заходів, в яких взяли участь учні,
шкільні педагоги, аспіранти та науковці. Серед них вирізнялися
наступні:
– свято Святого Миколая (грудень 2007 р., Херсонська
школа-інтернат імені Т.Г.Шевченка);
– виховні заходи «Слова – єдине, що житиме вічно»
(грудень 2007 р., навчально-виховний комплекс «Дошкільний
заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» №56;
лютий 2008 р., спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №30; березень 2008 р., спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №24);
– круглий стіл «Як подолати життєві стресори» (лютий
2008 р., навчально-виховний комплекс «Дошкільний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» №56);
– виховний захід «Дорога до храму» (лютий 2008 р.,
Херсонська школа-інтернат імені Т.Г.Шевченка);
– виховний захід «Ціна слова» (березень 2008 р.,
Херсонська школа-інтернат імені Т.Г.Шевченка).
Проведення цих та інших заходів мало неабиякий виховний
вплив на учнів, які побачили справжню красу та силу слова, але
найголовнішим стало те, що діти виявили бажання навчитися
мистецтва володіння словом, цінувати його. А тому зустрічі з
майстринею знайшли своє продовження в робочих уроках з
української мови та літератури. Так, наприклад, після
спілкування з Г.М.Сагач учні 7-А класу навчально-виховного
комплексу «Дошкільний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія» №56 на уроці української літератури,
відповідаючи на запитання вчителя Л.О.Щербини: «Чому так
важливо вміти виразно говорити? Чим досягається таке
вміння?», написали наступне:
Ірина Срібна: «…ми починаємо бачити внутрішніми очима»;
Денис Кир'янов: «…виразність читання досягається душею»;
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Алевтина Філіппова: «…можна ясніше висловити думку, а
слухач поринає у світ мрій. Говорити виразно – це мистецтво»;
Віталій Косяков: «… володіння виразним словом сильніше
від зброї»;
Артур Орлов: «… це мова серця з використанням засобів
виразного читання»;
Діма Куліш: «…виразність мовлення у любові до слова»;
Ілля Моцьо: «…говорячи душею, змушуєш людей
переживати, захоплювати своїми думками»;
Андрій Зубенко: «…людям треба вчитися мистецтву
говорити».
Як бачимо, у відповіді кожного учня є зерно правди,
розуміння, власне бачення сили слова, а це означає, що діти
починають дослуховуються не тільки до слів інших людей, а й до
власних: чи вдало дібране слово; чи справило воно враження на
слухача; чи вдалося передати через слово власний емоційний
стан тощо. Отже, слово педагога отримало продовження в
словах і думках вихованців, позитивно вплинуло на формування
духовного світу особистості.
Література:
1. Зязюн І.А. та Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник для
вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів. – К.: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ ІЗ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА
У статті розкрито процес естетичного виховання учнів на
заняттях з декоративно-ужиткового мистецтва.

Стратегічними завданнями системи освіти в умовах сьогодення є розробка нових методик навчання школярів з урахуванням історичного теоретичного й практичного досвіду суспільства. Науковці вважають, що доцільно запроваджувати технології навчання, що сприятимуть розвитку та вихованню творчої
особистості. Проблема естетичного виховання учнів є досить
актуальною на уроках з декоративно-ужиткового мистецтва.
Процес естетичного виховання учнівської молоді досліджу*
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вали такі видатні вчені: Г.Ващенко, В.Сухомлинський, О.Донченко, М.Стельмахович. Ними визначено, що загальною метою
виховання є залучення молодого покоління до творчої участі в
національній та загальнолюдській культурах. Значна роль у цьому процесі відводиться вчителю. Саме вчитель трудового навчання, як творча людина, крім високого рівня педагогічної майстерності, повинен мати трудові захоплення, уміння ними захопити
дитину, бути для неї прикладом. Відповідно вчитель має бути
розвиненою обдарованою особистістю та володіти певними
видами творчої діяльності [4]. Естетичні смаки, як елементи
естетичної свідомості виховуються та формуються на уроках
трудового навчання.
Процес формування естетичної свідомості учнів на уроках
трудового навчання потребує врахування специфіки естетичної
діяльності, вікових особливостей учнів й оптимального співвідношення їхньої теоретичної та практичної підготовки. Поняття естетичної свідомості співвідносне з поняттям естетичної діяльності,
представляючи її духовний, ідеальний план. Сама ж діяльність
виступає як технологічний спосіб виробництва й реалізації
естетичної свідомості. Формою, що найбільш адекватно
відтворює специфіку естетичної свідомості, є мистецтво.
З давніх-давен людина, прикрашаючи одяг та предмети
вжитку вишивкою, розписом, різьбою, інкрустацією, вкладала в
них свої почуття, талант, душу, щоб дарувати радість [1].
Вишивка – один із давніх і найбільш поширених видів народного декоративно-прикладного мистецтва. Вона виникла дуже
давно й передавалася від покоління до покоління. Археологічні
знахідки доби палеоліту, зокрема Мізина на Чернігівщині та його
аналогів, засвідчують наявність вишивки на теренах України. У
похованнях перших століть нашої ери знайдено залишки вовняного одягу, оздобленого різнокольоровою вишивкою. Про масове
побутування вишиваних виробів в Україні свідчать численні
історичні, літературні, фольклорні та речові пам'ятки [5]. Так, в
епоху Відродження почали прикрашати жіночий та чоловічий
одяг особливо пишно та яскраво за допомогою техніки «Золоте
шиття». Спочатку золоте шиття прикрашало предмети церковного вжитку та поступово перейшло на прикрашання святкового
одягу, головних уборів, сорочок, плахт, хусток тощо [1].
У наш час значно поширився інтерес до використання
традицій художнього оздоблення одягу. Так, ексклюзивні речі,
оздоблені ручною вишивкою, що мають на меті підкреслити
певний етнічний стиль, користуються великою популярністю.
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Тому доцільно формувати в учнів почуття прекрасного, гарний
смак стосовно одягу та оточуючих речей ужитку саме на уроках
трудового навчання.
Для цього досить значну увагу вчителі повинні приділяти
використанню елементів естетики в етнічному вихованні учнів.
На наш погляд, заняття з декоративно-ужиткового мистецтва
якнайкраще сприяють цьому. До того ж техніка «золоте шиття»,
а саме знання основних його технологій та принципів
використання дає ґрунтовну базу для освоєння подальших
професійних дій та створює можливості для творчої діяльності.
Вивчення творчих розробок одягу, що використовуються в
оздобленні дизайнерських моделей, театральних костюмів
засвідчило застосування золотої вишивки різних видів.
Згідно з проведеним аналізом програми предмета «Трудового навчання» в 5-6 класах, на вивчення технологічних процесів
ручної обробки тканини передбачено по 4 години. У ході цих занять учитель може сформувати лише загальні знання та первинні вміння виконання ручних швів. У 7 класі на вивчення технології
оздоблення виробів за програмою виділено 8 годин, що є
достатнім для сформування основних умінь техніки золотого
шиття, з використанням додаткових годин згідно з програмою [3].
Розглянемо особливості навчання техніці «золоте шиття».
Техніка золотого шиття потребує значної уваги та акуратності, а
отже виховуватиме в учнів терпіння, дбайливе ставлення до
власної праці, навчатиме цінувати та поважати працю інших
людей, стимулюватиме вивчення історію власного народу,
цінування його надбань, виховуватиме почуття прекрасного.
Розв'язання цих завдань частково пов'язано з упровадженням естетичного виховання під час проведення занять із декоративно-ужиткового мистецтва, а саме використання «золотого
шиття» при проведенні оздоблення виробів. Золоте шиття доволі складний вид вишивки. Воно потребує великого терпіння, уваги та акуратності. В ході дослідження проведено опитування та
спостереження на уроках трудового навчання в ЗОШ №52
м.Херсона та було виявлено, що майже 70% опитаних учнів
зацікавилися технікою золотого шиття, але відсутність методичного забезпечення не дозволяє здійснювати навчання учнів на
належному рівні.
Також у школах учителі ще недостатньо використовують
новітні технології в оздобленні швейних виробів на уроках
трудового навчання. Аналіз знань та вмінь отриманих учнями у
5-6 класах, показує, що техніку золотого шиття доцільно
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впроваджувати, починаючи із 7 класу основної школи, оскільки в
цьому віці діти вже можуть на досить тривалий час
концентрувати свою увагу, зосереджуватися для виконання
складного завдання. Відповідно труднощі полягають у тому, що
техніка «золоте шиття» зовсім не представлена у програмі
трудового навчання та не розроблена в методичному аспекті.
Тому перед учителем постає складне завдання – не тільки
зацікавити учнів, але й надати необхідні знання з історії золотого
шиття, загальні відомості про українські народні традиції в
оздобленні виробів та сформувати відповідні вміння [1].
Методично доцільно, навчаючи учнів декоративноужитковому мистецтву, використовувати наочні та практичні
методи. На перших заняттях рекомендовано демонструвати
наочні зображення (таблиці, картини), роботи учнів (сукні,
манекени, костюми) тощо.
Учителю для успішного виконання поставленої мети уроку
чи то навчання в цілому необхідно не тільки контролювати кожен
окремий етап процесу, але й заздалегідь передбачати
результат, вчасно корегувати дії учнів. Таким чином для
естетичного виховання учнів важливо створювати гарні та
водночас практичні речі, допоможуть розвивати в учнів
естетично та формувати творчу особистість здатну до
самореалізації в умовах сьогодення.
Література:
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ
У статті обґрунтовано актуальність даної проблеми, шляхи її
вирішення. Розкрито основні завдання, напрямки, проблеми екологічного виховання під час викладання трудового навчання в школі.
Також у статті доводиться, що екологічне виховання є важливим
аспектом професійної діяльності вчителів у навчальних закладах.

Проблема взаємовідносин людини з навколишнім середовищем, співіснування з ним – одна з найболючіших. Ще зовсім недавно в цих зв'язках переважала споживацька концепція, основою якої було помилкове уявлення про невичерпність природних
ресурсів. Нині ж ситуація змінилася. На сучасному етапі розвитку
суспільства кожна людина повинна усвідомлювати значення
раціонального використання природних ресурсів, рівень
забруднення навколишнього середовища тощо. Проблема
взаємовідносин людини й природи має глобальний планетарний
характер, пронизує всі сфери життя. Її не може вирішити жодна
людина, жодна з країн окремо. Тільки загальними зусиллями ми
зможемо досягти певних позитивних результатів [2].
Державна екологічна політика в Україні має на меті
вдосконалення законодавчої бази природоохоронної діяльності:
раціональне використання природних ресурсів, дотримання
екологічної безпеки життя населення, усунення негативних
тенденцій, що пов'язані з незадовільною екологічною ситуацією.
Верховна Рада України 25 червня 1991 р. ухвалила «Закон
про охорону навколишнього середовища». У ньому визначено
головні принципи природоохоронної діяльності суспільства, а
саме: пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язкове
дотримання екологічних стандартів при використанні природних
ресурсів під час господарської діяльності. Закон передбачає
дотримання запобіжних заходів щодо охорони навколишнього
середовища, збереження цінних природних об’єктів, обов'язкове
наукове обґрунтування узгодженості екологічних, економічних та
соціальних інтересів суспільства на ґрунті міждисциплінарних
екологічних, соціальних і технічних знань [1].
Майже всі країни, у тому числі й Україна, послідовно
здійснюють курс на забезпечення раціонального природокори*
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стування й збереження оптимального стану навколишнього
середовища в інтересах сучасного та майбутнього поколінь. У
розв'язанні цих проблем досить важливе місце посідають
виховання в кожної людини, зокрема учнівської молоді,
відповідального ставлення до навколишньою середовища,
формування почуття дбайливого господаря своєї землі [5].
Серед актуальних завдань, які належить розв’язати сучасній
загальноосвітній школі, велика роль відводиться екологічній
освіті й вихованню молоді.
Розв'язати екологічні проблеми, зберегти природу для
нащадків під силу лише людям із досить високим рівнем
екологічної культури та високим почуттям відповідальності за
результати своєї природоохоронної діяльності. У зв'язку із цим
виховання молоді в дусі бережливого ставлення до природи
повинно стати невід'ємним компонентом навчального процесу.
У нашій країні екологічна освіта й виховання розвинулись із
традиційної позакласної роботи шкіл XX ст. з охорони
навколишнього середовища.
Протягом багатьох десятиліть роботу школи з охорони
навколишнього середовища пов'язували переважно з поширенням знань школярів про природу, які вони одержують при
вивченні біологічних та географічних дисциплін.
Головний напрямок концепції екологічного виховання полягає в тому, що в учнів повинні формуватися не лише відповідні
знання і вміння, але і певні якості особистості. Для того щоб
підкреслити виховний аспект педагогічної діяльності, спрямований на формування відповідного ставлення учнів до
навколишнього середовища, говорять про екологічну освіту і
виховання. Освіта, спрямована оволодіння системою знань і способів діяльності, і виховання, спрямоване на оволодіння певною
системою цінностей, не можуть здійснюватися у відриві одне від
очного. Ці два процеси завжди перетинаються і взаємодіють у
повсякденній роботі педагога [3].
Проблема екологічного виховання та екологічної освіти у
комплексному науково-методичному плані вперше в Україні та
країнах СНД була актуалізована на міжнародному симпозіумі
«Неперервна екологічна освіта та виховання», який відбувся
14 – 16 вересня 1994 р. у Запорізькій державній інженерній
академії. Сучасні проблеми взаємовідносин суспільства й
природи загострюють ряд невідкладних завдань, які постають
перед педагогічною наукою й практикою. Прийшло усвідомлення
того, що підростаюче покоління слід виховувати не в згубній
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традиції – якомога більше взяти від природи, а в гармонійному
спілкуванні з природою, шанобливому ставленні до неї, у
психологічній готовності оберігати природні цінності [4].
На шкільному рівні екологічне виховання має бути
підпорядкованим основній меті – формуванню світоглядних
цінностей молоді. Зовсім іншою і за змістом, і за структурою має
бути екологічно-освітня модель для вищої школи, яка б, з одного
боку продовжувала засвоєння отриманих знань, здобутих в середній школі, а з іншого – поглиблено з'ясовувала соціальні
функції екології відповідно до профілю майбутнього вчителя.
Досить важливим у вирішенні даних проблем є підготовка
вчителів трудового навчання.
Відомо, що найбільш могутнім засобом впливу на учнів є
особистість учителя. Для ефективного екологічного виховання
школярів на уроках трудового навчання педагогу сьогодні
необхідно бути високо освіченою, ерудованою людиною, володіти інформацією в суміжних галузях, бути добре обізнаним із
питань економічного, політичного та екологічного життя [2].
Адже саме від підготовки вчителя, його знань і вмінь
подавати навчальний матеріал, висвітлювати проблеми, що
гостро постають перед усім людством, залежить майбутнє.
Учнівська молодь, здобувши якомога ширші і ґрунтовніші знання,
використовуватиме їх у своїй професійній діяльності.
Оскільки найбільшої шкоди навколишньому середовищу
завдають промисловість і сільське господарство, то вчитель
трудового навчання має володіти якомога більшими знаннями
екологічних проблем, адже на своїх заняттях він знайомить
школярів із різними галузями народного господарства, а тому
повинен знайомити і з наслідками діяльності промисловості,
тобто наслідками шкоди, якої завдають підприємства природі
своїми відходами.
Вважаємо, навчальний матеріал необхідно наповнити інформацією, тобто при висвітлені більшості тем необхідно наводити приклади пагубного впливу майже всіх сфер виробництва,
адже виробництво є головним чинником забруднення
навколишнього середовища, екологічних проблем сучасності
загалом. Повідомлення екологічного характеру на уроках
трудового навчання повинні передбачати можливість реалізації
його взаємозв'язку з національним і глобальним підходом до
розкриття екологічних проблем.
Сама сутність виробництва передбачає вилучення з довкілля одних речовин і створення натомість інших з обов'язковими
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побічними продуктами (відходами, рештками, сміттям, шумовим
випромінюванням та ін.).
Важливою умовою розвитку інтересу до екологічних проблем є ставлення до них учителя. Щоб пробуджувати у школярів
інтерес до природоохоронної діяльності, учитель сам повинен
бути переконаним у необхідності бережливого ставлення до
природи.
Учитель трудового навчання повинен створювати такі
виховні ситуації, які б викликали у школярів позитивні емоційні
реакції та переживання, спрямовувати ситуації на усвідомлення
учнями функцій природи, перспектив майбутнього, визнання
неповторності й оригінальності природи.
Отже, екологічне виховання учнів на уроках трудового навчання є досить важливою проблемою, яка передбачає пошук
нових ідей, науково обґрунтованих психолого-педагогічних шляхів екологічного виховання школярів. Детального опрацювання
потребує проблема виховання в учнів ціннісного ставлення до
природи як складової екологічного виховання школярів на уроках
трудового навчання.
Уже тепер молодь повинна усвідомлювати, що вона вступає
в життя в епоху не лише бурхливого розвитку науки й техніки, а й
негативних наслідків науково-технічної революції; якщо людство
не змінить стилю своєї діяльності й існування, не переоцінить
життєвих цінностей, то йому неминуче загрожує загибель.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ Й РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО
ІНТЕЛЕКТУ
У статті йдеться про роль учителя у формуванні й розвитку
інтелекту дітей. Автор висвітлює в ході дослідження такі актуальні
питання як поширеність творчих здібностей у людей, виховування
дитини не тільки здоровою і сильною людиною, а й людиною, яка може
мислити творчо.

Творчі здібності дитини… Чому і для чого треба розвивати їх
у школяра? Яка роль учителя в найвідповідальнішій справі
формування розвитку дитячого інтелекту?
Ще трапляється таке, що навчання розвиває в дітях лише
виконавські здібності, а складніший і важливіший аспект – творчі
здібності людини залишені напризволяще й здебільшого
лишаються аж надто низькими. Це наша слабкість і наша біда,
особливо нині, коли виявлено в країні безліч проблем і потрібно
дедалі більше творчих умів, щоб рухати вперед науку, техніку й
суспільне життя.
Творчий інтелект поки що трапляється рідко. У принципі,
кожну дитину можна зробити творчо розвиненою. Така робота
вимагає від учителя справжнього подвижництва творчих зусиль,
але й притягує до себе, якою б складною, на перший погляд, не
видавалась. Мабуть, великі труднощі можуть дати й великі
радощі найвищого людського порядку – радість подолання,
радість відкриття, радість творчості.
Перед школою, учителем постає дуже важливе завдання –
виховувати дитину не тільки здоровою і сильною людиною, а й
людиною, яка мислить творчо. Біологи вважають, що серед 15
мільярдів клітин головного мозку активно працюють лише 3-5%.
Психологи також визнають, що людський мозок несе в собі
величезну, поки що невикористану надмірність природних
можливостей і що геніальність – не відхилення, не аномалія
людського розуму, а, навпаки, найвища повнота його виявлення,
розкриття природних можливостей [2, с. 28].
Виявляється, природа щедро наділила кожну здорову дитину можливостями розвитку. І кожний малюк може піднятися на
найбільші висоти творчої діяльності! Але в житті ми бачимо
зовсім інше: скільки ще сліз ллють діти, яким важко вчитися,
скільки гірких хвилин дістається на долю батьків, коли з
*
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навчанням у дітей погано!
Вивчаючи дошкільників і молодших школярів, ми прийшли
до висновку й переконалися: чим молодші були діти, тим ближче
вони за розвитком. І не відчувають труднощів у навчанні ті діти,
які ще до школи мали високий рівень розвитку. Досить було дати
дітям, які поступають у 1 клас, кілька тестів, завдань, щоб
сказати: ось ці добре й легко вчитимуться, ці – середньо, ці – із
труднощами. Одні вже мають «нахили» дослідників, а інші – ні, в
одних вже помітний творчий потенціал, а в інших його не виявиш
ні в який спосіб [3, с. 12].
Отже, треба створити для дитини таке середовище й таку
систему взаємин, які б стимулювали найрізноманітнішу діяльність дитини, поступово розвивали б у неї саме те, що в конкретний момент може найефективніше розвиватися. Саме це і є
першою важливою умовою ефективного розвитку здібностей.
Передусім для розкриття здібностей учнів необхідно створити в класі творчу, доброзичливу, емоційно-позитивну атмосферу.
1. Перед уроком запитати в дітей, який у них настрій, що
хвилює, що радує. Потім запропонувати взяти «Чарівний
мішечок» і кинути туди всім дітям свої негативні емоції, учитель
також кидає свої емоції, «мішечок» зав’язують і викидають в
кошик для сміття.
2. Якщо діти приходять на урок стомлені, треба їх «струснути» й розвеселити. Запропонувати гру «Ха-ха-ха», або «Крики
вволю». Ці ігри допомагають скинути із себе негативні емоції.
3. Потім обов’язково – розігрівання тіла: фізичні вправи,
розминка мовлення’язів тіла. Тільки знявши з мовлення’язів
зажим, звільнившись від тривожності, учень починає вільно
мислити й діяти.
Завдання вчителя на уроці – бути одночасно і дорослим, і
дитиною, а найголовніше – мати спокійний, доброзичливий тон.
Між дітьми теж повинна панувати дружня атмосфера. Ось
декілька вправ, які допомагають дітям краще зрозуміти один
одного, розвивають групову активність, взаємодію та увагу.
1. Діти сідають енів колом, беруться за руки, їх завдання
полягає в тому, щоб дивитися сусідові в очі і дарувати йому
мовчки найдобрішу посмішку, потім завдання складніше –
сказати своєму сусідові, не зводячи з нього очей, декілька
добрих слів, за щось похвалити. Сусід повинен відповісти:
«Дякую, мені дуже приємно».
2. У вправі «Добра тварина» учні стають колом і беруться
за руки. Учитель каже тихим голосом: «Ми одна велика, добра
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тварина. Давайте послухаємо, як вона дихає». Усі прислухаються до свого дихання, до дихання сусіда. «А тепер подихаємо
разом».
Вдихнути – всі роблять крок вперед,
видихнути – всі роблять крок назад,
вдихнути – два кроки вперед,
видихнути – два кроки назад.
Учитель каже: «Так не тільки дихає тварина, а також чітко і
рівно б’ється її велике, добре серце. Послухаємо як б’ється наше
серце і серце сусіда».
Стук – крок вперед,
стук – крок назад і т. д.
«Ми всі беремо дихання та стук серця собі, стаємо такими ж
добрими, як ця тварина».
Цю вправу можна використати тоді, коли в дітей розсіюється
увага й вони стають неуважними. Такі вправи допомагають
заспокоїтись, зосередитись, знижують агресивність, учать дітей
жити дружно.
На уроках також іде й виховання позитивних рис в учнів, для
цього можна використати вправу «Пластилінчики».
«Сьогодні ви скульптори. Оберіть собі пару. Це – пластилін,
з якого можна ліпити все, що заманеться. Наприклад: «Балерину», або «Монстра». Тепер можна помінятися ролями. «Скульптори» стають «матеріалом» і навпаки – «матеріал» – «скульпторами». Нові «скульптори» надають своїй «скульптурі» загрозливу позу. Дайте їй назву. Тепер самі підключиться до цієї «скульптурної композиції», тільки зверніть увагу: якщо ваш партнер –
втілення загрози, то ви повинні грати роль жертви. Придивіться,
чи не нагадує ця композиція одну із життєвих ситуацій? Тепер ті,
що були в позі загрози, відійдіть вбік (жертви залишаються на
місці) і подивіться, як злякано виглядають ваші «жертви». Допоможіть їм, захистіть їх. Тепер «жертви» відійдіть і подивіться,
якими дбайливими і бережливими можуть бути ваші однокласники. Поверніться до них і в останній раз створіть «скульптуру»,
яку можна було б поставити в нашій школі як символ дружби».
Ось такі вправи та ігри дуже допомагають у створенні
творчої атмосфери в класі. Але не слід підходити до всіх дітей
однаково, з однією і тією ж методикою, намагатися тим самим
«ключиком відімкнути» душі зовсім різних дітей. Це небезпечно!
Цим можна зламати тендітний організм на довгий час. Ми
впевнені в необхідності пізнавати природу учня, створювати
атмосферу волі, довіри й доброзичливості. У таких умовах
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яскравіше розкривається дитина та її схильність до творчості,
оригінального мислення й бачення.
Друга умова успішного розвитку творчих здібностей
випливає із самого характеру творчого процесу, який потребує
максимального напруження сил.
Здібності розвиваються тим успішніше, чим частіше дитина
підходить у своїй діяльності до межі власних можливостей і
поступово піднімає цю межу дедалі вище. Процес пізнання в цей
час дуже інтенсивний, дитина змушена займатися творчістю,
розв’язувати багато нових задач самостійно, без попереднього
навчання. Саме ця інтенсивна розумова діяльність дає учневі
змогу в дивовижно короткий час перетворитися на невтомного
Чомучку.
І тут можна не боятися перенапруження й перевтоми, якщо
додержуватися ще однієї – третьої умови: треба давати
дитині свободу у виборі діяльності, у чергуванні справ, у
тривалості занять якоюсь однією справою, у виборі способів
рішення. Бажання дитини, її інтерес, емоційне напруження
інтелекту піде дитині на користь.
Але надана дитині свобода не лише не виключає, а передбачає енів’язливу розумну, доброзичливу допомогу учителя –
це четверта важлива умова успішного розвитку творчих
здібностей. Найскладніше тут, мабуть, полягає в тому, щоб не
перетворювати свободу на безкарність, а допомогу – на підказку.
Не можна робити за дитину те, що вона може зробити сама,
думати за неї, коли вона сама може додуматися. К.Ціолковський
казав: «Спочатку я відкривав істини, відомі багатьом, потім почав
відкривати й істини, відомі декому, і, нарешті, почав відкривати
істини, нікому ще не відомі» [8, с. 134]. Ця формула піднімає
завісу над таємницею народження творчого розуму.
Таким чином, роль учителя у формуванні й розвитку інтелекту школяра саме в початкових класах – дуже важлива. Наш
обов’язок – допомогти дитині стати на шлях становлення творчого боку інтелекту, шлях розвитку винахідницького й дослідницького таланту, виховати людину, яка може мислити творчо.
Література:
1. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. – К., 2005. – 80 с.
2. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. – К., 1993. – 81 с.
3. Гільбух Ю.З., Георгієвська В.Л. Розвивайте розум дітей. – К.,1993. –
20 с.
4. Кузнецова Л.В. Гармоничное развитие личности младших
школьников. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.


163




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



5.
6.
7.
8.

Леви В. Нестандартный ребенок. – М., 1992. – 232 с.
Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. – М.: Педагогика, 1985. – 174 с.
Матюгин И.Ю. Как развивать внимание. – Д.: Сталкер, 1997. – 432 с.
Никитин Б, Никитина Л. Мы и наши дети. – М.: Молодая гвардия,
1980. – 222 с.

Гончаренко Л.А.

*

ФОРМУВАННЯ У СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ НАВИЧОК
ТОЛЕРАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
У статті подано характеристику різних підходів до формування
толерантної поведінки сучасного вчителя.

Кожна людина має свій внутрішній світ, життєвий досвід,
власне бачення та оцінку різних аспектів соціального життя. Все
це
породжує
безліч
різноманітних
думок,
поглядів,
невідповідність котрих може призвести до протиріч та конфліктів.
Тому нині вирішення проблеми непорозуміння між людьми
вимагає формування толерантної свідомості в особистостей.
«Толерантність» – це одне із понять, яке останнім часом
стало загальновживаним. У це невипадково, адже різноманітність сучасного світу вимагає від особистостей пошуку нових
форм взаємодії, яка б базувалася на сприйнятті та порозумінні
між людьми, котрі мають власний спосіб життя, мислення,
переконання, уявлення. Толерантність сьогодні має стати однією
з моделей побудови позитивних взаємин між людьми, які
відрізняються один від одного за певними ознаками.
На жаль, нині часто можна зустрітися з інтолерантною
поведінкою індивідів, яка призводить до домінування одних над
іншими, до проявів ксенофобії, насильства. Щоб взаємини між
людьми не базувалися на зазначених характеристиках,
толерантність треба формувати ще з дитинства, це дасть у
майбутньому людині зрозуміти різноманітний навколишній світ, а
також сприймати інших людей, які несхожі між собою. У процесі
формування в дітей навичок толерантної поведінки важлива
роль відводиться батькам та педагогам, які, в першу чергу,
мають стати прикладом толерантної взаємодії з іншими. Від
родини дитина отримує знання про життя, засвоює традиції
етнокультурної (етнокультурних, для змішаних шлюбів) групи,
разом з тим вона в сім’ї має набути поваги до індивідів, які мають
певні відмінності в культурних традиціях, віруваннях, расовій
приналежності тощо. Отже, батьки мають бути джерелом знань
*
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про толерантність, а також взірцем толерантної поведінки.
Важливе значення у вихованні в дітей толерантності
відводиться й закладам освіти, в яких навчально-виховний
процес треба будувати таким чином, щоб у школярів
закладалися основи толерантної поведінки. Сьогодні це під силу
зробити педагогам, які повинні стати прикладом у толерантних
взаєминах з учнями, колегами, батьками, а також представниками різних соціокультурних спільнот.
Наукових праць з толерантності зараз досить багато, їх тематика вирізняється різноманітністю, одні досліджують теоретичні аспекти, інші – прикладні. Проблеми толерантності нині
досить активно досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, серед них С.Братченко, Р.Валітова, В.Васильєв, О.Грива,
Ю.Тищенко, Н.Хомутинникова та інші. Вони розглядають різні
аспекти пов’язані з толерантністю, від філософії, кордонів, до
психологічних основ дослідження толерантності в освіті.
Метою статті є характеристика різних підходів до
формування толерантної поведінки сучасного вчителя.
У сфері виховання й розвитку толерантність означає
культивування взаємин відкритості, реальну зацікавленість у
культурних відмінностях, визнання багатоманітності, розвиток
здатності розпізнавати несправедливість й здійснювати кроки
щодо її подолання, а також здатність конструктивно вирішувати
суперечки й забезпечувати рух від конфліктних ситуацій до
примирення й вирішення суперечностей.
Процес формування в сучасного вчителя навичок толерантної поведінки є досить важливим, адже складно уявити, що нетолерантний учитель зможе виховати толерантне ставлення у школярів до інших людей, етносів, культур. У загальноосвітньому
навчальному закладі педагог і учень постійно взаємодіють і від
того, який складається клімат в їхніх міжособистісних стосунках
буде залежати конструктивність процесу комунікації. Учитель
має знати, що під час спілкування важливо знайти точки дотику,
загальне поле інтересів, бажання взаємодіяти з опонентом і лише за цих умов переходити до обговорення позицій, що відрізняються. Така діяльність призведе до плідного пошуку істини.
Формування толерантної свідомості та поведінки педагога є
важливою характеристикою його професійної діяльності. Воно
має здійснюватися на основі компетентнісного підходу.
Зважаючи на це, толерантність має стати важливою складовою
професійної компетентності вчителя
Формувати толерантність у сучасних учителів важливо у си
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стемі післядипломної освіти, у процесі підвищення кваліфікації й
перепідготовки, куди варто запровадити спеціалізовані курси з
етнопедагогічної підготовки. Метою таких курсів може бути ознайомлення слухачів з народними традиціями виховання, вивчення
джерел етнопедагогіки. Розвивати толерантну поведінку вчителів можна за допомогою включення їх у тренінгову підготовку, до
взаємодії з дітьми різних національностей, вірувань тощо.
Також варто спонукати вчителів до розвитку толерантності в
міжкурсовий період. Цьому сприяють семінари, конференції,
методичні об’єднання, де розглядаються питання, пов’язані з
формуванням толерантності педагога.
Особливу увагу в міжкурсовий період варто надавати
процесу самоосвіти учителів. Він надасть можливість педагогу
сформувати толерантність до себе, що є дуже важливою
умовою, адже інтолерантність до себе проектується на стосунки
з іншими людьми.
Працюючи з вчителями у напрямку розвитку толерантності,
необхідно побудувати цей процес таким чином, щоб формувалися два взаємопов’язані рівні:
 Інформаційний (знання про толерантність, її складові, її
прояви, про багатоаспектність даного поняття, різноманітність
людського буття, формування установок на толерантність).
 Поведінковий (уміння й навички толерантної взаємодії) [3].
Зазначене вище свідчить, що роботу варто починати, в першу чергу, з усвідомлення педагогами сутті поняття. «Суть толерантності формується на основі визнання одиничності та одночасно розмаїтості людства, взаємозалежності всіх від кожного і
кожного від усіх, поваги прав іншого (зокрема права бути іншим),
а також утримання від нанесення шкоди, оскільки шкода, яка
завдається іншому, означає шкода і для самого себе», такої
думки С. Бондирева [2]. Розуміння педагогами значення терміна
«толерантність» допоможе у подальшому побудувати роботу в
напрямку її формування в школярів. Разом з тим, правильне
тлумачення поняття спонукатиме до вироблення певної поведінки в тій чи іншій ситуації. У процесі роботи над терміном варто
розкрити багатогранність толерантності, котра охоплює низку
взаємопов’язаних понять – мудрість, рівність, розуміння, поміркованість, любов до людей, дружба, прощення, милосердя, компроміс, співпраця, згода; познайомити зі складовими толерантності – емпатія, довіра, уява, співчуття, співпереживання.
Досвід показує, що інформаційний рівень сформувати набагато простіше, ніж поведінковий. Більшість сучасних педагогів
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мають певні знання про толерантність, але, на жаль, не
використовують їх на практиці. Отже, виховання толерантності
не має обмежуватися лише формуванням знань. Воно полягає в
тому, щоб навчити учителів способам поведінки й реагування,
які не наносять шкоди іншому, щоб затвердити ці способи
поведінки як внутрішні установки, а згодом і в суспільних
механізмах, які визначають й складають стосунки між людьми. В
основі процесу виховання толерантності закладена ідея
добровільного й усвідомленого ставлення до поведінки і вчинків
іншого [6]. Установки, яких учитель дотримується, визначають
його позитивні й негативні емоції, толерантний характер або
негативний характер упередження. Для розвитку толерантності
учителю треба частково змінювати власні установки.
Толерантність не є вродженою. Її треба формувати. Цей
процес досить складний, адже навчити толерантності
неможливо лише читаючи лекції, проводячи бесіди чи семінари.
Толерантна поведінка, позитивна увага по відношенню до інших
формується під час практичної роботи, а також у процесі
повсякденної взаємодії з іншими людьми.
Сформувати толерантну особистість сучасного вчителя
можливо, використовуючи активні методи навчання. Вони
ґрунтуються на постійній взаємодії учасників, що вже є
запорукою позитивних взаємин. Ці взаємини базуються на
діалозі, моделюванні ситуацій та подальшому пошуку їх
вирішення, на авансуванні успіху. У процесі такої роботи кожен
учитель залучається до розумових операцій вищого рівня –
аналізу, синтезу, оцінювання.
Практична робота щодо формування толерантності вчить
педагогів приймати правильні рішення зі складних питань, розвиває вміння сприймати людину з іншою культурою, свідомістю.
Активні методи допомагають розвивати толерантність як психоемоційну стійкість особистості та її терпиме ставлення до інших у
різних планах: культурному, етнічному, професійному, ґендерному, особистісному. Інтерактивні методи допомагають розкрити
в педагога творчий потенціал, спонукають до новаторства, до
вміння спілкуватися один з одним, спільного пошуку вирішення
проблем.
Для формування толерантності в сучасного вчителя варто
керуватися й такими методами як:
 Методи актуалізації соціокультурної ідентифікації та
цілепокладання (анкетування, бесіда, дискусія, тестування,
проектування, рольові ігри).
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 Методи отримання нових знань та практичних умінь і
навичок (словесні – пояснення, лекція, розповідь, евристична
бесіда; практичні – вправи, метод проекту, тренінг).
 Рефлексивні методи (аналіз, проблематизація) аналіз
ситуації, бесіда, дискусія, індивідуальна робота, робота в малих
групах, робота в парах, метод переконання, моделювання.
 Методи моделювання, проектування та перепроектування діяльності [5].
Однією з форм виховання толерантної свідомості вчителя
може бути комунікативний тренінг, який дозволяє ще раз переконатися, що розуміння, прийняття іншої людини – необхідний
компонент загальної культури людини, який призводить до усвідомлення відмінностей в ідеях, звичаях, культурних національних традиціях, які притаманні не лише різним народам, але й
кожній окремій людині, здатність побачити спільне та відмінне
між різними культурами як країн, так і людей й поглянути на
традиції власного суспільства очима інших народів [1].
Іншими формами роботи з педагогами в зазначеному
напрямку можуть бути такі:
 Педагогічний тренінг.
 Спецкурс.
 Семінарське заняття.
 Лекційно-практичне заняття.
 Круглий стіл.
 Практичне заняття.
Можна керуватися й іншими підходами до формування
толерантності, зокрема Бетті Рієрдон пропонує такі:
 Толерантність виступає, як протидія інтолерантності. Від
людей та цілих суспільств вимагається приборкання негативних
агресивних або ворожих реакцій і на них покладена
відповідальність за таке приборкання.
 Створення умов, необхідних для здійснення прав людини
та укріплення демократії [4].
Усе робота в системі післядипломної освіти має бути
скерована на вироблення навичок толерантної поведінки
педагога, зважаючи на це, основними критеріями сформованості
толерантності в сучасного вчителя мають стати:
 уміння конструктивно, толерантно взаємодіяти з дітьми,
батьками, колегами, які мають певні відмінності;
 дотримання
взаємозв’язку
рівнів
формування
толерантності;.
 перехід толерантності з сфери знань у сферу дій.
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Зазначене вище свідчить про те, що педагог має бути
духовно багатою особистістю, орієнтуватися на загальнолюдські
цінності; йому необхідно вчитися взаємодіяти, співпрацювати як
з колегами, так і з дітьми. Лише за таких умов можливе
ефективне формування толерантності. Оскільки, такі риси
особистості не закладені природою, вони виникають у процесі
соціалізації людини в результаті цілеспрямованої діяльності
певних освітніх закладів, засобів масової інформації тощо.
Таким чином, толерантність є важливим компонентом
життєвої позиції кожної особистості, яка має свої цінності та
інтереси. Зокрема вона необхідна учителю, котрий не лише сам
має бути толерантним, а й сформувати дану рису в
підростаючого покоління.
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ПЕДАГОГІЧНІ ВПЛИВИ НА ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ
САМООЦІНКИ ШКОЛЯРІВ
У статті розглядаються особливості самооцінки дітей
молодшого шкільного віку, пропонуються методики визначення рівня
та динаміки самооцінки молодших школярів, висловлюються
побажання вчителю початкових класів щодо організації навчально-

виховного процесу в роботі з творчими учнями.
Соціальні перетворення в українському суспільстві
докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. Нова освітня
філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності –
спрямування навчально-виховного процесу на вирішення одного
із пріоритетних завдань, яке ставить суспільство перед школою –
формування особистості готової до успішної самореалізації, а
значить такої, що здатна адекватно оцінити себе, свої здібності,
можливості й своє місце в системі суспільних відносин.
Теза «Пізнай себе» відома з давніх часів. Знання людини
самої себе дає можливість об’єктивно оцінити себе, і, уже
виходячи із цього, визначити цілі життя.
Ефективність навчальної діяльності школярів залежить не
тільки від системи добре засвоєних знань і володіння прийомами
розумової діяльності, а й від рівня самооцінки. Існує тісний
зв’язок між оволодінням навчальною діяльністю й розвитком
особистості. Це пояснюється тим, що в ній інтегрується те, чого
досягла дитина, і те, до чого вона прагне. Оцінне ставлення до
себе як уміння оцінити свої сили й можливості, уміння
поставитися до себе критично, «примірювання» своїх сил до
завдань і вимог навколишнього середовища, і, нарешті, як уміння
самостійно ставити перед собою те чи інше завдання відіграє
важливу роль у формуванні самооцінки особистості школяра.
Самооцінка ніби акумулює в собі досвід попередньої діяльності
дитини й оцінки людей, котрі її оточують.
Перші навички самооцінних суджень з’являються в дитини з
моменту розвитку в неї предметної діяльності та мовлення. Так,
дошкільникам властива необ’єктивно висока самооцінка, що
інколи призводить до труднощів у подальшому шкільному житті:
ці діти можуть успішно навчатися, але мати проблеми у
взаєминах із товаришами, їм не завжди вдається знайти своє
місце в колективі, для них буває непросто ввійти до складу
*
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динамічних об’єднань, що виникають у класі під час тих чи інших
загальних справ. Водночас, серед дітей із завищеною самооцінкою зустрічаються школярі, яким легко спілкуватися, але
дуже важко вчитися. Після нетривалого відвідування школи, у
них зникає бажання навчатися, вони не в змозі проконтролювати
себе, передбачити результати своєї діяльності, проаналізувати
причини невдач. Неадекватна, дуже емоційна реакція на
зауваження чи негативну оцінку вчителя, нездатність самостійно
вийти зі складної ситуації (допомогу з боку інших вони також не
приймають) призводить до виникнення конфліктів [4].
Разом із тим у початковій школі з кожним роком зростає
кількість дітей із заниженою самооцінкою. Причиною цього
становища може бути:
 неуспішність у навчанні;
 неадекватне ставлення вчителя до конкретної дитини;
 педагогічна занедбаність (в умовах школи дитина
починає усвідомлювати свої недоліки й суттєву відмінність від
інших дітей);
 високий рівень шкільної тривожності тощо.
Діти з високою тривожністю характеризуються: нерозвиненістю суттєвих передумов навчальної діяльності, таких як: уміння
слухати й точно виконувати вказівки дорослого; побоюванням
братися за нове складне завдання; обвинуваченням себе в багатьох невдачах. Такі діти повинні частіше підлягати маніпулятивним впливам із боку дорослих, особливо вчителя, тому виявляти їх і починати з ними працювати доцільно в другій половині
1-го семестру. Зрозуміло, щоб знати вчителю як поводити себе з
тією чи іншою дитиною, на що звернути особливу увагу при
організації навчально-виховного процесу необхідно спочатку визначити рівень самооцінки кожного учня. З цією метою бажано
використовувати методики, які не потребують складних розрахунків і є простими в обробці й аналізі результатів, підбитті підсумків,
тобто такі, які може практично, без сторонньої допомоги,
використовувати й сам учитель початкових класів. Серед таких
методик: «Драбинка» (для учнів 1-ших класів) [7] та «Три оцінки»
(для учнів 1-4 класів), стислий зміст яких поданий нижче.
«Драбинка». Отримати уявлення про самооцінку дитини
можна, запропонувавши їй поставити себе на сходинку
драбинки, де на найвищій знаходяться, наприклад, найсильніші
діти класу, а на нижній – найслабші (це може бути ранжування за
якими іншими соціально цінними якостями: найдобріші,
найспритніші тощо).
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«Три оцінки». Учням пропонується виконати будь-яке
завдання в письмовій формі. Робота оцінюється вчителем
трьома оцінками: адекватною, завищеною й заниженою. Потім в
індивідуальній бесіді з’ясовується рівень самооцінки за такими
показниками:
- співпала чи ні самооцінка учня з адекватною оцінкою
вчителя;
- який характер має аргументація учня (спрямована на якість
роботи чи будь-яка аргументація);
- наскільки присутня відповідність між оцінкою учня й
відповідями на поставлені під час індивідуальної бесіди питання,
а саме: 1. «Яким учнем ти себе вважаєш?» (сильним, середнім,
слабким). 2. «Які оцінки тебе тішать, а які засмучують?» 3. Твоя
робота заслуговує – оцінки «5», а вчитель поставив «8» «Чи
зрадієш ти цьому чи засмутишся?».
Примітка: через те, що у 1-ому класі оцінки не виставляються можна використати інший вид оцінювання:  – високий (червоний); – середній (зелений);  – низький (синій), а
питання 2 і 3 доречно замінити питаннями: 2. Які зауваження
вчителя при оцінюванні тебе тішать, а які засмучують? 3. Твоя
робота оцінюється середньо, а вчитель оцінив дуже високою
похвалою. Зрадієш ти цьому чи засмутишся?
Починаючи із середини першого року навчання, дитина стає
здатною до оцінювання інших людей за тими самими параметрами, за якими здійснює власну самооцінку, а до кінця молодшого
шкільного віку до диференціації самооцінки й оцінки інших.
Вищеописану методику «Драбинка» можна використовувати для
вивчення саме диференціації самооцінки за різними параметрами (за успішністю в навчанні, за особистісними чи моральними
якостями, за ставленням до когось тощо.) Молодший школяр, на
відміну від дошкільника, уже більш об’єктивно дивиться на речі й
причини своїх невдач він бачить не тільки в зовнішніх
обставинах, але й у собі самому, у своїх якостях і здібностях [5].
Практика доводить, що систематична робота з учнями
початкових класів щодо розвитку їх самоорганізації, самооцінки
та самовиховання дає позитивні результати, які впливають на
розвиток обдарованості дітей та їх життя в цілому.
Для формування адекватних суджень про себе, а саме
підвищення самооцінки молодших школярів учителю доречно:
- якомога частіше називати їх на ім’я, хвалити в присутності
інших дітей і дорослих (із цією метою можна відзначати
досягнення дітей на спеціально оформлених стендах «Наші
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успіхи», «Це ми можемо» тощо);
- заохочувати таких дітей, доручаючи їм виконання
престижних у даному колективі справ (роздати зошити, написати
щось на дошці тощо);
- порівнювати досягнення дитини (минулі й теперішні) і не
зіставляти їх із результатами інших дітей;
- опитування таких дітей проводити в середині уроку, а не на
початку чи в кінці, при цьому не варто їх квапити з відповіддю,
повторюючи запитання кілька разів, оскільки кожне повторення
дитина сприймає як новий стимул і часу на обмірковування
витрачає набагато більше;
- звертаючись до дитини, дивитись їй у вічі, щоб викликати
довіру в її душі;
- проводити в класі бесіди, під час яких учні описують
ситуації із власного життя (таке спілкування допоможе дитині
усвідомити, що в житті її однолітків існують проблеми, схожі з її
власними).
Переважна більшість учителів помилково вважає, що учні
молодших класів завжди згодні з їхніми оцінками, тому не оцінюють власні судження й шукають причини педагогічних невдач.
Щоб сформувати в дитини вміння здійснювати самооцінку,
вчитель власним прикладом має демонструвати вміння це робити. Дитина повинна наочно бачити втілення соціальних вимог у
поведінці тих людей, які її оточують. Адже від сприймання
дитиною особистості вчителя, індивідуально-специфічних рис
його образу «Я» залежить засвоєння нею соціальних настанов,
моральних принципів, поведінкових стереотипів – формування
власної самооцінки.
Надаючи учням можливість відстоювати свою думку, тактовно спрямовуючи роздуми дитини, учитель тим самим допомагає
їй формувати власні оцінні судження, розвиває навички аналізу.
Так, коли вчитель пропонує учню тільки написати задану букву й
при цьому обмежується загальною оцінкою – «добре», «задовільно», «погано» – він ні чому не вчить дитину, адже їй не відомо,
що погано, а що добре. Але, коли вчитель уводить елементарний
самоконтроль (наприклад, пропонує серед написаних дитиною
букв підкреслити ту, яка написана найкраще, й обвести ту, яка є
найневдалішою – порівняти їх і зробити висновок), то повторне
написання букви веде до покращання остаточного результату.
З метою формування загального вміння оцінювати себе та
інших, можна запропонувати дітям написання міні-творів на такі
теми: «Мої гарні справи», «З кого я хочу брати приклад», «Мій су
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сід по парті», «Яким я не хочу бути», «Мої гарні та погані якості»,
«За що цінують людину в нашій країні», «Чому не можна ображати дівчаток», «Як готувати домашні завдання», «Який я насправді». Таким чином діти поступово привчаються до взаємо- і самоконтролю, до взаємо- і самооцінки, які впливають на конкретизацію роботи вчителя з творчими та обдарованими школярами.
Самоконтроль має велике значення в будь-якому виді
сприйняття навчального матеріалу. Вплив учителя тільки тоді
ефективний, коли він викликає активність учнів, спрямовану на
виконання поставлених завдань, тобто на самовиховання,
самореалізацію [3].
Самовиховання й самореалізація можливі лише на основі
самопізнання. «Найвитонченіші методи й прийоми виховання
залишаться марними, якщо вони не приведуть до того, щоб
людина подивилась на саму себе, замислилась над власною
долею» – писав В.О.Сухомлинський [6]. Коли дитина пізнає й
оцінює себе, свої здібності, то порівнюючи їх зі зразками й
ідеалами, у неї виникає потреба змінити деякі з них. У цьому
плані великого значення набуває особистість учителя, як
головного помічника молодшого школяра.
Таким чином, зовнішні й внутрішні педагогічні впливи, а
саме: умови навчання й виховання, організація навчальновиховного процесу та його методичне забезпечення, знання
психологічних особливостей учнів та вміння вчителем
застосовувати ці знання на практиці, поведінкові компетенції
педагога тощо мають значний вплив на формування самооцінки
учня, особливо творчо обдарованого школяра.
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ
У статті охарактеризовано процес розвитку творчих
здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з художньої праці в
дошкільному закладі.

Педагогам належить провідна роль у підготовці підростаючого покоління до майбутнього життя, у якому значне місце
посідає трудова діяльність, основи якої починають закладатися
ще в дошкільному віці.
Заняття з художньої праці є однією з основних форм
навчання дошкільнят трудовим діям. Художня ручна праця – це
конкретна діяльність, спрямована на виготовлення корисного та
естетично оформленого предмета, який можна використовувати
у грі, побуті, розвагах. За своїм змістом та ціннісними
орієнтаціями така праця має багатоплановий педагогічний вплив
на особистість, яка формується. Ця дитяча праця є художньоприкладною діяльністю, оскільки дитина у процесі створення
предметів зважає на естетичні якості матеріалу, користується
ними на підставі знань, умінь, досвіду. Правильно організована
художня праця в дитячому садку і вдома дає дітям знання про
якості, конструктивні можливості різних матеріалів, сприяє
закріпленню позитивних емоцій, стимулює бажання працювати,
формує духовні і фізичні сили дитини [1].
Різноманітна робота з художньої праці викликає в дітей
інтерес, виробляє зосередженість уваги й активність мислення.
Так, наприклад, розгляд дітьми вишитого рушника вимагає
цілеспрямованого спостереження; пояснення вихователя про
послідовність виготовлення витинанки – осмислення дітьми
структурних елементів виробу; відтворення відомих їм умінь і
навичок за словесною інструкцією педагога – напруження
пам’яті, усвідомлених самостійних дій [2].
Заняття з художньої праці сприяють розвитку творчих здібностей, фантазії дітей, стають благодатним ґрунтом для розвитку здатності естетично сприймати оточуючий світ, знаходити
красу в навколишньому, розвивають художній смак, творчість.
Одним з актуальних завдань, що стоять перед
національним дошкільним вихованням, є створення сприятливих
педагогічних умов для прояву творчих здібностей кожною
*

© Лозович О.Д., Мусієнко В.С.



175




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



дитиною в різних видах діяльності. Згідно з вимогами Базового
компоненту дошкільної освіти в Україні, зараз недостатньо
давати дитині готові знання й вимагати їх засвоєння. Необхідно
сприяти формуванню компетентності дитини в різних сферах
життєдіяльності, активної життєвої позиції, тому що суспільству
потрібні самостійні, творчі люди, які зуміють реалізуватися.
Художня праця для дошкільнят – досить складний вид
діяльності, проте надзвичайно корисний; вона сприяє розвитку
творчих здібностей дитини, створює атмосферу, в якій дитина
відчуває себе творцем, діячем, причетним до власного світу
творення. Найважливішими результатами занять художньою
працею є усвідомлення дитиною себе суб’єктом творчості,
митцем, здатним не лише відтворювати здобуті враження, а й
збагачувати їх власним досвідом, творчо самовиражатися [3].
Базовий компонент дошкільної освіти визначає завдання,
яке стоїть перед працівниками дошкільних навчальних закладів –
навчити дитину безпечно та результативно користуватися будьякими предметами відповідно до вікових можливостей; докладаючи зусилля, долаючи труднощі, створювати нові предмети.
Базові завдання на навчальний рік для середньої групи:
розширювати уявлення дітей про навколишній світ; заохочувати
дітей до створення різноманітних виробів та іграшок, виражаючи
власне бачення навколишнього світу; познайомити дітей з властивостями та якостями різних матеріалів, учити використовувати
за призначенням знаряддя, інструменти та різноманітні матеріали, ураховувати їх особливості в процесі творчої діяльності;
познайомити дошкільників з правилами користування ножицями,
учити правил безпечної поведінки з ними; прищеплювати
художньо-технічні вміння та навички; удосконалювати дрібні
м`язи, рухи пальців, рук; розвивати пам’ять, уяву, фантазію,
творчість; виховувати охайність у роботі, естетичний смак,
бережне ставлення до продуктів людської праці.
Базові завдання на навчальний рік для старшої групи: учити
дітей використовувати за призначенням знаряддя, інструменти
та різноманітні матеріали, виготовляючи вироби, придатні для
використання в подальшому житті; закріпити та поглибити уявлення дошкільників про навколишній світ; знаходити шляхи та
засоби вдосконалення виготовлених предметів; прищеплювати
художньо-технічні уміння та навички; вчити володіти технічними
прийомами та методами роботи, спираючись на знання
особливостей предметів та матеріалів, застосовувати творчий
досвід у повсякденному житті; розвивати пам`ять, творчу уяву,
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фантазію, образне мислення, естетичний смак; виховувати
повагу до праці дорослих (бажання та вміння наслідувати її),
бережне ставлення до продуктів людської праці.
Робота педагога повинна бути спрямована на:
 ознайомлення дітей з об’єктами та речами рукотворного
та природного походження, результатами людської праці;
 розвиток у дітей практичної вправності, культури
споживання і творчої діяльності.
Усі ці завдання можна розв`язувати у процесі продуктивної
діяльності дошкільників – на заняттях із художньої праці, де
показником результативності є: кількість та якість зробленого, а
також докладені до роботи зусилля дитини.
Художня праця – це творча діяльність дошкільників із різноманітним матеріалом, у процесі якої діти створюють своєрідні,
оригінальні вироби та іграшки для використання в іграх та на
заняттях [1].
Для успішної діяльності дитина повинна вміти:
 ставити конкретну мету, керуватися нею у своїх діях;
 добирати відповідні прийоми роботи;
 добирати відповідні технічні засоби, знаряддя, матеріали;
 дотримуватися правил безпечного користування ними.
 володіти практичними вміннями й навичками;
 орієнтуватися у правилах доцільної та безпечної
поведінки;
 працювати з інтересом;
 назвати словом знаряддя, матеріали і свої дії з ними;
 радіти гарному виробу;
 засмучуватися, коли виходить негарно;
 виявляти творчість, вигадку.
Завдання педагога – урахувати індивідуальні, вікові
можливості кожного вихованця; починаючи від простого,
поступово ускладнювати завдання; визначити поступ у розвитку
дошкільника; визначивши сильні та слабкі сторони кожного,
сприяти посиленню перших та послабленню других [4].
Перед вихователями стоять також важливі завдання:
розвивати творчі здібності, конструктивне мислення, кмітливість,
самостійність, навчити дітей планувати свою роботу, переносити
набуті на заняттях знання в повсякденне життя.
Реалізуючі навчально-виховні завдання на заняттях із
художньої праці, необхідно враховувати вікові та індивідуальні
особливості дітей, розумовий розвиток, рівень сформованих
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трудових умінь і навичок, гігієнічні умови. Надзвичайно важливо
продумати доцільні форми організації занять, знайти такі методи
і прийоми, щоб у дитини виникло бажання працювати й вона
прагнула навчитися виготовляти речі своїми руками, отримавши
від цього естетичне задоволення.
Визначимо основні методи та прийоми, необхідні для
керівництва дитячою художньою працею:
 визначити мету праці (якщо дитина сама визначає мету –
що вона хоче зробити, яким повинен бути результат, можна
уточнити її або внести іншу пропозицію);
 допомогти дитині мотивувати свою працю, обговорювати
з нею, для чого і для кого потрібна саме ця праця, у чому її
значення;
 учити елементам планування роботи (наприклад,
виготовлення іграшок з паперу потребує завчасної підготовки
матеріалу: нарізати папір, розкласти його за формою, склеїти
аркуші паперу в трубочки тощо);
 показувати, пояснювати (або нагадувати), радити, як
краще виконати завдання;
 пробуджувати
інтерес
до
майбутньої
справи,
підтримувати та розвивати його під час роботи;
 з’ясувати, що вже зроблено й що ще можна зробити, щоб
отримати кращий результат;
 пригадати разом із дитиною основні «правила праці»
(працювати старанно повинен кожний, необхідно допомагати
один одному);
 заохочувати старанність, інтерес до справи, прагнення
здолати труднощі, намагаючись досягти мети;
 систематично перевіряти разом з дитиною хід,
результати праці та оцінювати її, приділяючи особливу увагу
терпінню, самостійності, наполегливості та ініціативі, які були
проявлені дитиною для досягнення мети;
 пробуджувати ініціативу та винахідливість (ставити
питання що можна зробити, як зробити краще, наштовхувати на
самостійне прийняття рішень);
 поставити дитину перед необхідністю зробити вибір та
допомогти прийняти правильне рішення (наприклад, можна йти
грати, але спочатку краще закінчити справу, інакше не встигнути
зробити подарунок до завтрашнього дня);
 роздивлятися з дітьми ілюстрації із зображенням творів
декоративно-прикладного мистецтва.
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Увага й активність дітей на занятті, їхній емоційний стан
залежать від добору трудових завдань, їх доступності для
конкретної вікової групи, прийомів навчання й методів
організації. Навчаючи дітей виготовляти предмети з різних
матеріалів, вихователь використовує докладне пояснення,
поетапний показ виготовлення виробів, пояснення послідовності
їх виконання, показ способів виготовлення, обстеження готового
зразка, питання з метою залучення досвіду, який має дитина.
Вибір методів та їх застосування в різних поєднаннях на
заняттях залежать від завдань навчання та досвіду, яким
оволоділи діти.
Якщо на занятті для виготовлення виробів використовується
новий спосіб дії, вихователь, по-перше, дає дітям для
відтворення вироби простої конструкції, по-друге, докладно
показує та пояснює як сам спосіб, так і послідовність виконання.
Поступово, вихователь відходить від докладного пояснення і
демонстрації, більше використовує готовий зразок, його
дослідження і ставить питання.
Щоб зацікавити дітей новими видами поробок, вихователь
за декілька днів до заняття в куточку ручної праці влаштовує
невеличку виставку зразків майбутньої роботи.
Іноді вихователь використовує у своїй роботі й індивідуальний показ якогось нового засобу, способу дії. Наприклад, як
тільки діти навчаться робити кульки з поролону, вихователь
демонструє усім, як ці кульки з’єднуються між собою за
допомогою дроту. Коли діти починають працювати, вихователь
показує ще раз безпосередньо тому, хто зазнає труднощів.
З поробок, які виготовлені на заняттях, вихователь разом з
дітьми влаштовує виставки, присвятивши їх батьківським
зборам, новорічним святам, 8 Березню тощо. Виховне значення
виставок у тому, що в дітей з’являється бажання зробити свою
роботу краще, підвищується відповідальність, а сам факт
оформлення виставки сприяє розвитку естетичного смаку.
Завдання педагога – зацікавити дітей роботою, проводити її
систематично, послідовно йдучи від простого до складного в
опануванні умінь та навичок, навчити «думати вголос», тобто
виготовляти якусь річ і супроводжувати цей процес словесним
описом [2].
Структура заняття з художньої праці ґрунтується на
послідовному оволодінні дитиною вміннями й навичками,
визначається поставленими завданнями і тривалістю активної
дитячої працездатності, зумовленої віковими та індивідуальними
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особливостями. Саме від цього залежить ефективність навчання
та виховання на заняттях.
Багаторічні спостереження за поведінкою дошкільнят
показали, що їх працездатність, увага значною мірою залежать
від зацікавлення трудовими діями, процесом виготовлення
невеликих предметів і виробів, від навантаження, яке їм дається.
Виходячи зі сказаного, доцільною є така структура занять,
коли на першому етапі дітей зацікавлюють майбутньою роботою,
на другому – дають відчути смак трудового процесу, а на
третьому – підводять підсумки виконаного завдання.
Заняття з художньої праці, як і більшість інших, складається
із трьох частин: вступної, основної й заключної. Для всіх них
однаково важливим є виконання навчальних, розвивальних і
виховних завдань.
Вступна частина є своєрідним підготовчим підґрунтям до
безпосереднього навчання дітей трудовим діям. Вона
спрямована на мобілізацію уваги, емоційну настанову, на
зацікавлення предметом майбутньої діяльності. Результатом її
має бути психологічна готовність дошкільника включитись у
працю й оволодіти певними вміннями й навичками. У цьому
важливу роль відіграє емоційна розповідь вихователя, гарні
ілюстрації, демонстрації зразків, використання художньої
літератури, фольклору, музики. Тривалість – 5-6 хв.
Суть основної частини полягає в реалізації набутих знань у
практичній діяльності, в оволодінні конкретними вміннями та
навичками, що випливають із завдань цього заняття. Її
тривалість – від 10 до 25 хв. (залежно від віку дітей).
У заключній частині аналізують дитячу діяльність на занятті,
тобто трудові вміння й навички та результативність праці. Завдання вихователя – спонукати малят до активного обговорення
та оцінювання робіт, а також поведінки у процесі виготовлення
виробу. Необхідно акцентувати увагу на проявах таких
моральних якостей як взаємодопомога, чуйність, тактовність,
захоплення вдалою роботою товариша, самокритичність.
Тривалість – 2-5 хв. [1].
Заняття з художньої праці можна проводити комплексно й
комбіновано. Навчання трудовим умінням і навичкам повинно
відбуватися з невеликою (6-8) підгрупою дітей. Під час проведення занять доцільніше чергування навантаження й відпочинку,
а тривалість (залежно від віку) може бути від 15 до 20-30 хв.
Іноді через стійкість інтересу й захоплення роботою воно затягується. Якщо переконання в доцільності відпочинку не дають
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результатів і малюки не бажають переривати діяльність, обов’язково слід зробити невелику перерву, включивши кілька цікавих
вправ на різні групи м’язів. Запобігає втомі й спокійна лагідна
музика на занятті. Її доцільніше використовувати в тому разі,
коли більшість дітей засвоїла послідовність виготовлення виробу
й оволоділа для цього елементарними вміннями та навичками.
При цьому вихователь може використовувати індивідуальний
підхід (надаючи допомогу конкретним дітям у разі потреби).
Планувати заняття доцільно двічі на тиждень з кожною
підгрупою залежно від навчальної мети. В одних випадках увага
зосереджується на навчанні новим умінням і навичкам, в інших –
на вдосконалення набутих раніше, перевірку рівня оволодіння
трудовими діями, якості виготовлення дитиною виробу чи
невеликого предмета. Слід зауважити, що одноманітні дії, як і
виготовлення одних і тих самих предметів, знижують інтерес до
діяльності. Для уникнення цього треба планувати виготовлення
різноманітних виробів, що ґрунтується на однакових уміннях і
навичках.
Систематичні, добре продумані й організовані заняття
навчать дітей користуватись інструментами, виготовляти
різноманітні вироби й невеликі предмети, економно витрачати
матеріали й дбайливо ставитися до виробів. Усе це сприятиме
вихованню працьовитості, формуванню елементів культури
праці й культури поведінки під час трудової діяльності.
Щоб заняття з художньої праці відповідали поставленим
навчально-виховним завданням, вони мають бути цікавими,
викликати певне емоційне піднесення та настрій. Інтерес до них
у будь-який віковій групі забезпечується новизною завдань, котрі
викликають роботу думки, активні дії, позитивні емоції, бажання
досягнути результату. Зацікавленню цим видом діяльності
сприятиме й використання ігрових прийомів, деяких жанрів
фольклору, дидактичних ігор, дослідницько-експериментальної
роботи під час ознайомлення з різними матеріалами, їх
властивостями та виробами з них. Велике значення матимуть і
зустрічі з народними вмільцями, відвідування виставок та
організація виставок дитячих робіт з різних матеріалів.
Удосконалювати свої уміння і навички діти можуть у вільні
години: вранці, після обіду, а в теплу пору року – на прогулянці.
Дитяча творчість – це чудова та загадкова країна, допомогти
дитині увійти до неї та навчитися почувати себе там як удома
означає зробити життя малюка насиченим та цікавим [4].
Уміння співставляти, аналізувати, комбінувати, знаходити
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залежності – усе це в сукупності й складає творчі здібності.
Дошкільнята володіють різноманітними потенційними
здібностями. Природа подарувала їм здатність яскраво та
емоційно мислити, радіти новому, цілісно сприймати світ.
Завдання вихователя – виявити та розвинути творчий потенціал
у доступній та цікавій дітям діяльності; навчити малюків бачити й
розуміти справжню красу, навчити творчому баченню.
Розвинути творчі здібності – це означає озброїти дитину
способами діяльності, створити умови для виявлення та розквіту
обдарованості. Здібності не просто виявляються у праці, вони
формуються, розвиваються у праці та гинуть у бездіяльності.
Тому для розвитку творчої діяльності необхідно створення
певних умов. Заняття з художньої праці неможливі без
створення особливої емоційної атмосфери захопленості, яка
сприяє творчій діяльності. Вона створюється за допомогою
слова вихователя, його бесід з вихованцями, музики, зорових
образів, поетичного тексту, ігрових ситуацій.
Сам куточок або кімната, де проходять заняття з художньої
праці, повинні бути обладнані необхідними матеріалами,
інструментами; прикрашені предметами декоративно-прикладної
та народної творчості, різними поробками та малюнками,
виконаними вихователем та дітьми, мати естетичний вигляд і
зачаровувати своєю красою. А любов до творчості в цілому, як і
до образотворчого мистецтва зокрема починається з краси.
Краса – це перша сходинка у вихованні почуттів, емоцій, де
завжди присутня позитивна енергія. Саме цю енергію несуть діти
у своїй творчості. Завдання вихователя полягає в тому, щоб, поперше, підняти рівень сприйняття дітьми навколишньої дійсності:
у предметах, уявленнях, вчинках. Навчити дітей бачити
справжню красу, яка не завжди може бути яскравою, гучною, а
може бути тихою, спокійною, скромною. А по-друге, потрібно не
тільки вчити сприймати добре та чудове, але й підводити їх до
того, щоб вони були діяльними у своєму житті.
Особливістю навчання на заняттях із художньої праці є те,
що існує два основних підходи. Їх можна визначити як
академічний (коли притримуються укладених традицій, канонів)
та вільний (творчий).
За академічної системи навчання діти набувають практикних навичок, корисних для багатьох спеціальностей, розвивають
дрібну моторику, що корисно для подальшого життя. Але вони не
отримують досвіду вирішення художніх завдань. Це необхідне
навчання. На таких заняттях діти знайомляться із властивостями
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матеріалів, учаться працювати з папером, ножицями, пластиліном, природними від ходовими матеріалами, вони отримують
основні навички, які дозволяють їм почувати себе більш упевнено на кожному етапі навчання. Але це навчання без творчості.
Під час вільного навчання дітям створюють сприятливі
умови та середовище для творчості. Вони отримують досвід
вільного самовираження, спілкування з уже відомими
матеріалами, за допомогою яких створюються цікаві поробки. За
такого підходу розвивається уява, естетичний смак, збагачується
та розвивається внутрішній світ.
Для успішного розвитку творчих здібностей на заняттях із
художньої праці доцільно продумувати й творчі завдання. Вони
повинні бути добре продумані, спонукати дітей до використання
набутих знань, умінь, навичок, «підштовхувати» до пошуку нових
рішень, комбінацій, а деякі з них можуть мати не одну правильну
відповідь. Відповідей стільки, скільки й дітей. Роль вихователя
полягає в тому, щоб зрозуміти та прийняти різноманітні рішення,
захистити їх та тим самим підтримати зацікавленість
дошкільників творчістю [3].
Для залучення до творчості педагог повинен ураховувати
багато факторів, які сприяють розвитку дитину.
1. Інтереси, особисті якості, навички, нахили. Потрібно
пам’ятати, що дитина не посудина, яку ми наповнюємо. Вона –
суб’єкт творчості.
2. Потрібно враховувати, що ніхто, окрім неї, не знайде
«правильного» рішення творчого завдання, яке поставлено.
3. Потрібно добирати такі форми занять, які краще за все
можуть захопити дітей, на яких можна пофантазувати. Дитяча
творчість особливо яскраво виявляється на заняттях-мандрівках,
заняттях-казках.
4. Під час занять потрібно не нав’язувати свою думку, а
тільки підказати, спрямувати на правильний шлях, заохотити
нестандартний підхід.
При проведенні занять слід дотримуватися наступних
принципів:
1. Дитина повинна мати максимальну свободу для прояву
творчої ініціативи, діяльності.
2. Сюжет дитячої роботи ніколи не повинен критикуватися, а
навпаки, потрібно надихати дитину, щоб вона продовжувала
творити.
3. Для стимулювання дитячої творчості заохочувати використання дитиною в роботі різноманітного та різнокольорового
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матеріалу (за необхідністю).
4. Знайомство з різноманітними матеріалами та технічними
засобами дає можливість дитині відчути себе творцем та через
створення конкретних предметів передати своє ставлення до
оточуючого світу.
5. Використання елементів творчої гри на заняттях. Творча
гра вчить дітей обмірковувати, як здійснити той чи інший творчий
задум. У процесі гри розвивається активність, самостійна уява,
знімається напруга та зникає невпевненість.
6. Для стимулювання творчої діяльності дуже важливо
влаштовувати виставки поробок. Це зацікавлює дитину у своїй
роботі дає можливість пишатися результатом праці, породжує
впевненість у своїх силах.
Саме дошкільний вік має великі можливості для розвитку
творчих здібностей. Для цього необхідно створювати певні
умови, які позитивно впливатимуть на формування й розвиток
творчого потенціалу. Такими умовами є:
1. Створення особливого оточення, яке визначає розвиток
дитини.
2. Можливість самостійного вирішення завдань дитиною, які
потребують максимальної напруги.
3. Надання дошкільнику свободи щодо вибору діяльності та
завдань, як в сюжеті, так і в техніці, прийомах.
4. Розумна, доброзичлива та своєчасна допомога з боку
вихователя.
5. Комфортне
психологічне
оточення,
заохочування
прагнень дитини до креативної діяльності.
6. Використання індивідуального підходу, різних методик,
особливо колективних та ігрових.
Ці умови повинен створити педагог. Окрім цього, він сам повинен створювати красу своїми руками, уміти яскраво та емоційно доносити інформацію, захоплюватися своєю справою. Заняття з художньої праці повинні проводитися в умовах доброзичливості та поваги до собистості дитини, віри у творчі можливості. На заняттях завжди повинні панувати співпраця та довіра!
І нехай поробки малюків далеко не схожі на витвори мистецтва, але вони виховують у дітях доброту та щирість, працелюбність та допитливість, повагу до особистості та почуття
прекрасного. Роботи народних майстрів приносять у наш дім
щось із лісу, квітучого поля, дзвону пташиних співів, а дитячі
роботи – щирість, безпосередність, відвертість, наївність
дитячого бачення світу, щось дивовижно тепле, близьке та рідне


184




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



кожній людині.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РАННЬОГО ЛОГОПЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ
ЩОДО ПОДОЛАННЯ ЗАТРИМКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
В ДІТЕЙ ПЕРШИХ РОКІВ ЖИТТЯ
У статті визначено провідні напрями та зміст корекційнорозвивальної роботи з малюками третього року життя із затримкою
мовленнєвого розвитку.

Ранньому вiку відводиться особливе мiсце в загальнiй iсторiї
психiчного розвитку людини. За першi три роки дитина
проходить величезний шлях у своєму розвитку, оволодiває
навичкою ходiння, дiями з предметами, мовленням, набуває
певної фiзичної самостiйностi [4].
Соціальна ситуація розвитку дитини на даному етапі життя
характеризується спільною діяльністю малюка з дорослою
людиною. Саме на основі сумісних з дорослим маніпуляцій з
предметами й первинних форм ігрової діяльності у малюка
формується новий вид спілкування з дорослими, у процесі якого
в дитини починає інтенсивно розвиватися експресивне
мовлення. Крім того, на цьому етапі розвитку дитина оволодіває
назвою предметів, які її оточують, та вчиться використовувати їх
за призначенням; у неї розвивається прагнення до самостійності,
творча активність та пізнавальний інтерес [2; 4; 5].
Логопедична робота з дітьми раннього віку – порівняно
новий напрямок у корекційній педагогіці. Його розробка стала
актуальною в останній час, коли збільшилася кількість малюків,
мовлення яких не відповідає нормативним показникам розвитку
мовленнєвої функції в онтогенезі (О.М.Мастюкова, Н.С.Жукова,
О.А.Стребєлєва, О.А.Катаєва та ін.).
*
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Основна мета нашого дослідження полягала в тому, щоб
визначити провідні напрями та зміст корекційно-розвивальної
роботи з малюками третього року життя із затримкою
мовленнєвого розвитку.
Говорячи про відхилення мовленнєвому розвитку в дітей
раннього віку, ми перш за все маємо на увазі невідповідність
фактичного рівня розвитку мовлення показникам норми оволодіння мовленням, що відносяться до паспортного віку малюка.
Щодо зазначеної категорії дітей спеціалістами використовується терміни «уповільнення мовленнєвого розвитку» – для
позначення стану незначного відставання від загальновизнаних
нормативів оволодіння мовленням та «затримка мовленнєвого
розвитку»(далі ЗМР) – для позначення станів грубого відставання від вікової норми, зокрема стану, за якого в малюка
мовлення не виступає засобом спілкування з оточуючими [6].
Серед патогенних факторів, що можуть зумовити ЗМР,
виділяють:
 емоційну депривацію (недостатність емоційно-позитивного спілкування матері або особи, яка її заміняє, з малюком у
перші два роки його життя);
 перцептивну
депривацію
(недостатність
чуттєвого
досвіду);
 затримку на стадії називання предметів;
 морфологічну та функціональну незрілість мовленнєвих
зон головного мозку;
 хронічні соматичні захворювання дитини;
 перинатальну енцефалопатію (пошкодження центральної
нервової системи під час пологів та в перші тижні життя малюка)
[3; 6].
Дослідження науковців і логопедів-практиків (Ю.А.Разенкова, Н.М.Леонідова, А.О.Рульова та ін.) свідчать, що затримка
мовленнєвого розвитку в дитини віком до трьох років може мати
різний прогноз – від повної корекції за рік у процесі спеціально
організованого корекційно-розвивального виховання й навчання
(неускладнені варіанти) до визначення уточнених мовленнєвих
діагнозів (найтяжчий – моторна алалія) [3;4;5].
Як відомо, проблема розвитку й корекції мовлення дітей
раннього віку є комплексною, вона спирається на дані не тільки
загальної та спеціальної дидактики, психології, медицини, а й
лінгвістики та психолінгвістики [3; 6].
Результати
досліджень
науковців
(Л.С.Виготський,
О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Ельконін, А.В.Запорожець,
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О.О.Леонтьєв,
В.В.Виноградов,
Є.І.Тихєєва,
Ф.О.Сохін,
А.М.Богуш,
Ю.Ф.Гаркуша,
Є.Ф.Соботович,
М.К.Шеремет,
В.В.Тарасун) створили передумови для комплексного підходу у
вирішенні завдань ранньої корекції мовлення дітей. Наукові розробки представників різних галузей науки переконливо свідчать,
наскільки важливого значення для подолання відхилень мовленнєвого розвитку малюків перших трьох років життя набуває
спеціально організовані умови для здійснення комунікації.
Крім того, комплексний підхід до вирішення проблеми корекції мовленнєвого розвитку в дітей раннього віку в дошкільному закладі передбачає значне збільшення можливостей
кожної дитини оволодіти навичками мовленнєвого спілкування в
максимально сензитивний для цього період [5].
З метою здійснення корекційно-розвивального впливу на
ранніх стадіях розвитку для дітей другого-третього років життя із
ЗМР створюються спеціальні логопедичні групи (групи раннього
втручання). Корекційний вплив у зазначених групах здійснюється
з урахуванням, окрім загальнодидактичних, таких спеціальних
принципів, як принцип максимальної особистісної спрямованості
корекційного впливу у процесі виховання та навчання дітей;
принцип пріоритетної орієнтації на функції, які нормально розвиваються в дитини; принцип формування, розвитку та вдосконалення форми спілкування, що відповідає віку малюка; принцип
взаємозв’язку процесу формування повноцінного вербального
спілкування й поведінки дитини; принцип поетапного розвитку
мовлення та інших вищих психічних функцій.
Основна стратегія корекційно-педагогічних дій у групі
раннього втручання передбачає те, що на основі розвитку
когнітивної активності й компетенції, які відповідають віку дітей,
поступово формується потреба в вербальному спілкуванні,
стимулюється становлення самостійної мовленнєвої діяльності
дітей в контексті адекватних певному етапу онтогенезу форм
спілкування. При цьому серед основних завдань, корекційнорозвивального впливу можна виділити наступні:
1. Розвиток мовленнєвої уваги, розуміння мовлення
оточуючих, стимуляція потреби у вербальному спілкуванні.
2. Формування лексико-граматичних засобів мовлення та
діалогічної форми спілкування.
3. Залучення уваги малюків до звуко-складової структури
слова.
4. Формування мовлення дітей у тісному зв’язку з розвитком
відчуттів, сприйняття, уваги, пам’яті, уяви, мислення, емоційно
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вольової сфери малюків, розвитком дрібної моторики.
5. Закріплення й удосконалення вербальних засобів
спілкування в процесі різноманітних видів дитячої діяльності.
Крім того, логопедична робота повинна доповнюватися
комплексами логоритмічних вправ, ігротерапією, музичною
терапією, а також вправами на релаксацію.
Відповідно до основних завдань логопедичного втручання в
системі логопедичних занять з дітьми третього років життя із
ЗМР можна виділити п’ять основних блоків:
1. «Мовлення: увага, розуміння, потреба».
2. «Мовлення та пізнавальні процеси».
3. «Вербальні засоби спілкування».
4. «Слово і мовленнєві звуки».
5. «Мовлення і дитяча діяльність».
Перший блок занять необхідно включати серії ігор, завдань
та вправ, які послідовно будуть ускладнюватися у процесі здійснення спільної діяльності логопеда й дітей. Ці вправи мають
бути спрямованими на виховання у кожної дитини стійкої уваги
по відношенню до різних подразників (спочатку невербальних,
потім вербальних), розвитку розуміння мовлення дорослих, а в
подальшому й однолітків. Поступово, під впливом стимулюючих
дій логопеда в природних і спеціально створених ситуаціях спілкування в малюка посилюється прояв комунікативних намірів,
потреби у словесному вираженні своїх бажань, прохань тощо.
Зазначена робота має тісно переплітатися з вихованням
когнітивних основ спілкування, цьому й присвячені заняття
другого блоку. Вони мають сприяти розвитку когнітивних
передумов спілкування дитини, при цьому пріоритетне значення
необхідно надавати розвитку відчуттів і сприйняття (особливо
зорового й слухового), оскільки саме їм належить особлива роль
в повноцінному розвитку дитини раннього віку (Л.С.Виготський,
В.І.Лубовський, М.Є.Єгорова, В.С.Мнухіна, О.М.Мастюкова та
ін.). Таким чином, провідним напрямом занять другого блоку
буде створення сенсорної бази для розвитку імпресивного та
експресивного мовлення малюка із ЗМР.
Основним завданням третього блоку занять буде формування й розвиток вербальних засобів спілкування у взаємозв'язку з
невербальними (експресивно-мімічними) засобами комунікації.
Зазначимо, що їх роль на різних етапах корекційно-розвивального впливу необхідно змінювати. На початкових етапах взаємодії з дітьми, які не користуються вербальним мовленням, для
заохочування прагнення малюка до спілкування, доцільно роз
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ширювати діапазон невербальних реакцій на стимулюючі дії
дорослого і водночас виховувати адекватні форми поведінки дітей у процесі спілкування з дорослими та однолітками. Поступово, з розвитком у малюків потреби в реалізації своїх комунікативних намірів, за допомогою мовлення потрібно переходити до
формування в них вербальних засобів спілкування, використовуючи лексико-граматичний матеріал, доступний дитині.
Заняття четвертого блоку необхідно спрямовувати на
виховання в дітей вибіркової уваги до слова й мовленнєвих
звуків. Одним із основних видів завдань, що відносяться до
зазначеного блоку, є завдання (ігри), які сприяють послідовному
формуванню в малюка дій розрізнення на слух та правильної
вимови доступних йому звуків та слів, що містять ці звуки.
Завдання даного типу дозволяють формувати правильні
артикуляційні та акустичні образи мовленнєвих звуків, розвивати
фонаційне дихання й голос у дітей із ЗМР.
Останній із виділених блоків занять має інтегративний
характер, оскільки сприяє развитку, закріпленню і вдосконаленню мовленнєвих дій, якими малюки оволодівають під час
занять, що відносяться до інших блоків. Із цією метою потрібно
використовувати різні види предметної, ігровий, художньої,
конструктивної, а також елементів трудової діяльності.
Упродовж всього періоду здійснення корекційно-розвивального втручання протягом тижня, як правило, проводяться заняття кожного з блоків (не більше одного в день; послідовність їх
може змінюватися відповідно до конкретної ситуації розвитку
дітей).
Зазначимо, що важливим чинником ефективності педагогічного процесу в групі раннього логопедичного втручання є впровадження особливого, так званого щадного режиму перебування
дітей у дошкільній установі, що реалізується, перш за все, за
допомогою включення навчальних і корекційно-розвивальних дій
у контекст спонтанної та спеціально організованої педагогами
діяльності дітей протягом усього дня, застосування узгоджених з
батьками індивідуальних варіантів участі дітей у заходах, що
проводяться в групі раннього втручання (останнє особливо
актуальне в період адаптації дитини до дошкільної установи).
Крім того, особливе значення в процесі логопедичної роботи
необхідно надавати створенню в спеціальній групі емоційнопозитивного психологічного клімату. Такий підхід забезпечує
сприятливий фон для тісної взаємодії логопеда, вихователів,
психолога та інших учасників корекційно-розвивального процесу
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з дітьми, їх батьками, а також розширює можливості оптимізації
процесу розвитку й навчання дітей із ЗМР.
Логопедична робота в групі раннього втручання здійснюється у підгрупах та індивідуально. Підгрупові та індивідуальні
логопедичні заняття необхідно проводити щодня у формі
сумісної (логопеда й дітей) наочної, ігрової та інших видів
дитячої діяльності.
Важливе значення в процесі корекційної логопедичної роботи (особливо на перших її етапах) мають індивідуальні заняття з
дитиною. Їх тематика та зміст мають відповідати напрямам комплексних індивідуальних корекційно-розвивальних програм, які
після здійснення діагностики рівня мовленнєвого розвитку розробляє для кожної конкретної дитини логопед разом із психологом, вихователям та іншими учасниками корекційного процесу.
Напрями і зміст індивідуальних логопедичних дій виділяються залежно від результатів обстеження дітей на початку
навчання, а також співвідносяться з тематичною спрямованістю
виділених нами основних блоків логопедичної роботи.
Отже, правильно організована (з урахуванням загально
дидактичних та спеціальних принципів), поетапна корекційнорозвивальна робота дозволить значно покращити стан
мовленнєвих процесів дітей раннього віку, сформувати в них
навички мовленнєвого спілкування на основі невиснажуючої
стимуляції їх мовленнєвого та загального психічного розвитку.
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Павленко Н.В., Туркот Т.І.
ПРОВЕДЕННЯ «БРЕЙНСТОРМІНГУ» З ВИКОРИСТАННЯМ
«МЕТОДУ КОЛЬОРІВ»

У статті розглянуті можливості удосконалення методу традиційного «брейнстормінгу» шляхом запровадження в його структуру
«методу мислення з використанням кольорів». Пропонована
методика може бути ефективно використана при підготовці
майбутніх фахівців-менеджерів, а також інших спеціалістів,
орієнтованих на діяльність у системі «Людина – Людина».

Одним із головних завдань сучасної вищої школи є підготовка кваліфікованих фахівців, озброєних не лише теоретичними, а
й практичними вміннями щодо виконання своїх функціональних
обов’язків. Сучасні дидакти звертають увагу на актуальність переорієнтації професійної підготовки у вищій школі з накопичення
теоретичних знань на формування системи практичних професійних умінь. Як зазначає А.М. Новиков, тривалий час радянська
загальноосвітня й професійна школи знаходились на позиціях
гностичного або так званого «знаннєвого» підходу. При цьому
підході головним освітнім завданням вважалося формування у
учнів та студентів міцних систематизованих знань (уміння та навички завжди виступали другорядними компонентами). Зараз акцент змінюється – від гностичного підходу (знаннєва парадигма)
до діяльнісного підходу (особистісно-орієнтована, діяльнісна парадигма): головна мета освіти розглядається наразі як формування здатності до активної діяльності, до праці в усіх її формах,
у тому числі до творчої професійної праці [3]. Фахівці-менеджери
зазначають: «Сьогодні актуальною вимогою часу стало
переведення викладання менеджменту-дисципліни з лекційної
площини у практичну. Не можна далі витрачати дорогоцінний
час на переказ того, що студент здатний прочитати сам» [1].
Як відомо, у підготовці майбутніх фахівців-менеджерів навчання вмінням приймати рішення виступає однією із ключових
проблем. Опанування вміння приймати рішення здатне суттєво
вплинути на подальшу професійну діяльність, адже, процес розробки й прийняття рішень включає ряд етапів від розробки й
постановки мети до доведення рішення до виконавця та контролю за його здійсненням [4]. У процесі навчання у ВНЗ студентівменеджерів знайомлять з різними методами прийняття рішень.
Досить розповсюдженим є метод «брейнстормінгу» («мозкової
*

© Павленко Н.В., Туркот Т.І.



191




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



атаки»), котрий використовується для вирішення недостатньо
визначених управлінських проблем. Сутність даного методу полягає у створенні найбільш сприятливих умов для творчості учасників. Кожен студент отримує право подавати найрізноманітніші
ідеї вирішення проблеми, незалежно від їх обґрунтування та
можливості виконання. При цьому слід підкреслити, що кількість
висунутих ідей важливіша, ніж їх якість. Усі пропозиції фіксуються без критики. Аналіз та оцінювання здійснюються по завершенні генерування ідей за критеріями та обмеженнями, що влаштовують організацію. Завдання викладача – сприяти ходу дискусії,
формулювати стимулюючі запитання, створювати творчу атмосферу. Суттєвою перевагою даного методу є те, що він дозволяє
виявити й зіставити індивідуальні судження, розглянути весь
спектр ідей щодо вирішення проблеми, а потім із багатьох
варіантів вибрати виважене та обґрунтоване рішення.
У масовій педагогічній практиці метод «брейнстормінгу»
використовується досить широко, однак на його заключному
етапі не завжди здійснюється конструктивне оцінювання обраних
варіантів рішення. Тому в процесі педагогічної практики ми
зробили спробу вдосконалити традиційну модель «брейнстормінгу», запровадивши в його структуру «метод мислення з
використанням кольорів», розроблений Едвардом де Боно[2].
Метою статті є висвітлення отриманої вдосконаленої моделі та
можливостей її використання в підготовці фахівців-менеджерів.
Під час проведення семінарських занять із дисциплін «Основи менеджменту» та «Психологія управління» ми пропонуємо
оцінювати думки та ідеї учасників дискусії, які мають інші позиції
та різні аргументи, використовуючи різнокольорові картки. Для
кожного із шести кольорів встановлено певне значення:
білий: нейтральне ставлення до зображуваних подій, без
оцінювання та вияву почуттів, сприйняття конкретних фактів та
аргументів без суб`єктивного фактору;
червоний: спонтанні думки, виплеск почуттів; покладання
на емоції, недостатня виваженість аргументів та поглядів;
чорний: бачення недоліків у висловлюванні, вишукування
завжди найгіршого, негативне ставлення до зображуваного, чітке
окреслення недоліків кожного з можливих варіантів рішення;
жовтий: бачення тільки добрих, позитивних сторін у
висловлюваннях учасників; винахід та використання всіх шансів і
можливостей; слабкі сторони ідей ураховуються недостатньо,
дана «оптмістична позиція» не завжди є обґрунтованою;
синій: диригент, що здалеку спостерігає за ходом подій,
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контролює, осмислює думки, усіляко намагається обмежити
суб`єктивну оцінку рішень, більш спирається на факти;
зелений: постійне перебування в русі, придумування та
встановлення чогось нового; спонукання до дії інших, намагається розвинути кожну з ідей незалежно від її якості та можливості її реалізації.
У подібній модифікації метод брейнстормінгу дозволяє
більш детально обговорити та осмислити кожен із запропонованих учасниками варіантів рішення. Одним із варіантів є пропозиція студенту або групі студентів зайняти певну «кольорову»
позицію і саме із цієї точки зору розглядати можливі варіанти
розв`язання проблеми. Тобто хтось виступає у ролі «червоного»,
і його основним завданням є саме емоційне сприйняття ситуації,
для «чорного» гравця головною задачею гри буде критика усіх
варіантів, пошук слабких сторін, і т.д. Такий варіант буде
ефективним на стадії оцінювання рішень і дозволить визначити,
наскільки життєздатним є кожне окреме рішення, дозволить
оцінити преваги та недоліки кожного з варіантів.
У той же час, можливим варіантом використання методики
Е. де Боно є участь аудиторії в обговоренні проблеми, коли кожен учасник може приймати у процесі дискусії будь-яку зі сторін,
залежно від його ставлення до теми бесіди. Саме цей варіант, з
нашої точки зору, посилює зворотній зв’язок викладача (ведучого
гру) із аудиторією. Викладач може звернути більше уваги на позиції студентів, бачити перевагу «нейтральних» кольорів, «тривожних» кольорів, «пригнічених» кольорів. Загалом, проведення
брейнстормінгу з використанням «методу кольорів» дозволяє
студентам ширше поглянути на проблему, учить їх конструктивно сприймати думки оточуючих, глибше обґрунтовувати власний
погляд на проблему, обумовлює розуміння багатоваріантності
можливих рішень, привчає до самого процесу прийняття рішень.
Майбутній менеджер має розуміти, що на кожну проблему можна
поглянути під різним кутом зору, й саме це обумовлює вміння
коректно оцінити ситуацію і плідно її вирішити. Адже найгірше в
управлінні – навіть не неефективне, помилкове рішення, а взагалі його відсутність. Тому слід знайомити майбутніх менеджерів з
управлінською аксіомою: «Щоб навчитися приймати правильні
рішення, необхідно навчитися висувати багато рішень», чому й
сприяє пропонована нами методика. Адже в роботі менеджера
прийняття рішень – це постійна, досить відповідальна робота. І
саме вона досить часто слугує одним з основних показників
ефективності діяльності менеджера.
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Примакова В.В.

*

РОЛЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ФОРМУВАННІ
НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті йдеться про роль освітнього середовища, організація
якого є однією з умов формування наукової картини світу молодших
школярів.

Стрімкий розвиток сучасного суспільства вимагає готовності
особистості до розв’язання різноманітних проблем. Цю
готовність забезпечує як процес засвоєння змісту навчальних
предметів школярами, так і процес формування освітнього
середовища, що сприяє виробленню ключових компетентностей
учнів, серед яких – уміння цілісно сприймати навколишній світ,
розуміючи взаємозв’язки, що існують у природі, суспільстві,
особистому житті. Відтак, однією з важливих умов формування
наукової картини світу дитини є організація та гуманізація
відповідного освітнього середовища.
Проблему середовища як педагогічного фактора неодноразово розглядали видатні науковці минулого та сьогодення. Її
вивчали: П. Блонський, Л. Виготський, П. Гальперін, А. Герцен,
Д. Ельконін, А. Залкінд, А. Запорожець, С. Рубінштейн, К. Ушинський, С. Шацький, В. Ясвин та ін. В їхніх працях та дослідженнях
середовище визначається як важлива умова розвитку особистості дитини. К. Ушинський підкреслював значення середовища,
наповненого народними традиціями та культурою [1]. А.Герцен
відзначав подвійний взаємозв’язок, взаємодію: особистість створюється середовищем і подіями, та події що здійснюються
особистістю, мають на собі їхній відбиток. С.Шацький звертав
увагу на необхідність створення умов, у яких би реалізовувався
інстинкт дослідника-дитини [2]. Погляди педагогів-класиків мають
пряме відношення до проблеми організації освітнього середо*
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вища, необхідного для формування наукової картини світу молодших школярів. Цікавою з цього приводу є думка видатного
педагога ХІХ сторіччя Іоганна Генріха Песталоцці, який підкреслював значення середовища в педагогічному процесі та
пропонував рекомендації з його організації, які не втратили
актуальності і сьогодні: «Встанови близько до себе, до твоїх
органів відчуття всі предмети позитивні в твоєму сприйнятті, в
твоєму професійному розвитку і навіть у твоїй доброчесності…
Предмети, які в природі знаходяться у різноманітному вигляді й
на великих відстанях, об’єднуй в більш вузьке коло, наближуй до
п’яти органів відчуття, що полегшить запам’ятовування…
Головне, завдяки цьому підвищується чутливість самих органів
відчуття й шляхом тренування допомагає отримувати правильні
та міцні уявлення про навколишні предмети» [3, с. 363]. Ці
рекомендації стосуються організації такого середовища, у якому
дитина має змогу спостерігати за навколишнім світом,
аналізуючи та систематизуючи позитивно сприйняту інформацію,
перетворюючи й удосконалюючи це середовище.
Формування «образу середовища» є важливим завданням
педагогіки, бо дозволяє сформувати в кожної людини уявлення
про її подальше життя. Визначивши образ середовища, людина
починає співставляти його з дійсністю, шукати або змінювати
відповідно до своїх уявлень. Це дуже важливий гуманістичний
аспект освіти.
Мета статті – визначити роль освітнього середовища, що
сприяє формуванню в молодших школярів наукової картини
світу.
Л. Божович визначає середовище як особливе сполучення
внутрішніх процесів розвитку та зовнішніх умов, які обумовлюють
і динаміку розвитку, і нові якісні утворення, що дозволяють
організувати середовище на двох рівнях: духовно-просторовому,
предметно-просторовому [4]. На думку А. Леонтьєва, середовище – «це творчість людини, це культура», перш за все це те, що
створено людиною. Психологічна наука розглядає середовище
як результат і процес власного творчого саморозвитку особистості [5]. Л.Максимова визначає педагогічне середовище як
сукупність матеріальних і духовних, не структурованих в особливий порядок факторів, а також людей, пов’язаних цими обставинами. Педагогічне середовище визначає процес оволодіння педагогічною культурою, здатною стати то значною, то менш помітною до повного зникнення у свідомості суб’єкта, крім окремих її
компонентів, що ним виділені та злучені з іманентною сутністю
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людини через онтологічну взаємодію [6]. Проаналізувавши вище
зазначене, можна стверджувати, що організація середовища на
духовно-просторовому (духовному, моральному, особистісному,
ціннісному) та предметно-просторовому (матеріальному, речовому) рівнях щільно пов’язана із процесом формування різних
якостей особистості. Ми поділяємо думку В. Ясвина, який визначає поняття освітнього середовища як систему умов формування особистості як суб’єкта діяльності відповідно до певних
суспільних ідеалів та норм [7]. Виходячи із цього, наголошуємо,
що створення освітнього середовища відіграє дуже важливу
роль у формуванні наукової картини світу молодших школярів.
Досліджуючи питання структурних компонентів освітньовиховного середовища, Л.Шелестова виділяє три його складові:
- інформаційна складова, що включає в себе суспільні
правила, норми й закони; закони функціонування малої групи, які
прийнятні в даній суспільній групі; засоби наочності, реклами;
вимоги, поради, побажання, стосовно кожного суб’єкта та інше;
- соціально-комунікативна складова, до якої входять такі
компоненти як приклад оточуючих, однолітків і дорослих, їх
культура, поведінка, стиль життя й взаємин; кількість та якість
груп та їх представників, з якими кожному суб’єкту доводиться
контактувати; статусна структура групи, у якій перебуває суб’єкт,
його місце й роль у цій структурі тощо;
- предметна складова, що включає матеріальні умови
діяльності (приміщення, обладнання тощо) та біологічні й
гігієнічні умови (мікроклімат, чистота повітря тощо) [8].
Визначаючи умови організації педагогами освітньо-виховного середовища для учнів початкових класів, слід ураховувати
вікові особливості дітей. Кожна складова повинна відповідати
рівню фізичного та психічного розвитку молодших школярів, щоб
дати змогу кожному з них відчувати себе комфортно, передбачаючи можливості для розвитку пізнавальної, творчої активності учнів. Педагогічне середовище має забезпечити інтенсивний
пізнавальний та інтелектуальний розвиток дітей. Грамотно
організоване, воно дозволяє адаптувати учнів до вимог,
соціальних норм, що притаманні навчальному закладу; здійснити
соціально-психологічну підготовку до навчання в основній школі;
сприяти розвитку світоглядних уявлень та формуванню цілісної
наукової картини світу молодших школярів.
Ми погоджуємося з дослідницею Л.Максимовою, яка стверджує, що створення педагогічного середовища для учнів молодшого шкільного віку передбачає: наповнення інформаційного
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простору психолого-педагогічним змістом; створення моментів
хвилювання, коли напруга чергується з відпочинком, розслабленням. Створюючи відповідне середовище, необхідно враховувати тенденції розвитку суспільства на сучасному етапі, погляди
на проблему його організації. Сьогодні потрібне розвивальне,
гуманне, гармонійне середовище, де буде можливим розуміння
образу світу та власного «Я» в ньому. Освітнє середовище
сприймається як більш широке поняття, а освіта, як можливість
збагнути загальне. Тому в такому середовищі повинна актуалізуватися креативність, що має високий ступінь невизначеності та
потенціальну багатоваріантність (безліч можливостей). Невизначеність стимулює пошук власних орієнтирів; багатоваріантність
забезпечує можливість їх знаходження [6]. Науковці по-різному
визначають потенціал освітнього середовища. В.Біблер зазначає, що середовище, насичене морально-естетичними цінностями, дає спосіб жити та розвиватися, неначе в заново створеному
світі [9]. Л.Буєва та Н.Гусєва вважають, що середовище формує
відношення до базових цінностей, сприяє засвоєнню досвіду та
формуванню якостей, необхідних для подальшого життя. На
думку А.Мудрика, воно виступає засобом трансформації
зовнішніх відносин у внутрішню структуру особистості [10].
Видатний учений Л. Виготський відзначає, що дитина, перебуваючи у взаємодії з навколишнім світом, відчуває певні побоювання, хвилювання, які впливають на її подальший розвиток.
Та важливо, щоб ці відчуття мали значення для неї. Вплив середовища на дитину визначається ступенем усвідомлення людиною того, що відбувається в середовищі. Дослідження розвитку
мислення, становлення свідомості дитини дало змогу вченому
стверджувати, що в процесі розвитку значення наповнюється
для дитини певним змістом, а це відбувається тільки в процесі
спілкування дитини з дорослою людиною. Таким чином, дитина
розвивається не ізольовано, а у взаємодії «дитина – дорослий».
І саме подібний «полісуб’єкт» є основою гуманізації сучасної
освіти. Л. Виготський вважав, що справжні рушійні сили розвитку
дитини лежать у його спілкуванні з людьми, що знаходяться
поряд, та здійснюються в конкретних історичних умовах. [11,12].
Виходячи із цього, можемо зробити висновок, що середовище є міцним фактором розвитку особистості дитини, однією з
умов формування в неї наукової картини світу. Його організація
пов’язана з урахуванням внутрішніх закономірностей розвитку
дитини, а спілкування дитини й дорослого є ключовими моментами в організації взаємодії дитини з навколишнім середовищем.
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Науковці наголошують на необхідності особистісно-зорієнтованої, емоційно-ціннісної, розвивальної взаємодії педагога й учнів,
що сприяє інтенсифікації формування в дитини загальнолюдських якостей особистості, формуванню в неї позитивного
ставлення до навчання та здобуття цілісних наукових знань.
Слід зазначити, що педагогічне середовище передбачає також
наявність психолого-педагогічного, логопедо-корекційного та
соціально-захисного супроводу.
Отже, питання, висвітлені в статті, лише частково розкривають напрямки роботи вчителя початкових класів із проблеми
створення педагогічного середовища як однієї з умов формування наукової картини світу дитини. Питання, що постають у
зв’язку із цим, торкаються лише окремих моментів цілого комплексу проблем, які потребують подальшого дослідження. Детального розгляду потребують проблеми взаємодії дитини із
середовищем, показником якої є ступінь відповідності особистості власному середовищу.
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Гедвілло О.І., Блах В.С.

*

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З РОЗДІЛУ
«КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ НА ЇХ ОСНОВІ»
В статті надано методичні рекомендації учителям трудового
навчання до проведення занять за темами «Алюміній та сплави на
його основі» та «Титан та сплави на його основі».

Стрімкий рівень розвитку суспільства вимагає систематичного перегляду освітньої стратегії і тактики, а також
удосконалення методики викладання.
Аналіз наукових джерел свідчить, що в теорії й практиці підготовки вчителя трудового навчання набуто певний досвід, який
може стати основою вдосконалення його фахової підготовки.
Різним методичним питанням підготовки вчителя трудового
навчання присвячені дослідження В.Андріяшина, Р.Гуревича,
В.Гусєва, О.Коберника, В.Курок, Г.Левченка, В.Мадзігона,
В.Сидоренка, В.Стешенка, Д.Тхоржевського та інших. Проте
деякі аспекти методики викладення певних тем шкільного
трудового навчання потребують удосконалення з урахуванням
сучасного етапу розвитку науки й промисловості.
У результаті дослідження стану підготовки випускників
загальноосвітніх шкіл, їх готовності до вивчення технічних
дисциплін, було встановлено, що значна їх частина має дуже
слабкий рівень теоретичних знань зі шкільної програми
трудового навчання. Під час цього дослідження було виявлено й
конкретні теми, за якими учні мали низьку успішність.
Ураховуючи, що ефективність підготовки майбутніх учителів
трудового навчання залежить від здатності студентів успішно
засвоювати навчальний матеріал зрозумілим стає необхідність
удосконалити їх шкільну підготовку. І, отже, виникає необхідність
дати конкретні методичні рекомендації вчителям трудового навчання з організації та проведення навчального процесу в школі,
що дозволяє значно підвищити рівень знань та вмінь учнів.
У зв’язку із цим нами було розроблено методичні рекомендації до вивчення деяких тем шкільної програми. У даній статті
надано методичні рекомендації до вивчення тем «Алюміній та
сплави на його основі» й «Титан та сплави на його основі».
Метою розроблених методичних рекомендацій є наведення
основних відомостей про метали, що вивчаються, та сплави на
основі цих металів, у тому числі:
* © Гедвілло О.І., Блах В.С.
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а) надання характеристики алюмінію та титану (фізичні,
хімічні й механічні властивості, будова, наявність у земній корі,
способи виробництва, використання);
б) надання характеристики сплавам на основі алюмінію та
титану (склад, будова, класифікація, позначення, використання).
Під час ознайомлення учнів з основними відомостями про
алюміній бажано відмітити, що цей метал, поряд з титаном,
називають «літаючим». При цьому необхідно вказати, що він,
3
маючи порівняно низьку щільність (2,7 г/см ), дуже часто
використовується для виготовлення літальних апаратів.
Важливо, щоб учні засвоїли, що в усіх галузях техніки
машинобудівники намагаються створити конструкції невеликої
ваги. Для багатьох галузей техніки мала вага конструкції –
важливий показник її досконалості.
Тривала практика конструювання показала: щоб створити
конструкцію з малою вагою, можна обрати два шляхи:
1 – значно підвищити міцність важких металів;
2 – створювати машини з використанням менш міцних, але
більш легких сплавів – алюмінієвих, титанових, магнієвих.
Якщо порівняти дві конструкції однакової міцності, одна з
яких виготовлена, наприклад, зі сталі, а інша – з алюмінієвого
сплаву, то за допомогою нескладних розрахунків можна довести,
що алюмінієва конструкція виявиться легшою.
Даючи загальну характеристику алюмінію та сплавам на
його основі можна відмітити, що вони мають цілий комплекс
позитивних властивостей. Вони легкі та мають порівняно високу
міцність, немагнітні, електро- та теплопровідні, корозійностійкі,
мають добрі технологічні властивості (ливарні, оброблюваність
тиском та різанням, зварюваність) та, що особливо важливо,
мають низьку вартість.
У наш час спектр застосування алюмінію та його сплавів
дуже широкий. За обсягом виробництва вони займають друге
місце після сталей. Найчастіше використання алюмінію та його
сплавів у промисловості, крім авіації, здійснюється в
суднобудуванні, вагонобудуванні, автомобілебудуванні, електрота радіотехнічній промисловості, хімічному машинобудуванні,
атомній промисловості тощо.
Даючи загальну характеристику алюмінію, можна на початку
звернути увагу учнів на те, що вперше алюміній було отримано
ще в 1827 році. Великі труднощі його отримання призвели до
того, що цей легкий, сріблястий метал, що відрізняється красою,
цінився
навіть
дорожче
ніж
золото.
Тоді
алюміній
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використовували для виготовлення ювелірних виробів, і він
зайняв певне місце серед дорогоцінних металів.
Із часу відкриття електролітичного способу одержання
алюмінію (1886 р.) його слава як дорогоцінного металу мерхне, і
він починає використовуватися в техніці.
Алюміній – це найпоширеніший метал земної кори (біля
7,5%). Він має сріблясто-білий колір. Його щільність дорівнює
3
2,7 г/см , температура плавлення 658° С [1].
Під час надання учням відомостей з основ виробництва
алюмінію слід указати, що його добувають із руд, в яких він знаходиться у вигляді гідроксидів AlO(OH), Al(OH)3 та глинозему Al2O3.
До числа основних гірських порід, що використовуються для
виробництва алюмінію відносяться боксити, нефеліни, алуніти,
каоліни. У бокситах міститься 40…60% Al2O3, в інших – 22…39%.
Також слід зазначити, що спрощене виробництво алюмінію
складається з наступних процесів:
а) отримання глинозему;
б) отримання первинного (чорнового) алюмінію;
в) рафінування первинного алюмінію.
У 2005 році в Україні було виплавлено біля 300 тисяч тонн
алюмінію.
Алюміній випускається у вигляді чушок, круглих та пласких
злитків, що переробляються тиском у напівфабрикат: листи,
профілі, дріт, прутки тощо.
Чистий алюміній використовують:
1. В авіаційній промисловості – для виготовлення труб,
маслопроводів, бензопроводів тощо.
2. В електротехнічній промисловості – для виготовлення
проводів, кабелю, шин та т.п.
3. У харчовій промисловості – для виготовлення посуду,
фольги тощо.
4. У металургії – для виробництва сталі.
Даючи характеристику сплавам на основі алюмінію, бажано
виділити за технологічними ознаками чотири основні групи.
1. Деформовані – для виготовлення напівфабрикатів, що
оброблятимуться тиском: листів, смуг, профілів, прутків, труб, ін.
2. Ливарні – для виробництва фасонних відливок.
3. Спечені – для виготовлення напівфабрикатів та виробів з
порошків.
4. Піналюміній.
Розглядаючи деформовані алюмінієві сплави, необхідно
звернути увагу учнів на те, що вони, у свою чергу, поділяються
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на дві групи: не зміцнювані та зміцнювані термічною обробкою.
Слід наголосити на тому, що до першої групи відносяться
сплави алюмінію з марганцем та магнієм. Ці сплави
характеризуються порівняно невисокою міцністю, високою
пластичністю та корозійною стійкістю.
Вони добре зварюються та штампуються в холодному стані.
Із цих сплавів виготовляють деталі, що працюють у корозійному
середовищі, а також які виготовляють зварюванням та глибокою
штамповкою. Це бензинові та масляні баки, дріт, резервуари для
рідин та газів тощо. Ці сплави за своїми властивостями близькі
до властивостей чистого алюмінію, але вони більш міцні.
Нижче у табл.1 наведено склад деформованих сплавів, не
зміцнюваних термічною обробкою, %.
Таблиця 1
Деформовані сплави алюмінію, не зміцнювані термічною обробкою
Марка сплаву
Mn
Mg
Марка сплаву
АМц
1,0…1,6 ≤ 0,05
АМг5
АМг2
0,2…0,6 1,8…2,8
АМг7
АМг3
0,3…0,6 3,2…3,8

Mn
Mg
0,3…0,6 4,8…5,5
0,5…0,8 5,8…6,8

До сплавів деформованих, зміцнюваних термічною обробкою належать сплави алюмінію з міддю, нікелем, залізом,
кремнієм тощо.
Також, на наш погляд, учням цікаво було б дізнатися про
відмінність термічної обробки алюмінієвих сплавів від сталі. Як
відомо, після загартування сталь стає твердою та крихкою. На
відміну від цього деякі алюмінієві сплави після загартування
(дюралюміній, авіаль та ін.) стають дуже м’якими та пластичними. У цей час їх легко піддати обробці тиском. І лише після
деякої витримки, або старіння, цей сплав стає дуже твердим.
Розглядаючи цю групу сплавів, перш за все необхідно
виділити з них найбільш розповсюджений сплав – дюралюміній
(дур – з французької твердий).
У табл. 2 наведено приклади дюралюмінію з хімічним
складом та механічними властивостями.
Таблиця 2
Хімічний склад та механічні властивості дюралюмінію, %
Марка
Д1
Д6
Д16

Cu

Mn

Mg

3,8-4,8 0,4-0,8 0,4-0,8
4,6-5,2 0,5-0,9 0,65-1,0
3,8-4,5 0,3-0,9 1,2-1,8

Після загартування та старіння
σВ, МПа δ % ψ % НВ, МПа
< 0,7
420
24
35
450
< 0,5
460
30
30
1050
< 0,5
520
32
30
1050

Si та Fe
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Учням слід повідомити, що головна перевага дюралюмінію –
більш висока ніж в інших алюмінієвих сплавів в'язкість
руйнуванню, особливо у Д16.
Усі дюралюмінії добре зварюються контактним зварюванням, але мають знижену корозійну стійкість порівняно з іншими
алюмінієвими сплавами, тому їх необхідно захищати. Найбільш
розповсюджений спосіб захисту дюралюмінію від корозії – плакирування чистим алюмінієм, тобто покриття його чистим
алюмінієм.
До числа деформованих алюмінієвих сплавів відносяться й
так названі авіалі – сплави системи Al-Mg-Si, які мають добру
зварюваність, високу пластичність, корозійну стійкість, високу
межу витривалості.
Даючи характеристику алюмінієвим ливарним сплавам (силумінам), можна відмітити, що вони мають високу рідинотікучість, невелику ливарну усадку, незначну схильність до утворення гарячих тріщин.
Нижче наведена табл.3 з основними механічними
властивостями деяких силумінів.
Таблиця 3
Основні механічні властивості силумінів
σВ, МПа δ % НВ, МПа №
σВ, МПа δ % НВ, МПа
№
Сплав
Сплав
п/п
п/п
Не менше
1
АЛ5
230
3
1000
3 АЛ14М 300
3
900
2
АЛ9
230
3
700
4 ВАЛ5
300
2
1000

В останні роки широке розповсюдження отримали вироби,
що виготовляються шляхом пресування та спікання пудри. Ці матеріали позначають великими літерами САП, тобто спечена алюмінієва пудра. Розвиток цього методу отримання конструкційного
3
матеріалу є дуже перспективним. Він легкий (ρ = 2,7 г/см ),
достатньо міцний при температурі 20°С, корозійностійкий, добре
обробляється тиском та різанням.
Сплави САП зберігають міцність під час нагрівання вище
350°С, їх межа міцності σВ = 80…120 МПа.
Сплави САП можна успішно застосовувати замість теплостійких й нержавіючих сталей, наприклад, обшивок літальних
апаратів, атомної техніки тощо.
В промисловості виготовляють чотири марки сплавів з
алюмінієвої пудри: САП-1, САП-2, САП-3, САП-4, де цифра
вказує на номер сплаву.
Сплави САП представляють собою алюміній, зміцнений
дисперсними частками Al2O3. Таким чином вихідними матеріа
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лами для виготовлення сплавів САП є алюмінієва пудра та
окисел алюмінію Al2O3. Кількість Al2O3 звичайно складає 6…22 %.
Технологія отримання виробів зі сплавів САП така:
1) отримання алюмінієвої пудри;
2) брикетування пудри;
3) спікання брикетів під тиском;
4) отримання зі спечених брикетів виробів пресуванням або
прокаткою.
Перед тим, як пояснювати учням тему «Титан та сплави на
його основі» доцільно ознайомити учнів з інформацією щодо
вмісту титану в земній корі. Можна відмітити, що титан входить
до першої десятки найбільш розповсюджених елементів нашої
планети. У земній корі його знаходиться біля 0,6 %, тобто втричі
більше ніж узяті разом мідь, цинк, ванадій, нікель, хром та
марганець [2].
Титан, відкритий уперше ще в 1791 р., протягом 150 років не
знаходив широкого застосування у промисловості, і тільки
останнім часом до нього виник величезний інтерес. Це
пояснюється тим, що титан має надзвичайно цінні властивості.
Він легкий, міцний, пластичний та тугоплавкий. Його щільність
3
складає 4,5 г/см , а температура плавлення – 1668°С. Має
надвисоку корозійну стійкість. Виключно висока корозійна та
хімічна стійкість титану обумовлена утворенням на його поверхні
в атмосферних умовах дуже щільної оксидної плівки ТіО 2, яка
забезпечує його високий опір корозії – більш ніж в 130
агресивних середовищах. Так, технічний титан не піддається
корозії у прісній та морській воді, не розчиняється в царській
горілці. На розчин листа, що дорівнює за товщиною паперовому,
буде потрібно біля 4000 років.
До основних недоліків титану слід віднести високу вартість,
погану оброблюваність різанням, низькі антифрикційні властивості.
Слід зазначити, що технічний титан (приблизний вміст
титану 99,5 %) широко застосовується в хімічній промисловості
(наприклад, компресори та насоси для перекачування сірчаної
та соляної кислот), у суднобудуванні (обшивка надводних суден,
підводних човнів, гребні гвинти тощо).
Таким чином, сполучення малої ваги та великої міцності,
тугоплавкості та високої корозійної стійкості роблять титан
цінним матеріалом техніки нового тисячоліття [3].
Особливо цінні сплави на основі титану. Вони також мають
високу корозійну стійкість та, що дуже важливо, високу питому
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щільність (вище ніж у високоміцних сталей та алюмінієвих
сплавів). При міцності до σВ=1500 МПа титанові сплави мають
високу пластичність (δ = 12…25 %).
Також слід повідомити учням, що для отримання сплавів
титан легують такими елементами, як алюміній, молібден,
марганець, хром, ванадій та інші. Саме легування дозволяє
значно збільшити механічні властивості титану. Як правило, такі
сплави технологічні: добре оброблюються тиском, легко
зварюються в аргоні, мають високі ливарні властивості.
У зв’язку з високою хімічною активністю титан у чистому
вигляді не зустрічається. За технологічною ознакою титанові
сплави поділяються на 2 групи: деформуючі та ливарні.
За рівнем міцності титанові сплави поділяються на:
маломіцні (σВ<700 МПа), середньої міцності (σВ=710…900 МПа)
та дуже міцні (σВ≥1000 МПа).
Отже, запропоновані методичні рекомендації до викладання
зазначених тем зі шкільної програми трудового навчання
дозволять, на наш погляд, значно підвищити пізнавальну
активність учнів, а також рівень їх знань та вмінь.
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РОЛЬ ВПРАВ У ФОРМУВАННІ ПОНЯТТЯ «РЕЧЕННЯ» В УЧНІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті аналізуються види вправ в аспекті їх значущості
стосовно формування поняття «Речення» у молодших школярів.

В умовах реформування освіти в Україні відповідно до
оновлених Державного стандарту початкової загальної освіти,
доопрацьованої
навчальної
програми
для
1-4
класів
переглядається зміст і характер соціальної мотивації засвоєння
рідної мови, що принципово змінює підходи до лінгводидактики і
вимагає реалізації найбільш ефективних з них.
В основу сучасної методики викладання української мови у
початковій школі покладено функціональний підхід, який передбачає таке співвідношення між мовною теорією і мовленнєвою
практикою, коли пріоритетним є розвиток мовленнєвої діяльно*
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сті: аудіювання, читання, говоріння, письма. Такий підхід вимагає
перегляду і доопрацювання комплексу питань, серед яких і оволодіння учнями одним з комунікативно значущих і найбільш конструктивних у мовній системі явищ – синтаксичними одиницями.
У курсі початкової школи синтаксис посідає чільне місце,
оскільки визначає найбільш характерні властивості граматичної
будови зв’язного мовлення. Уміння правильно застосовувати
синтаксичні одиниці є показником лінгвістичної компетенції учнів
і відіграє важливу роль у формуванні мовної особистості. Однак,
за спостереженнями дослідників (Н.Баландіної, К.Бикової,
І.Грищенко, Є.Голобородько, І.Гудзик, М.Вашуленка, Л.Вознюк,
Л.Давидюк, В.Корсакова, С.Курганова, Н.Лобанової, Г.Михайловської, Т.Подолинної, Є.Сєлівановської, О.Хорошковської, О.Якубенко), значна частина школярів не завжди доцільно
використовує синтаксичні одиниці у процесі спілкування, що є
однією з причин невиразності, аморфності, одноманітності,
недосконалості їхнього мовлення.
Молодші школярі використовують у своєму мовленні різні
синтаксичні конструкції, якими вони оволоділи практично,
наслідуючи зразки мовлення дорослих.
Завдання шкільного навчання – формувати в учнів уміння
будувати речення відповідно до законів синтаксису, літературної
норми, урізноманітнювати їх структуру, збільшувати розміри,
навчити школярів вдосконалювати речення, домагаючись їх
точності та виразності.
Основним засобом розвитку цих новоутворень є дидактично
обґрунтована система навчальних завдань і вправ.
Вправа – багаторазове повторення певних дій або видів
діяльності з метою їх засвоєння, яке спирається на розуміння і
супроводжується свідомим контролем і коригуванням [4, с.126].
За почерговістю використання у навчальному процесі вправи поділяються на пробні, тренувальні, творчі (крім завданих
завдань, виділяють підготовчі і вступні, які використовуються на
етапі засвоєння знань, та контрольні, що передбачають контроль
і корекцію виучуваного [4, с.134]. Першими вправами на
застосування набутих знань на практиці є пробні вправи. Вони
виконуються під безпосереднім керівництвом учителя, учні
вголос коментують свої дії. Пробні вправи поглиблюють
розуміння навчального матеріалу, забезпечують його збагачення
і формування на цій основі відповідальних умінь. Призначення
тренувальних вправ учені вбачають у закріпленні, повторенні
теоретичного матеріалу, удосконаленні первинно набутого
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вміння і формування навички [4, с.135]. Серед зазначеного виду
вправ виділяють вправи за зразком, інструкцією, завданням.
«Вправи за зразком» – це завдання з повною орієнтувальною основою дії: учні знають, як виконувати його і які результати
повинні отримати [4, с.136]. Такі вправи особливо важливі у
початковій школі. Адже психологічною особливістю молодших
школярів є здатність до наслідування, тобто до виконання дій за
зразком; відсутність соціального досвіду, основний шлях набуття
якого на початкових етапах – копіювання, наслідування.
Такі вправи однотипні (суттєві ознаки, що стосуються виучуваного матеріалу, повторюються, а другорядні – змінюються).
Вправи за інструкцією передбачають наявність вказівок
щодо порядку дій, які можуть даватися як в усній, так і в
письмовій формі.
Такі завдання виконуються переважно письмові, мають
репродуктивний характер, однак, порівняно з попередніми
потребують від учнів більшої самостійності.
Ще одним різновидом тренувальних вправ є вправи за
завданням – «без будь-яких детальних вказівок учителя, без
зразка, але на готовому матеріалі, з чітко сформульованими
запитаннями» [4, с.137].
Як пробні, так і тренувальні завдання продукують репродуктивну діяльність, формують чіткість, точність, зібраність, однак
модель особистісно орієнтованого навчання передбачає посилення розвивальної спрямованості процесу навчання, розвиток
творчої здібності учнів.
У сучасній методиці виділяють три групи вправ з реченнями:
за зразком; конструктивні; творчі.
Вправи за зразком використовуються з метою засвоєння
учнями правильно побудованих конструкцій, усвідомлення їх
внутрішніх зв’язків і семантики, а також для формування в
школярів умінь будувати такі чи подібні власні речення.
Вправи за зразком використовуються на різних етапах
навчання.
До цієї групи вправ належать:
1. Читання зразків речень.
2. Побудова речень за запитаннями учителя.
3. Складання речень, аналогічних до даних, але на іншу
тему.
Конструктивні вправи застосовуються в 2-4 класах і передбачають побудову речень на основі засвоєних закономірностей,
тобто теоретичних знань. До таких належать:
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1. Побудова речень із окремих слів (зоопарку, бачили, в,
діти, слона).
2. Поділ тексту, надрукованого без крапок, на речення.
3. Поступове поширення простих речень за допомогою
запитань.
4. Поєднання двох чи трьох речень в одне складне чи
просте з однорідними членами.
5. Побудова кількох варіантів складних речень з різних
елементів. Учням пропонується частина складного речення, яку
вони доповнюють різними можливими варіантами.
Я люблю
а мій брат захоплюється спортом, і це
читати
допомагає мені гарно вчитися: тому що з
книг можна дізнатися багато чого.
6. Висловлення однієї думки різними реченнями.
7. Побудова речень певного типу (з однорідними членами,
складного, простого поширеного і т.д.).
8. Складання речень за схемою.
9. Редагування речень, у яких допущені помилки.
Зазначені конструктивні вправи формують у молодших
школярів уміння будувати речення і виконуються як під час
вивчення граматичних тем, так і в процесі підготовки до
написання творчих робіт.
Творчі вправи використовуються на етапі перенесення
засвоєних знань, умінь і навичок у нестандартні умови, що
забезпечує оволодіння складними вміннями. Творчі вправи не
передбачають ні зразка, ні конструктивних завдань щодо
структури речення. Вони спонукають учнів довільно будувати
речення, без конкретних завдань, спираючись на мовне чуття та
засвоєні раніше закономірності. Під час виконання таких вправ і
завдань учні оволодівають складними вміннями, які вимагають
гнучкості мислення, творчого підходу, пошуку раціональних
прийомів, альтернативних способів досягнення мети [5, с.89].
У процесі роботи над реченням у 1 класі учні мають
усвідомити, що люди висловлюються, спілкуються між собою за
допомогою речень. Тільки в реченні може бути висловлена
певна думка. Хоча речення у висловлюванні обов’язково зв’язані
між собою, все ж їх можна виділити, орієнтуючись на
завершеність думки та інтонацію.
Вправи, спрямовані на вироблення у дітей уміння виділяти
речення з мовленнєвого потоку, сприятимуть усвідомленню школярами найістотнішої ознаки цієї одиниці мовлення, удосконалюватимуть їхній слух, зокрема інтонаційний. Наприклад:
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Скажи, скільки речень ти почув(ла). Повтори останнє
речення.
1. Весною ми пішли до лісу. Там кожне дерево співало свою
пісню.
2. У носатого Івана одежина дерев'яна.
Він у чистім полі ходить і по ньому носом водить.
3. Поблискують черешеньки в листі зелененькім.
Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким.
4. Був морозний ранок. Кругом тиша. Раптом у шибку хтось
постукав.
5. Жив собі дід Андрушка. А в нього була баба Марушка. А в
баби – дочка Мінка. А в дочки – собачка Хвінка.
Вправи на розрізнення завершених речень і незавершених
також спрямовані на усвідомлення дітьми інтонаційної і змістової
завершеності речення, наприклад:
Скажи, що з того, що ти почув, є реченням, а що – ні.
Малята готуються до свята. Вони зібралися у дитячому...
Тарасик запросив на свято маму. Мама пошила йому нову...
Хлопчик подякував... Він одягне нову сорочку на свято.
Як бачимо, запропонований матеріал складає зв'язну
розповідь, що допомагає ситуативно дитині доповнити
незавершені речення.
Усвідомленим
мовленнєвим
діям
першокласників,
пов’язаним з формуванням у них граматично правильного,
нормативного мовлення, сприяють вправи в читанні речень,
сконструйованих зі слів та предметних малюнків, ужитих замість
слів, яких діти ще не вміють прочитати. Слово, яке учень додає в
реченні в процесі його читання замість зображеного предмета
або умовної рисочки, що також символізує слово, він змушений
поставити за змістом у потрібну граматичну форму. Це
стосується насамперед роду, числа і відмінка іменника,
наприклад:
Ліна мала (фарби).
Іван мав (олівці).
Ліна і Ніна мили (ляльку).
Насолили сім (банок).
В окремих випадках учням доводиться доповнювати
речення прикметниковими формами з антонімічними значенням,
наприклад:
У Павлика повна миска слив. А в Поліни? У Поліни
(порожня).
Сливи сині. А калина? Калина (червона).
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Сосна висока. А калина? Калина (низька).
У 2 класі роботу над розділом «Речення» слід розглядати як
важливий напрям в удосконаленні граматичного ладу мовлення
молодших школярів. У процесі роботи над реченням учні мають
засвоїти, що речення може складатися з одного слова і більше;
слова в реченні пов’язані між собою граматично і за змістом;
кожне речення виражає закінчену думку. Спираючись на це, учні
закріплюють уміння виділяти речення на слух із зв'язного мовлення, а також членувати письмовий текст на окремі речення,
спостерігають за засобами відмежування речень в усному й
писемному мовленні, за розділовими знаками в кінці речень [1].
У початкових класах принцип класифікації речень традиційно відрізнявся від прийнятого в мовознавстві і, зокрема, запровадженого в середній ланці загальноосвітньої школи. У поділі речень на розповідні, питальні й окличні схрещувались два підходи
до класифікації речень – за метою висловлювання і за
інтонацією.
Підручник рідної мови для 2 класу, реалізуючи програму з
української мови для чотирирічної початкової школи, ознайомлює учнів з тим, що відповідно до мети висловлювання речення
діляться на розповідні, питальні та спонукальні. Речення, в яких
про щось повідомляється або розповідається, називаються
розповідними. У кінці більшості таких речень ставиться крапка.
Та коли розповідне речення вимовляється з особливим
почуттям, наприклад, із захопленням, радістю, обуренням,
незадоволенням, у кінці його відповідно до окличної інтонації
ставиться не крапка, а знак оклику. Вивчення спонукальних
речень розпочинається з практичних спостережень над різними
формами спонукань до дії, волевиявлень, виражених у структурі
тексту. Учні практично засвоюють особливості спонукальних
речень, у яких виражаються різні спонукання до дії – прохання,
запрошення, порада, вимога, застереження, заборона, заклик
тощо. Спостерігаючи за особливою інтонацією спонукальних
речень, учні усвідомлюють, що в кінці їх може стояти крапка,
наприклад: Наталко, подай, будь ласка, книжку. Але коли спонукальне речення вимовляється із сильним почуттям, то в кінці
його ставиться знак оклику [1].
Дібрана в підручнику система вправ зорієнтована на усвідомлення учнями речення на основі таких найістотніших ознак:
а) речення виражає закінчену думку;
б) для речення характерні змістова та інтонаційна завершеність;
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в) слова в реченні зв’язані граматично і за змістом;
г) головні члени становлять основу речення.
На поступово ускладнюваному дидактичному матеріалі
третьокласники вчаться зіставляти номінативні одиниці (слово,
словосполучення) і комунікативну (речення), розпізнавати
речення і виділяти їх з мовленнєвого потоку, знаходити межі
речень на слух (аудіювання) та в писемному оформленні,
відрізняти завершені речення від незавершених усно та на
письмі, ставити потрібний знак у кінці речень, поширювати
речення другорядними членами та встановлювати граматикосмислові зв’язки між членами речення, зображати ці зв’язки
графічно (аналіз), а також самостійно будувати речення, які
відповідали б заданим графічним моделям (синтез) [2].
Особливі труднощі, з якими стикаються третьокласники в
роботі над реченням, стосуються з’ясування смислових і граматичних відношень між словами (членами) речення. Практика
засвідчує, що найважче навчити молодших школярів визначати
те головне слово в словосполученні, від якого треба ставити питання до залежного. У початкових класах поширеною є методична помилка, коли учні ставлять послідовно питання від попереднього слова в реченні до наступного. Тому слід переконувати
учнів, що цю роботу з реченням треба завжди розпочинати з виявлення головного (стрижневого) сполучення слів – сполучення
підмета з присудком, яке становить основу речення. Важливо
показати, що між підметом і присудком у реченні наявні
двосторонні зв’язки, а це означає, що можна поставити питання
не тільки від підмета до присудка, а й навпаки. Наприклад, у
реченні «Навесні ластівки повертаються в теплі краї» можна
ставити питання від підмета ластівки (що роблять?)
повертаються і від присудка повертаються (хто?) ластівки.
Візьмімо при цьому до уваги, що в тих випадках, де присудок у
реченні стоїть перед підметом, питання від присудка звучить
навіть природніше. Наприклад, у реченні «Чудові червоногруді
снігурі обсипали горобину» постановка питання від присудка
обсипали (хто?) снігурі навіть допомагає учням знайти в реченні
суб'єкта, виконавця дії. Особливо доречним буде такий хід
розбору щодо тих речень, у яких для підмета є так званий
«конкуруючий» член – прямий додаток. Наприклад: «Дитина
одягла пальто», «Учні успішно виконали завдання.»
Вивчаючи розділ «Речення» в 4 класі, учні на новому,
поступово ускладнюваному дидактичному матеріалі закріплюють
здобуті в попередніх класах знання і практичні мовленнєві
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вміння, що стосуються змістової та інтонаційній сторін речення в
комунікативному й емоційному планах – диференціювати їх за
метою висловлювання – розповідні, питальні і спонукальні, –
розпізнавати серед них за змістом та за інтонацією (вираженням
особливих почуттів) окличні речення, правильно промовляти в
без посередньому мовленні, спілкуванні, відтворювати інтонацію
різних типів речень під час читання, орієнтуючись на загальний
зміст висловленого та на розділові знаки [3].
У 4 класі учні ознайомляться з простими реченнями ускладненими однорідними членами, – головними і другорядними,
засвоять правила вживання розділових знаків між однорідними
членами речення, а також одержать загальне, суто практичне,
уявлення про складні речення і сурядні і підрядні – без уживання
термінів). Ці синтаксичні поняття залучено до нової програми з
рідної мови для початкових класів цілковито з практичною,
комунікативною, метою.
По-перше, щоб збагачувати дитяче мовлення складнішими
синтаксичними конструкціями, давши учням елементарні відомості про них. Адже спостереження засвідчують, що не тільки в
усному, а й у писемному мовленні молодші школярі активно вживають поряд з простими реченнями і складні, не тільки складносурядні, а й складнопідрядні та безсполучникові конструкції. Такі
речення їм доводиться читати, а потім, переказуючи, і
відтворювати усно в багатьох текстах читанки та інших
підручниках – з математики, природознавства, музики і співів. А
по-друге, ставиться завдання формувати в учнів елементарні
пунктуаційні навички в писемному оформленні складних речень
та простих, ускладнених другорядними членами.
Важливо навчити учнів правильно промовляти (читати) речення з однорідними членами, показавши за допомогою інтонації
смислову рівноправність кількох головних чи другорядних членів
речення. Доцільно при цьому використовувати схеми з умовним,
графічним, зображенНЯМ структури таких речень. Поставлені в
один ряд підмети, присудки або другорядні члени речення на
схемі тримаються незалежними щодо один одного і водночас
пов’язаними з іншими членами речення або навіть підпорядкованими їм.
Після ознайомлення учнів зі складним реченням вони часто
плутають його з реченням, ускладненим однорідними членами і
з поєднаними сполучниками а, але. Наприклад, «Я зірвав квітку,
а бджоли зразу не помітив». Щоб запобігти такому змішуванню,
треба вимагати від учнів, щоб, розглядаючи такі речення, вони
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не робили поспішних висновків, а доходили їх на основі аналізу
наявних членів речення. Важливо також, щоб під час
ознайомлення зі складними реченнями учні не ототожнювали їх
складові частини з простими реченнями. Для цього їм слід
пояснити, що порівняно з простим реченням інтонація першої
частини складного речення є незавершеною. Наприклад:
Була глибока ніч. Туристи ще не спали. Була глибока ніч,
але туристи ще не спали.
Доцільними є вправи на усне завершення, а також дописування складних речень з різними сполучниками, наприклад:
Настали теплі дні, і юннати... (Настали теплі дні, і юннати зібралися в похід.) Перші весняні квіти з'являються там,
де... (Перші весняні квіти з'являються там, де сонце добре
прогріває землю.)
Аналізуючи доповнене складне речення, учні мають дійти
висновку, що просте речення може складатися з підмета,
присудка і другорядних членів. У частинах складного речення
також знаходимо головні члени речення (основу) і другорядні.
Спостерігаючи за інтонацією простого і складного речень,
учні роблять висновок, що інтонаційною завершеністю
характеризуються тільки речення, прості чи складні, а не його
частина, навіть якщо вона за формою схожа на речення. Такий
само висновок треба зробити і щодо змістової закінченості
складного речення порівняно з його окремими частинами.
Роботу над складним реченням треба максимальне спрямовувати в практичне русло. Частіше слід показувати учням, як у
складному реченні, порівняно з простими з тим самим змістом,
ширше, докладніше і водночас точніше і наочніше розгортається
і проступає думка, як вона уточнюється, а інколи й зовсім
змінюється за допомогою сполучників, якими з’єднуються
частини складного речення, як, зрештою, саме ці сполучники
допомагають вибрати правильну інтонацію вимовляння
(прочитування) таких речень [3].
Належно сформоване уявлення учнів щодо простого
речення слугуватиме надійним підґрунтям для виокремлення в
структурі складного речення двох чи більше частин, які
формально співвідносяться з простими реченнями.
Практично доступними, доцільними і продуктивними є
вправи конструктивного характеру, наприклад:
1. До речень лівого стовпчика добери продовження з
правого. Поєднай частини в народні прислів’я.
Літо збирає
а у матері серце болить.
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Якщо не навчив батько
то чоловік мудріє.
Краще без вечері лягати
а зима з'їдає.
Хто багато читає
то не навчить і дядько.
Як голова сивіє
той багато знає.
Дітки плачуть
але без боргів уставати.
2. Запиши утворені прислів’я, постав відповідні розділові
знаки у складних реченнях. В одному з речень (на вибір)
підкресли граматичні основи.
Після методично правильного опрацювання речень з
однорідними членами та складних речень в учнів 4 класу помітно
поліпшується техніка читання, зокрема такі її якості, як
усвідомленість і виразність. Адже на уроках читання
спрацьовують міжпредметні зв'язки: аналізуючи інтонацію
читання складного чи ускладненого другорядними членами
речення, вчитель має можливість спертися на ті нові відомості,
які учні в 4 класі одержали на уроках мови з розділу «Речення».
Протягом усього навчального року потрібно вдосконалити
вміння учнів поширювати речення, встановлювати граматичні
зв’язки між членами речення (визначати граматичну основу –
підмет і присудок – та всі наявні в ньому словосполучення), будувати графічну модель речення і навпаки – складати речення,
граматична структура яких відповідала б заданим моделям. У
4 класі продовжується пропедевтична орієнтація учнів на те, що
присудок у реченні може бути виражений не тільки дієслівною
формою, а й іменником чи прикметником. Така орієнтація важлива для забезпечення перспективності і наступності в опрацюванні синтаксичних відомостей у початкових і середніх класах.
Література:
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ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Зарубіжна література покликана готувати школярів до життєдіяльності в полікультурному просторі, формувати громадянську
компетентність учнівської молоді. Значна роль у її формуванні відводиться інтерактивному навчанню. У пропонованій статті питання
використання технологій інтерактивного навчання у викладанні
зарубіжної літератури розглянуто в загальному вигляді.

Кардинальні соціально-економічні реформи впливають на
освітню політику, що передбачає модернізацію змісту освіти,
зокрема
переорієнтацію
із
предметно-орієнтованої
на
особистісно-орієнтовану. Одним із головних завдань сучасної
освіти є створення умов для розвитку й самовиявлення кожної
особистості, формування покоління, здатного до активної
творчої
діяльності
й
розвитку
цінностей
суспільства.
Національна доктрина розвитку освіти в Україні визначає для
ХХІ століття такі «пріоритетні напрями: особистісна орієнтація в
освіті; формування національних і загальнолюдських цінностей;
постійне підвищення якості освіти; оновлення її змісту;
запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій» [2].
Реформування освіти вимагає по-новому підходити до
навчання. Як свідчать наукові дослідження, слід навчити учнів
самостійно здобувати знання, щоб згодом вони могли
адаптуватися в соціумі й самостійно й творчо працювати [4].
Вчитель-словесник має не тільки сформувати вміння самостійно
й критично аналізувати прочитаний твір, визначати проблеми, які
в ньому порушуються, усвідомлювати, де в життєвих ситуаціях
можна буде здобуті знання і вміння, – він має донести до
вихованців красу і силу художнього слова, духовно збагатити їх.
Зарубіжна література дає змогу залучити учнів до скарбниці
світової культури; читання художнього тексту, його осмислення,
логіка аналізу здатні звільнити сучасного школяра від наміру
агресії, тиску розмаїтих комплексів; спілкування з вершинними
творами відвертає учня від дешевих принад масової культури,
відкриває перед ним справжні, незалежні, естетичні горизонти.
Зарубіжна література безпосередньо впливає на становлення та розвиток принципів особистісно орієнтованої педагогіки,
активного упровадження проблемності як ключового аспекту
*
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навчання в школі. «Розум дитини – не посудина, яку слід
заповнити, а смолоскип, який слід запалити» (Плутарх). Саме
особистісно орієнтований підхід із застосуванням інтерактивних
технологій у викладанні предмету дає змогу вчителю запалити
смолоскип дитячих душ, підтримати цей вогонь, пробудити своїх
вихованців до творчого самовираження, підвести їх до свого
особистого «я». Питанню розвитку творчої особистості завжди
приділялася
пильна
увага
вчених.
В.О.Сухомлинський,
Г.І.Ващенко, Л.В.Виготський, С.М.Лисенкова, Ш.А.Амонашвілі,
В.Ф.Шаталов, Є.М.Ільїн розглядали у своїх працях проблеми
самовиявлення дитини, розвитку її творчого мислення й
мовлення, творчої уяви. Творча особистість це людина, яка вміє
асоціювати, висувати нові ідеї на фундаменті старих понять,
зосереджувати думки [6]. Які ж засоби художньої літератури
сприяють формуванню творчої особистості учня?
- залучення до роботи на уроці всіх учнів, участь кожного з
них у парних, групових, колективних формах роботи;
- систематичне розв’язання творчих завдань;
- використання різних засобів, підходів до учня й спрямування його діяльності на досягнення максимально оригінального
результату під час виконання завдань, можливість більшої
кількості варіантів вирішення нових проблем, порівняння та
зіставлення явищ, залучення набутих умінь;
- проблемний підхід до вивчення творів.
Доречно зауважити, що класно-урочна система перестала
задовольняти сучасні вимоги до освіти й потребує вдосконалення. Життя, сповнене феноменами невизначеного, непередбаченого, потребує формування нового для нас типу мислення –
гнучкого, рухливого, самостійного, неконформістського. Змінився
час, а з ним з’явилося й нове соціальне замовлення: випускник
має бути мобільним, здатним учитися впродовж усього життя,
готовим до конкуренції, роботи в колективі. Чим зумовлені ці
зміни? Сьогодні коло знань, їх кількість у багатьох галузях
людської діяльності подвоюються впродовж 5-7 років. Звідси
логічний висновок: найголовніше, чого потрібно навчити
сьогоднішнього учня – це вчитися знаходити інформацію й
працювати з нею, уміти планувати, передбачати, аналізувати й
оцінювати, бути готовим до змін, не губитися в ситуації, що
швидко змінюється. Роль учителя – допомогти учневі зрозуміти й
знайти себе, спробувати в найрізноманітніших видах діяльності,
підготувати до життя в сучасному складному світі [4].
Обсяг інформації, в полі якої щоденно перебуває кожна лю
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дина, не здатний запам’ятати, проаналізувати й утримати найрозвиненіший мозок. Стає зрозумілим, що навчання літератури
не можна звести до запам’ятовування. Лише урок із використанням у його рамках активних та інтерактивних форм навчання
може зробити його по-справжньому цікавим, творчим і діяльнісним. Один з аспектів методики викладання курсу зарубіжної літератури для активізації діяльності учнів під час уроку є використання інтерактивних форм роботи, які, на думку науковців,
сприяють максимальному залученню досвіду учнів, їхнього мислення, мотивації учнів на досягнення успіху й самореалізації. На
пошуки змісту, способів і шляхів реалізації інноваційних технологій у практику школи була спрямована увага багатьох педагогів.
Аналіз цих досліджень показав, що упровадження їх дали певні
результати: в учнів підвищився інтерес до предмета, зросла
активність, зацікавленість у діалого-пошуковій діяльності. Основними формами навчання стають групова та індивідуальна робота, що ґрунтуються на довірі до дитини, переконанні її в здатності відповідати за себе, на стимуляції почуття гідності й самоповаги. Така форма організації навчальної діяльності створює
всі можливості учням для спілкування, співпраці та взаємодопомоги. Перевага інтерактивного навчання саме в тому, що воно
передбачає за діяння у процесі пізнання практично всіх учнів,
їхню постійну активну співпрацю за умов, коли кожен учень
робить свій індивідуальний внесок, коли триває жвавий обмін
думками, ідеями, знаннями, способами діяльності. Головним
засобом упровадження технологій є навчання в малих групах,
об’єднаних спільною метою, та роботою в парах. Інтерактивне
навчання в жодному разі не ламає усталених підходів до уроку
як основної форми організації навчального процесу із
притаманним йому поєднанням фронтальної, індивідуальної, та
групової форм навчання або їх варіаціями. Навпаки, воно
покликане зробити навчальний процес живим, динамічним,
цікавим для обох задіяних у ньому сторін – учителя та учня [3].
Беручи за основу інноваційні технології, ураховуючи специфіку уроку зарубіжної літератури, методику вивчення кожної
теми доцільно організовувати поетапно. На попередньому етапі
вивчення теми варто використовувати такі типи уроків, які б
викликали зацікавленість учнів і збудили б бажання активно
долучитися до роботи, – прес-конференція, урок-подорож, урокобраз, літературна вітальня. На другому етапі роботи над темою
(закріплення знань, розвиток умінь і навичок) відбувається безпосереднє ознайомлення учнів із конкретним художнім твором та
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його художній аналіз під керівництвом учителя. Саме на цьому
етапі необхідно забезпечити максимальне включення учнів у
навчальний процес: робота в малих групах, колективно-групове
навчання, ситуативне моделювання, розв’язання проблемних
питань на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. На
цьому етапі можна звернутися до таких типів уроків як урокдослідження, урок-інтерпретація, комбінований урок. На уроках
заключного етапу, на думку фахівців, ефективне використання
технологій опрацювання дискусійних питань, ситуативного
моделювання, кооперативного навчання. На цьому етапі інтерес
учнів викликають такі уроки як урок-суд, урок-роздум, уроктворчий звіт, захист проектів.
Дослідники доводять, що успішне опанування учнями знань
багато в чому залежить від умілого використання прийомів, які
забезпечують пізнавальну активність учнів. Ефективність навчального процесу залежить і від самого учня, від бажання кожного працювати, активності на уроці. Учень має стати активним
учасником процесу пізнання та формувати власні знання – така
вимога часу. Як вважають ведучі фахівці В Андрєєв,
Л.Даниленко, Р.Грановська прийомами розв’язання творчої
проблеми твору є інноваційні технології. Публікації фахових
журналів із зарубіжної літератури свідчать про те, що вчителі
творчо використовують ці технології. Звертаючись до методик
інноваційних технологій, доцільно виділити прийоми «мозкового
штурму», який активізує увагу учнів, спонукає до творчості,
сприяє можливості вільно висловлювати свої думки, метод
евристичних або ключових запитань. Зосереджуючи учнівську
увагу на аналізі художнього тексту, варто скористатися методом
евристичних запитань. Наведемо приклад цього методу при
вивченні творчості Б.Пастернака в 11 класі.
– Які прочитані вами твори Пастернака належать до
філософської лірики?
– Над якими філософськими проблемами замислюється
автор?
– Як складаються стосунки ліричного героя й природи в
ліриці Пастернака?
– Чому образи свічки та заметілі у вірші «Зимова ніч»
підносяться до рівня символів?
На уроках зарубіжної літератури важливо наголосити на
розвиток навичок публічного виступу. Підбиваючи підсумки уроку, або окремого його етапу можна дати учням завдання підготувати на одну хвилину промову (спіч). Використання даної
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методики доцільне при викладанні предмета в старших класах.
Для прикладу наведемо теми виступів: «Послухайте!» (11 клас,
за творами поетів «срібної доби»); «Гобсек – володар чи раб?»
(10 клас, за твором О. де Бальзака «Гобсек»); «Чужий серед
своїх» (за новелою Ф.Кафки «Перевтілення», 11 клас); «Герой
нашого часу» (11клас, за творами письменників 20 століття);
«Перемога чи поразка?» (11 клас, Е.Хемінгуей «Старий і море»).
Досліджуючи питання запровадження інноваційних технологій у викладанні предмету, доречно підкреслити, що одним зі
шляхів удосконалення навчання й виховання на сьогоднішньому
етапі розвитку школи є активізація пізнавальної діяльності учнів,
посилення співпраці в ланці вчитель-учень елементів гри та
творчості на уроці та в позакласний час На вплив гри на особистість школяра звертав увагу видатний педагог А.С.Макаренко,
який писав: «Дитина має пристрасть до гри і необхідно її задовольнити. Необхідно їй дати не тільки час погратися, а й пройняти цією грою все її життя. Все її життя – це гра». Важливо зауважити, що ігри дають можливість внести проблемність у пізнавальний процес, скоригувати пізнавальну діяльність, формують у
школярів міцні, глибокі знання з елементами наукового світогляду. Дидактичні, пізнавально-навчальні,інтелектуальні різнорівневі ігри стимулюють інтерес до навчання, закріплюють засвоєне,
допомагають зосереджуватися, думати самостійно, орієнтуватися в складних ситуаціях, розвивають фантазію. Із практики
шкільного життя відомо,що ігри також полегшують подолання
труднощів у навчанні,стимулюють розумовий розвиток учня, роблять процес навчання доступним, цікавим, приємним, радісним.
Сучасна методика визначає такі види дидактичних ігор як: репродуктивні, інтелектуальні, навчальні, асоціативні. Прикладом
елементів рольової гри з елементами дослідницького характеру
наведемо фрагмент уроку-огляду в 11 класі за творчістю А.Ахматової. Пропонуємо організувати роботу в групах «літературознавців», «артистів», «мистецтвознавців». Завдання для груп можуть бути такими: «літературознавці» працюють над питаннями.
– До якої літературної течії належала А.Ахматова?
– Кого із представників вітчизняної культури вона вважала
своїм кумиром?
– Чим була поезія Ахматової для її сучасників?
– У чому полягає особливість її творчості?
– Яка доля поеми «Реквієм»? Для групи «мистецтвознавців»
можна запропонувати завдання такого змісту.
– Що ви знаєте про сім’ю Ахматової?
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– Яку освіту й виховання вона одержала?
– Що сприяло розвитку її таланту?
– Із ким із представників вітчизняної культури вона підтримувала тісні зв’язки?
Групі «артистів» можна запропонувати завдання наступного
характеру.
– Вивчити напам’ять вірші поетеси.
– Виписати рядки, які особливо схвилювали й спонукали до
роздумів.
– Висловити головну думку поезій, що звучали на уроці.
Побудова демократичного суспільства зумовлює потребу в
розвитку значного творчого й інтелектуального потенціалу людини, своєчасного виявлення й подальшого формування творчості
й обдарованості. За останні роки визначено нові пріоритети
розвитку освіти, продовжується реформування освітньої галузі
на основі Державної національної Програми «Освіта» (Україна
ХХІ століття) [1]. Як свідчить практика, у формуванні духовно
багатої особистості чільне місце посідають учнівські творчі
роботи. Дбаючи про формування особистості учнів, важливо
звертати увагу на те, щоб ця робота розвила їх уміння, досвід,
виховувала чесноти громадянина своєї держави. Увагу й
інтелектуальні пошуки учнів доцільно зосередити на таких видах
робіт як есе, лист до письменника, відгук на прочитаний твір,
твір-роздум, зустріч у «театрі поезії», інтерв’ю з письменником.
Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що технології
інтерактивного навчання при викладанні курсу зарубіжної літератури зацікавлюють учнів, змушують шукати відповіді, і тим самим залучають до глибокого та серйозного перечитування й
дослідження творів. Щоб використання інноваційних технологій
стало результативним рекомендуємо дотримуватися таких психолого-педагогічних умов:
- урахування вікових особливостей; дотримування принципів індивідуалізації, емоційності, адаптивності, психологічної комфортності, самоорганізації, проблемності й колективності;
- варіативність методів, прийомів, видів, форм і засобів
навчання в процесі вивчення зарубіжної літератури;
- інтегроване використання індивідуальних і групових
методів і форм навчальної діяльності, класної та
позаурочної роботи.
Задля проведення уроків із використанням інноваційних
технологій учителю чимало доведеться поміркувати, докласти
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великих зусиль у пошуках методичних знахідок, щоб зробити
урок відкриттям для учня. Уміння застосовувати інноваційні
технології в педагогічній діяльності є показником високої
професійної майстерності вчителя.
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ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО
ВІКУ ЯК ОДНА З ПРИЧИН НЕУСПІШНОСТІ
У статті подаються причини неуспішності дітей, пов’язані з
проблемами здоров’я.

Головною метою загальноосвітніх шкіл є забезпечення у
процесі навчання та виховання всебічного розвитку кожної
дитини. Але інколи у педагогічного колективу з’являються
труднощі при реалізації даної мети у зв’язку з наявністю в класах
дітей, які мають складнощі в навчанні. Вони обумовлені тими чи
іншими відхиленнями у розвитку, що призводять до неуспішності
цих учні під час навчання. Одним з напрямів педагогічної
діяльності є пошук методів і прийомів для подолання й
попередження неуспішності.
З’ясуванням причин шкільної неуспішності займалися такі
вчені, як Ю.К.Бабанський, М.І. Озерський, Т.В.Єгорова, О.І.Захаров, З.І.Калмикова, І.Ю.Кулагін, М.В.Максимова, Ш.А.Амонашвілі, Г.С.Рабунський, П.П.Блонський, С.Г.Шевченко, Т.О.Власова, М.С.Певзнер та ін.
Серед різноманітних напрямів, концепцій і теорій шкільної
неуспішності та можливих шляхів її подолання можна виділити
наступні основні підходи: біосоціологічний, психологічний,
*
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педагогічний, комплексний (клініко-фізіологічний і психологопедагогічний).
Ю.К.Бабанський усі причини неуспішності поділив на дві групи: причини внутрішнього і зовнішнього плану. До причин внутрішнього плану він відніс дефекти здоров’я, рівень психічного
розвитку, недостатній об’єм знань, умінь та навичок. До причин
зовнішнього плану віднесені в першу чергу педагогічні. Ю.К.Бабанський проаналізував типові причини неуспішності, а саме:
 в основному, із-за слабкого розвитку мислення;
 у зв’язку з низьким рівнем навичок навчальної діяльності;
 внаслідок негативного відношення до навчання;
 внаслідок негативного впливу родини, однолітків;
 внаслідок великих прогалин у знаннях;
 внаслідок слабкого здоров’я, втомлюваності;
 внаслідок низького рівня вольової вихованості й
недисциплінованості. [1]
Учені підкреслюють, що домінуючою причиною постійної
неуспішності учнів у більшості випадків є слабкий стан здоров’я.
Як свідчать дослідження, стан здоров’я всіх вікових груп
школярів України за останнє десятиліття значно погіршився.
Збільшилася кількість дітей, які мають хронічні захворювання
або функціональні відхилення. Серед школярів різного віку
відзначається зростання кількості захворювання системи
травлення, крові, алергійних, ендокринних, порушень обміну
речовин, зору, нервово-психічної патології.
Ще до початку навчання в школі, як зазначають Н.Сисоєнко
та О.Свиридова, у своїй статті «Здоров’я дитини та організація
шкільного життя» у 17-21% дітей по Україні реєструють хронічні
захворювання різного характеру. На кінець дошкільного періоду
в 54% дітей відзначають порушення функціонального стану
різних систем організму: відхилення в стані опорно-рухового
апарату мають 30-32% дітей, носоглотки – 21-25%, нервової
системи – 27-30%, органів травлення – 27-30%, алергійні прояви
реєструють у 25% дітей [5, с. 8].
Приділяючи велику увагу питанням клінічної диференціації
неуспішності учнів, учені ще у 30-ті роки підкреслювали велике
значення організації навчання і виховання дітей з проблемами у
здоров’ї.
У 30-і рр. була опублікована велика кількість робіт, в яких
вказувалося, що неуспішність учнів масової школи зумовлена як
недостатньою підготовкою вчителя й недосконалістю спеціальних методів навчання, так і специфічними особливостями самих
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дітей (фізична ослабленість, сповільнений темп розвитку та ін.).
М.І.Озерський, підкреслював, що у дітей при сповільненому
темпі розвитку потенційні можливості високі, що реалізація цих
можливостей залежить від правильної організації педагогічної і
виховної роботи [7, с. 15].
Основною відміною рисою цієї групи дітей є те, що вони
можуть вважатися дітьми, які формально не потребують
особливих підходів (у них є родина, вони відвідують звичайні
загальноосвітні заклади). Але фактично за низки причин, що не
залежать від них, ці діти потрапляють у такі ситуації, які своїми
силами вирішити не можуть. Низька соціально-психологічна
інтеграція та адаптація дитини в суспільство з проблемами у
здоров’ї викликає постійне відчуття емоційного дискомфорту,
закріплює невпевненість у своїй самооцінці, сприяє появі образи
на оточення та агресії. Ця група дітей дуже часто не знаходить
допомоги й співчуття з боку оточуючих.
При психолого-педагогічному підході до рішення даної проблеми необхідно враховувати індивідуальні особливості даної
групи дітей і використовувати диференційований підхід до їх
навчання. Учені (П.П.Блонський, М.І.Озерський, Ф.О.Касторський, Д.Д.Бекарюков) підкреслювали, що школярі з проблемами
здоров'я потребують особливої уваги з боку вчителів і лікарів.
П.П. Блонський, описуючи особливості неуспішних школярів,
указував на особливе значення пошуку методів педагогічної
роботи з ними й підкреслював важливу роль вчителя, а також
його підготовки в підвищенні ефективності навчання [2, с. 87].
На основі аналізу робіт учених можна виділити наступні
причини неуспішності дітей з проблемами у здоров’ї:
 низька працездатність, пов'язана із станом здоров'я;
 невміння правильно організувати свою навчальну
діяльність;
 слабкий загальний розвиток.
Як зазначають Т.А.Власова і М.С.Певзнер, що у зв’язку з
неуспішністю учнів педагог нерідко висуває до цієї групи дітей
вимоги, які вони не можуть виконати [4, 63]. Внаслідок цього у
школярів з’являється відсутність інтересу до навчання і бажання
вчитися.
Визнання Україною Конвенції ООН «Про права дитини» та
Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і
розвиток дітей посилило увагу до проблем дітей, котрі мають ті
чи інші порушення у здоров’ї, зумовило необхідність розробки
цілеспрямованих дій держави для створення найсприятливіших
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умов їхньої інтеграції в систему сучасних суспільних відносин, а
саме індивідуальний підхід до кожного школяра з порушеннями у
здоров’ї.
Останнім часом в Україні вживаються заходи не лише для
того аби зберегти набутий досвід роботи з цієї категорією дітей,
а й примножити сучасні технології корекційно-компенсаторної
роботи з учнями молодшого шкільного віку, створити умови для
реалізації їхнього права на отримання обов’язкової початкової
освіти та змісту й форм навчання.
Мета педагогічної роботи зі школярами початкових класів з
проблемами в здоров’ї є не сформувати, а знайти, підтримати,
розвинути індивідуальність, виховати механізми самореалізації,
самозахисту, самовиховання, необхідні для становлення
особистості та її взаємодії з іншими особистостями, з природою,
культурою, цивілізацією.
На основі вищесказаного започатковано новий напрям
пошукової роботи, який відображає вимоги сьогодення і
спрямований на забезпечення можливості дітей з порушеннями
психофізичного розвитку здобувати якісну освіту нарівні зі
здоровими однолітками.
У той же час П.П.Блонський неодноразово вказував, що
успіх у навчанні таких дітей залежить від організації умов, в яких
воно протікає, від особистості педагога [2]. Йдеться про організаційне, методичне й кадрове забезпечення індивідуальної роботи з цієї категорією дітей. У працях провідних педагогів та психологів (Н.О.Нікашина, В.І.Лубовський, Т.В.Єгорова, Р.Д.Тригер,
Г.М.Капустіна та ін.) підкреслюється, що характерною особливістю навчально-виховного процесу повинно бути не пасивне
пристосування до слабких сторін у дітей з проблемами у
здоров’ї, а принцип активного впливу на їх розумовий розвиток з
метою максимального використання потенційних можливостей
кожного. Для реалізації цієї мети й виконання завдань необхідно
створити відповідну підготовку вчителів загальноосвітніх шкіл у
системі післядипломної освіти, яка при формуванні початкових
теоретичних позицій, буде базуватися на функціональних
дослідженнях психофізичного розвитку дітей з проблемами у
здоров’ї та освітніх принципах, завданнях, змісті та методах
сучасної системи корекційної педагогічної роботи. Виконання цих
вимог сприятиме формуванню практичних умінь у визначені
адекватних умов навчання, покрашенню аналізу програмного
матеріалу з урахуванням індивідуальних можливостей цієї групи
учнів, що у подальшому дасть змогу вірно планувати зміст і
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методи індивідуальної роботи з урахуванням індивідуальних
особливостей цієї групи дітей.
Отже, проблеми шкільної неуспішності, які обумовлені проблемами у здоров’ї, слід вирішувати за допомогою врахування
індивідуальних особливостей учнів і диференційованого навчання при максимальному обліку відмінностей у рівні загального
розвитку й навчальних здібностей. Це дасть змогу в подальшому
педагогам розробити ефективні заходи індивідуального педагогічного підходу до таких учнів у школі та сім’ї. На цій основі
може бути досягнута корекція стану учнів та в подальшому
можуть спостерігатися покращення рівня успішності школярів в
процесі навчання. Під час навчально-виховного процесу з
дітьми, які мають проблеми у здоров’ї слід пам’ятати слова
І.П.Павлова: «… ніщо не залишається нерухомим, непіддатливим, а все завжди може бути досягнуто, змінюватися на
краще, лише б були здійснені відповідні умови» [6, с. 188].
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особливості виховання дітей з інтернату, набути самостійного
педагогічного досвіду та психологічної готовності до роботи з
важковиховуваними дітьми.

Важливим фактором професійного становлення студентапедагога є позашкільна практика в дитячих оздоровчих таборах.
Її мета полягає в розширенні, поглибленні та закріпленні професійно-педагогічних знань і досвіду самостійної організації життєдіяльності тимчасового учнівського колективу; удосконаленні
вмінь і навичок із методики виховної роботи з дітьми в умовах
літніх канікул; сприянні формуванню у студентів стійкого інтересу, поваги до професії вчителя-вихователя; виробленні творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності [5, 74-75].
Під час проходження позашкільної практики студенти зустрічаються з такими проблемами, як: відсутність досвіду виховної
роботи, невміння виявляти активність у часто змінюваних умовах, повна розгубленість при спілкуванні з дітьми неординарної
поведінки. Нерідко студенти скаржаться на труднощі у
спілкуванні з дітьми зі шкіл-інтернатів, оскільки вони мають певні
особливості, на які мало налаштовані майбутні вихователі.
Розв’язання зазначених проблем педагогічної практики викликає необхідність у пошуках методів підготовки студентів до
роботи в таборі з важковиховуваними дітьми інтернату. Проблеми виховання дітей в інтернаті досліджували багато науковців.
Загальні питання виховання в інтернатних закладах знайшли
своє відображення в працях Т.Завгородньої, Л.Кузьменко,
Н.Лисенко, А.Наточій, В.Покась, Б.Ступарика, І.Трубавіної,
М.Ульянової та ін.
Такі вчені, як: М.Бурмака, Е.Драніщева, З.Зайцева, Н.Максимова, В.Оржеховська, Є.Пєтухов, Л.Пилипенко, М.Синьов,
В.Татенко, Т.Титаренко, Т.Федорченко, М.Фіцула, Н.Хамська,
І.Холковська та ін. стверджують, що вихованці інтернатних
закладів – це особлива категорія важковиховуваних дітей із
притаманними тільки їм характерними властивостями.
Учені (Л.Олифіренко, А.Прихожан, М.Рожков) відзначають,
що всі діти, які виховуються в інтернатних закладах, мають
специфіку психічного розвитку, який поза сім’єю здійснюється
особливим шляхом, внаслідок чого в них формується особлива
поведінка, яка в багатьох випадках без відповідної виховної роботи стає в майбутньому делінквентною. У результаті насильницьких дій, стресових ситуацій у таких дітей виникають стресові
стани, відхилення, які зумовлюють їхню важковиховуваність:
відхилення в перебігу психічних процесів, емоційні розлади
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(тривожність, гнів, агресивність, депресія, невпевненість у собі,
ворожість), невміння встановлювати контакти з дорослими й
ровесниками, неадекватна самооцінка, низький рівень моральної
вихованості та ін. До того ж, у цих дітей втрачене базове почуття
безпеки, захищеності, яке формується в ранньому дитинстві в
умовах нормального сімейного середовища [1, 162].
До інтелектуальних, поведінкових, мотиваційних характеристик вихованців дитячого будинку додаються проблеми,
пов’язані зі здоров’ям. Фактично здорових дітей у дитячих
будинках майже немає, діти мають хронічні захворювання, часто
зустрічаються серед них інваліди. Крім того, у багатьох дітей
спостерігається інтелектуальна недостатність – затримка
психічного розвитку, а також олігофренія. Для вихованців
дитячих будинків характерні такі явища, як токсикоманія,
наркоманія, що відображається в цілому ряді специфічних
факторів, найбільш виражених в особливостях емоційноособистісної сфери [9, 199].
Усе це дає підстави науковцям розглядати дітей з інтернату
як важковиховуваних. Аналізуючи роботу з важковиховуваними
підлітками в оздоровчому таборі, І.Холковська наголошує на
тому, що майбутній вихователь повинен знати причини
агресивної поведінки підлітків, уміти своєчасно вплинути на
дитину, здійснити профілактичну або корекційну роботу. «У
системі профілактичних заходів асоціальної поведінки підлітків
на перший план повинна виступати активізація формування
суб’єктивної стратегії самоствердження… та впевненості в собі
під час педагогічно організованого спілкування» [8, 39]. Із цією
метою дослідниця пропонує організовувати ігрову діяльність у
таборі як засіб подолання конфліктної поведінки підлітків.
Однак досвід роботи в таборі показує, що більшість
студентів, ідучи на позашкільну практику, не готові до роботи з
дітьми шкіл-інтернатів. Тому метою статті є з’ясування
особливостей підготовки студентів до роботи з дітьми інтернатів
у літніх оздоровчих таборах.
Поняття «готовність» є предметом дослідження як психологів, так і педагогів. Психологи розглядають готовність до
діяльності як передумову цілеспрямованої діяльності, її
регуляції, стійкості та ефективності. Це «...цілеспрямоване
вираження особистості, що включає її переконання, погляди,
відношення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості,
знання, навички, вміння, установки» [3, 16].
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Учені трактують готовність як цілісне довгострокове за часом утворення, як сукупність мотиваційного (усвідомлена потреба в освоєнні форм та методів виховної роботи), змістовнопроцесуального (сутність психолого-педагогічних знань, процесуальні вміння), конструктивного (уміння творчо реалізувати досягнення науки в практиці виховної роботи) компонентів, що знаходяться між собою в органічному поєднанні, і розвиток хоч одного
з них, безперечно, впливає на вдосконалення інших [4, 11-12].
З огляду на це найсуттєвішою особливістю підготовки
студентів до роботи з дітьми інтернатів у літніх оздоровчих
таборах є інтеграція теоретичного та практичного навчання
студентів, яке здійснюється поетапно. На першому етапі
вивчається теоретичний курс «Позашкільна педагогічна практика
студентів», завдання якого спрямовані на формування знань,
необхідних студентам для роботи в оздоровчих таборах. Під час
занять розглядаються актуальні теми, а саме: особливості
виховної роботи з дітьми в літніх оздоровчих закладах; її зміст,
форми та методи; охорона життя та здоров’я дітей; організація
самоврядування в дитячому колективі; планування виховної
роботи в літній період; організація спілкування з дітьми в умовах
роботи тимчасово створеного колективу; особливості виховної
роботи із соціально-дезадаптованими школярами, дітьми з
дитячих будинків, шкіл-інтернатів.
Під час вивчення теми «Особливості виховної роботи із
соціально-дезадаптованими школярами, дітьми з дитячих
будинків, шкіл-інтернатів» на обговорення студентів виносяться
наступні питання: проблема допомоги та захисту неповнолітніх у
сучасних умовах; Декларація прав дитини; Конвенція про права
дитини; соціально-дезадаптована поведінка неповнолітніх;
сучасні методи психологічної корекції поведінки; соціальнопсихологічна підготовка педагога до спілкування з вихованцями
при вирішенні конфліктних ситуацій [5, 84]. Робота студентів на
заняттях активізується через інтерактивне та проблемне
навчання, метод проектів, що сприяє самостійному засвоєнню
знань, а студент стає суб’єктом власної освіти.
Особливу увагу при навчанні студентів слід приділити
формуванню системи професійних умінь. Тому на другому етапі
підготовки студентів до роботи з дітьми інтернатів у літніх
оздоровчих таборах варто проводити практичне засвоєння
знань. У пошуках шляхів вирішення цієї проблеми корисною
стала запропонована А.Розенбергом громадська діяльність, яка
покликана закріпити набуті знання й привести їх у дію. Вона
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сприяє виробленню на основі знань практичних умінь і
початкових навичок виховної роботи з дітьми, ознайомленню з
деякими її формами, усвідомленню вимог, які ставить життя
перед вихователем [7, 44-45].
Різнобічні дослідження науковців даного питання дають
підстави виокремити наступні компоненти громадської діяльності
студентів у підготовці до роботи з дітьми інтернату в таборі: мета
– мотив – дія – засіб – результат – оцінка. До цих компонентів
необхідно додати ще й рефлексію, яка повинна стати важливим
елементом на кожному етапі навчання, адже аналіз власної
педагогічної діяльності стає джерелом особистісного та
професійного становлення студента.
Розглядаючи діяльність як специфічну людську форму
активного ставлення до оточуючого світу, зміст якої складає
доцільне перетворення цього світу на основі опанування й
розвитку наявних форм культури, варто звернути увагу на
розподіл діяльності на репродуктивну й продуктивну.
Репродуктивна діяльність – це повторення вже розроблених
схем дій для отримання вже відомого результату відомими
засобами. Продуктивна діяльність пов'язана з виробленням
нових цілей і відповідних до них засобів або з досягненням
відомих цілей за допомогою нових засобів. Продуктивна
діяльність неможлива без репродуктивної й, у свою чергу,
збагачує останню, переходить у неї [6, 86-87].
У роботі з інтернатними дітьми недостатньо лише
репродуктивної діяльності, оскільки з кожним із них потрібно
працювати індивідуально, зрозуміти, знайти підхід, а це означає,
що кожного разу слід звертатись до нових засобів досягнення
мети, здобувати новий досвід.
Це викликало необхідність впровадити практичний напрямок
підготовки студентів до роботи з дітьми інтернату в таборі, а
зокрема, громадську діяльність на добровільних засадах. Її
основою є відвідування шкіл-інтернатів та дитячих будинків,
створення й проведення святкових програм, вечорів, ігор,
конкурсів, вікторин, зустрічі-спілкування з дітьми, участь у клубно-гуртковій, суспільно-корисній, трудовій, ігровій і спортивній
роботі закладу, а також написання творчих робіт-спогадів.
Так, дитячий будинок с.Яришівки Тиврівського району відвідують студенти другого курсу інституту педагогіки та психології,
дитячий будинок м.Вінниці «Гніздечко» та школу-інтернат
смт Вороновиця Вінницького району – студенти третього курсу
інституту іноземних мов, Староприлуцьку школу-інтернат
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Липовецького району – студенти інституту філології та
журналістики, Прибузьку школу-інтернат – студенти інституту
перспективних технологій, економіки та фундаментальних наук,
Вінницький приймальник-розподільник для неповнолітніх дітей –
студенти природничо-географічного факультету Вінницького
державного
педагогічного
університету
імені
Михайла
Коцюбинського.
Для прикладу наведемо заняття, яке провела група із
чотирнадцяти студентів третього курсу для тридцяти трьох дітей
Вороновицького інтернату до дня Святого Миколая. Зустріч
розпочалася сценкою, у якій майбутні вихователі представили
історію та традиції різних народів щодо проведення цього свята.
З метою обговорення сценки студенти запропонували дітям
декілька питань у вигляді вікторини, де всі могли висловити
власну думку. Потім діти мали можливість заспівати пісні та
розповісти вірші, чим принесли багато радості гостям. Такий
початок зустрічі допоміг студентам і дітям ближче поспілкуватись
між собою, більше познайомитись та створив доброзичливу
атмосферу для гарного проведення вечора.
Велике захоплення в дітей викликав комплексний конкурс
«Ромашка», який проводився між двома командами вихованців.
Першим завданням було дати назву своїй команді, придумати
девіз та обрати командира. Найменші представники кожної
команди мали право по черзі обирати пелюстку великої
саморобної квітки. Кожна пелюстка мала завдання певного
напрямку: 1) пісенна (всією командою заспівати куплет і приспів
пісні про природу, виграє команда, яка більше заспіває пісень);
2) спортивна (змагання силачів, ігри «Старти звірят», «Пінгвіни з
м’ячем», «Хто поцілить першим»); 3) радісна (продовжити
речення своєю мрією «Щоб в інтернаті жилося нам краще, я…
/що буду робити?/); 4) загадкова (яка команда більше відгадає
загадок); 5) інтелектуальна (за одну хвилину усно перекласти
двадцять українських слів англійською мовою); 6) трудова (яка
команда швидше пришиє чотири ґудзики, складе шкарпетки
своєї
команди
в
одну
лінію,
зробить
бутерброди);
7) математична (задачі-лабіринти для кмітливих математиків).
У кожному конкурсі брали участь два-три вихованці, що
дало можливість усім спробувати свої сили. Досягнення успіху й
самореалізація
дітей
відбувались
завдяки
різнобічним
завданням. Ніхто не залишився поза увагою, а це сприяло
створенню дружньої атмосфери, веселого настрою, прояву
ініціативи та активності дітей.
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Кульмінаційним моментом змагань був конкурс між командирами команд, який складався з жартівливих питань, фізичних
вправ, ігор та відгадування імен членів своєї команди за
характеристиками, складеними командами-суперницями. Команди не тільки щиро вболівали, але й активно підтримували своїх
командирів, що згуртувало їх ще більше.
Завершилися змагання нагородженням переможців, якими
виявилися обидві команди вихованців, набравши однакову кількість балів. Радісними призами для дітей стали солодощі, гігантські м’ячі та спортінвентар, придбані для інтернату на добровільні пожертвування студентів усього інституту іноземних мов.
Після гомінких змагань діти мали можливість індивідуально
поспілкуватися зі своїми старшими друзями-третьокурсниками.
Майже кожному вихованцеві хотілось знайти співчуття й
розуміння, розповісти свої проблеми, останні переживання,
труднощі чи просто поділитись радістю перемоги. Такі хвилини
щирих задушевних розмов стали справжнім подарунком для
обділених увагою дітей. Перед завершенням зустрічі діти
отримали домашнє завдання: намалювати сьогоднішній вечір,
те, що найбільше сподобалось. Малюнки будуть зібрані під час
наступної зустрічі в інтернаті. Таке завдання дуже сподобалось
дітям, і вони вже почали фантазувати, що можна намалювати. В
основному їхні ідеї малюнків мали емоційне забарвлення.
У процесі спілкування з дітьми студенти побачили, що відхилення у формуванні особистості, які характерні для переважної
більшості вихованців, виникають здебільшого не в процесі їх перебування в школі-інтернаті, а ще до того, як вони сюди потрапили. Значна частина вихованців – це в минулому «діти вулиці»,
які, щоб вижити, повинні були пристосуватись до вимог вулиці,
де цінується сила, жорстокість, безцеремонність, нечесність,
уміння знайти вихід із скрутного становища будь-яким способом.
У зв’язку із цим майбутні вихователі спрямовували свою
діяльність на те, щоб діти усвідомили, що крім жорстокості,
насильства, брехні є доброта, співчуття, увага, доброзичливість.
Студенти зробили висновок, що виховна діяльність повинна
ґрунтуватись не на адміністративно-авторитарних підходах до
дитини як до об’єкта виховання, а на суб’єкт-суб'єктних
стосунках, спрямованих на профілактику негативних явищ.
Відвідування закладів такого типу надало студентам можливість ознайомитись з умовами побуту, правилами внутрішнього
розпорядку, режимом проведення санітарно-гігієнічної роботи
закладу,
спостерігати
специфіку
проявів
вікових
та
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індивідуальних особливостей вихованців, стану їхнього здоров’я,
умов життя та виховання, їхньої роботи із самообслуговування.
Третьокурсники здобули певні навички організації колективнотворчої діяльності в галузі розвитку пізнавальних інтересів дітей
та підлітків, морального, естетичного, трудового виховання,
спортивно-оздоровчої роботи, а також проведення індивідуальної виховної роботи з вихованцями.
Після неодноразового відвідування дитячих закладів майбутні вихователі побачили позитивні зміни в поведінці тих дітей,
з якими вдалось знайти спільну мову, поспілкуватись ближче,
зрозуміти, поспівчувати, дати добру пораду. Учора ще засмучені,
озлоблені та емоційно неврівноважені діти, сьогодні вони вже
щиро прагнуть поспілкуватися, чекають лагідної посмішки, бажають бути потрібними. Це надихало студентів на ґрунтовну підготовку до нових зустрічей не тільки методично, а й психологічно,
щоб зуміти «хоча б частиночку свого серця віддати дітям».
Занепокоїло третьокурсників те, що внаслідок недоліків у
виховній роботі, відсутності чіткої, цілісної системи превентивного виховання, відхилення в дітей поглиблюються, відбувається
процес подальшої соціальної деформації особистості. Лише
позитивні стосунки з дорослими гальмують зростання поведінкових проблем дітей. Студенти зрозуміли, яка відповідальність
лежить на тих, хто працює з дітьми, а особливо на тих, хто, крім
учителя, змушений обездоленим дітям заміняти батьків.
Майбутні вихователі на власному досвіді переконались, що
така громадська діяльність є однією з важливих складових
професійної підготовки фахівців. Вона дозволяє випробувати
свої сили, навчитись використовувати в професійній діяльності
отримані знання та стимулює виробляти в собі гуманістичні риси
психолого-педагогічного характеру.
Свідченням того, наскільки корисною для студентів є така
діяльність, стала стаття «В гостях у вихованців Яришівського дитячого будинку» в університетській газеті «Педагог», де студентка О.Поліщук, дякує за можливість поспілкуватися з дітьми, зрозуміти їх та допомогти тим, «з якими так несправедливо обійшлася доля». У статті наведене інтерв’ю з 13-річним Василем,
де він розповідає про своїх сестер, про маму, яка постійно п’є та
часто била дітей, про те, як він у шестирічному віці втік із дому,
близько року переховувався, а після семирічного терміну
перебування в дитячому будинку додому повертатись не хоче.
Це спонукає багатьох студентів не лише задуматись над життям
і вихованням такої категорії дітей, а й виявити активність у
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творчій співпраці з іншими інтернатами та дитячими будинками.
Найбільш образно практичне значення такої діяльності розкриває відомий педагог В.Ф.Шаталов, звертаючи увагу на вплив
середовища на особистість: «Якщо огірки опустити в розсіл,
через деякий час усі вони без усяких нотацій стануть солоними.
Сильніше за будь-які методики виховує середовище, і головним
завданням повинно бути створення такого середовища, котре
сформувало б необхідні особистісні якості. Природно, для
створення такого середовища повинні бути розроблені досить
досконалі й надійні методики» [2, 171]. Саме середовище
інтернату надає найкращі можливості для практичної підготовки
студентів до роботи з такими дітьми в літніх оздоровчих таборах.
Таким чином, поєднання теоретичного та практичного навчання майбутніх учителів шляхом залучення до громадської діяльності надало їм можливість усвідомити особливості виховання дітей з інтернату, набути самостійного педагогічного досвіду
та психологічної готовності до роботи з важковиховуваними
дітьми. Така діяльність сприяє вихованню самих студентів, розвитку їхньої активності, творчості та педагогічної спрямованості.
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Боянжу М.Г., Полонецкая И.В.

*

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК В ШКОЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
У статті розкрито процес навчання, виховання та розвитку
дитини в умовах додаткової освіти.

В качестве основных образовательных структур для обучения одаренных детей следует выделить систему дополнительного образования, предназначенную для удовлетворения
постоянно изменяющихся индивидуальных, социокультурных и
образовательных
потребностей
одаренных
детей
и
позволяющую обеспечить выявление, поддержку и развитие их
способностей в рамках внешкольной деятельности. Личностнодеятельный характер образовательного процесса позволяет
решать одну из основных задач дополнительного образования –
выявление, развитие и поддержку одаренных детей.
Дополнительное образование – процесс непрерывный. Он
не имеет фиксированных сроков завершения и последовательно
переходит из одной стадии в другую. При организации дополнительного образования следует учитывать такие приоритетные
принципы, как:
1) возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
2) свободный выбор видов и сфер деятельности;
3) ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка, организация работы по потребностям
учащихся;
4) единство обучения, воспитания, развития;
5) практическая деятельность (в основе дополнительного
образования).
Благодаря этим принципам удается решать важные задачи:
 самоопределение и самореализация учащегося;
 адаптация личности в социокультурной среде;
 развитие индивидуальности и творческого потенциала
учащихся;
Дополнительное образование предоставляет каждому
ребенку возможность свободного выбора образовательной
области, профиля, программ, времени на их освоение,
включение в разнообразные виды деятельности с учетом их
индивидуальных способностей.
* © Боянжу М.Г., Полонецкая И.В.
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Индивидуально-личностная основа деятельности учреждений этого типа позволяет удовлетворять запросы конкретных
детей, используя потенциал их свободного времени. Важным
звеном всей деятельности системы является соответствие
программ творческих объединений потребностям и возможностям детей. В дополнительном образовании можно использовать такой мощный ресурс развития одаренности, как единство
и взаимодействие наук и искусства, что в обычной школе затруднено предметным расчленением содержания образования.
Самому ребенку порой трудно выбрать направление развития,
многое интересно, многое хочется попробовать. С этой целью
создаются многочисленные творческие объединения учащихся в
системе
дополнительного
образования
(художественноэстетическое, научно-техническое, физкультурно-спортивное,
естественно-научное и др.)
Взаимодействие различных элементов образовательной
системы направленно на достижение общей для системы цели,
общего позитивного результата.
Такой конечной целью любой образовательной системы
является обучение, воспитание и развитие личности. Развитие
учащегося как личности, как субъекта деятельности является
важнейшей целью и задачей любой образовательной системы и
может рассматриваться в качестве ее системообразующегося
компонента. Развитие человека в школе и во внешкольных
учреждениях как личности и субъекта деятельности должно
включать следующее:
 развитие интеллекта, развитие эмоциональной сферы;
 развитие устойчивости к стрессам;
 развитие уверенности в себе и самопринятия;
 развитие позитивного отношения к миру и принятия
других;
 развитие самостоятельности, автономности;
 развитие мотивации, самоактуализации, самосовершенствования (в том числе и мотивации обучения как
важнейшего элемента мотивации саморазвития).
Характеризуя отличительные особенности личностноориентированного обучения, психологи отмечают, что:
 оно обеспечивает развитие и саморазвитие личности
ученика исходя из выявления его индивидуальных особенностей
субъекта познания и предметной деятельности;
 оно предоставляет каждому учащемуся, опираясь на его
способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и
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субъективный опыт, возможность реализовать себя в познании,
учебной деятельности, поведении;
 его содержание, средства и методы подбираются и организуются так, чтобы учащийся мог проявить избирательность к
предметному материалу, его виду и форме;
 его критериальная база учитывает не только уровень достигнутых знаний, умений, навыков, но и сформированность
определенного интеллекта (его свойства, качества, характер
проявления);
 оно развивает индивидуальность учащегося, создает все
условия для его саморазвития, самовыражения;
 оно строится на принципе вариативности, то есть признании разнообразия содержания и форм учебного процесса, выбор которых должен осуществляться учителем, руководителем
кружка с учетом цели развития каждого ребенка, его педагогической поддержки в познавательном процессе, затрудняющих
жизненных обстоятельств.
Наряду с собственно обучающей (информационной) целью
личностно-ориентированного обучения является развитие субъективности (личности) учащегося посредством обучения. Учителю, руководителю кружка необходимо стимулировать учащихся
к актуализации их субъективного опыта, создавать все условия
для согласования его с общественным опытом. Школьник в этой
ситуации перестраивает прежние представления, генерирует
новые знания, выходя за границы субъективного опыта.
Образовательная среда, как система условий и влияний,
должна обеспечить возможность для проявлений творческой
природы развития учащихся и тем самым создать возможность
для проявления их скрытых (потенциальных) интересов и
способностей и в то же время обеспечить развитие детей с
явными признаками одаренности.
Принципиальное отличие дополнительного образования от
основного заключается в том, что благодаря отсутствию жестких
стандартов работающие в его системе педагоги имеют возможность трансформировать способы деятельности (знания, умения, навыки) из цели обучения в средство развития способностей учащихся – телесных, познавательных, личностных, духовно-нравственных. Целью в этом случае становится создание
развивающей образовательной среды, которая обеспечивала
бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в
нем от природы творческое начало, то есть обрести способность
быть субъектом своего развития. На современном этапе разви
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тия образования проектирование образовательной среды в учреждениях дополнительного образования (УДО) требует предварительного уточнения функций дополнительного образования.
Социальная функция направлена на удовлетворение:
а) социального спроса (требования социума, формирующегося на стыке культуры, образования и здоровья населения);
б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или чего недостает ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по дополнительным
предметам, престижность занятий, здоровье);
в) детского спроса: удовлетворение потребности познавательного и личностного развития, досуг и времяпрепровождение;
г) экономического спроса – возможность допрофессиональной подготовки детей;
д) правоохранительного спроса – профилактика девиантного и асоциального, в том числе противоправного, поведения
детей.
Психологическая функция включает в себя:
а) развивающую – создание образовательной среды, обеспечивающей условия для физического и психического развития
детей (реализация своих интересов, приобретение умений и
навыков). Ребенок имеет возможность проявить себя в
учреждении дополнительного образования и в плане развития, и
в плане самоутверждения, и в плане самоактуализации;
б) компенсаторную – психологическая компенсация неудач
в семье, школе;
в) релаксационную – возможность отдохнуть от жестокой
регламентации поведения в семье и школе;
г) консультационную – для родителей и детей.
Образовательная функция включает в себя:
а) образование по дополнительным предметам, то есть
предметам, дополнительным к стандартному перечню учебных
предметов общеобразовательных учреждений. Например: авиамоделирование, спортивные секции, хореография. Это могут
быть также и «школьные» учебные предметы, если по каким-либо причинам в школе отсутствуют учителя по этим предметам;
б) профессиональное самоопределение;
в) обучение, которое удовлетворяет познавательный антерес ребенка;
г) социализацию, то есть общение со сверстниками, самоутверждение, самоопределение, в том числе попытка найти себя в
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разных видах деятельности, обогащение общественным опытом, становление ребенка как личности, приобретение возможности и способности быть не только объектом, но и субъектом
социальных воздействий.
В психологии и педагогике выделяются важнейшие
различия школьного и дополнительного образования.
1. Обучение в школе удовлетворяет государственный (социальный) заказ на определенный уровень знаний и определенный тип личности. Поэтому школьное образование обязано
ориентироваться на достижение образовательных стандартов
обучения. По этой причине познавательный интерес, присущий
детям от природы, достаточно часто успешно затормаживается
и даже уничтожается именно в силу обязательности и
стандартизированности программ, методов и критериев
обучения. В условиях же дополнительного образования дети
обучаются главным образом по «интересам». Поэтому акцент в
обучении естественно смещается в сторону удовлетворения и
активизации познавательного интереса у учащихся.
2. В школьном обучении используются чаще всего стандартные учебные программы, адаптированные учителем. Для
дополнительного образования характерно преимущественное
использование авторских учебных программ.
3. В школе индивидуализация обучения осуществляется со
стороны учителя, а в учреждении дополнительного образования
со стороны самого учащегося. Реализуется свободный выбор
учащегося, что может рассматриваться как важнейший этап его
самоактуализации.
4. В учреждениях дополнительного образования процесс
обучения носит более неформальный характер, чем в школьной
традиции. При УДО акцент ставится не на информационном
способе обучения, а на общении, на передаче опыта от
руководителя кружка к ученику, имеется более сильное влияние
педагога на учащихся, чем в школе.
Функции практического психолога, работающего в общеобразовательной школе или в учреждении дополнительного
образования, не могут ограничиться только психодиагностикой
при отборе детей и оценке их способностей, психологическим
консультированием детей, родителей и педагогов. Очень важно,
чтобы психолог обеспечивал рефлексивный компонент
проектирования и обеспечения развивающей образовательной
среды в учреждении дополнительного образования.
Для этого нужно произвести:
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- определение совместно с руководителем психологической
и дидактической служб данного учреждения дополнительного
образования соответствующих целей учебно-воспитательного
процесса. Основной целью является создание развивающей
образовательной среды, способствующей развитию творческих
способностей детей;
- психологическое сопровождение и поддержку детей, обучающихся по программам с различным предметным содержанием и разной степени сложности;
- повышение психологической и методической квалификации педагогов УДО (включая лекции, семинары, тренинги,
индивидуальную работу);
- отбор и психолого-педагогическую экспертизу имеющихся
авторских программ и разработку, усовершенствование психологических и дидактических методов, на которых построена
данная программа;
- выявление и диагностику уровня развития творческих
способностей у детей, пришедших в УДО, включая изучение
мотивации детей и родителей.
Психолог УДО должен четко определить программу не
только своей деятельности в связи с проблемами одаренных
детей, но и деятельности всех взаимодействующих с ним
специалистов, руководителей кружков, студий, завучей школ по
внеклассной работе, от которых он получает запрос. Вот почему
в работе психолога наряду с диагностической, коррекционноразвивающей функциями, важное значение приобретает
проектировочная функция, то есть представление программ
развития для ребенка в семье, школе, внешкольном учреждении
на все время обучения. А это требует создания программы
психолого-педагогического сопровождения ребенка с учетом его
индивидуально-личностных особенностей.
Психолого-педагогическое сопровождение в психологии и
педагогике рассматривают как особый вид помощи ребенку,
обеспечивающий его развитие в условиях общеобразовательной школы и внешкольного учреждения на протяжении всех лет
обучения. Сама идея сопровождения как воплощение гуманистического и личностно-ориентированного подходов, связана с
реализацией права ребенка на полноценное развитие. Психолого-педагогические технологии предназначены для оказания
помощи ребенку на определенном этапе его развития в решении
возникающих у него проблем. Проблемы могут быть связаны у
одних детей с трудностями в обучении, поведении, общении, у
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других – с академической одаренностью, с общей и специальной
одаренностью. Реализация технологии сопровождения школьников разных возрастов проходит 5 этапов:
1. Подготовительный, предварительный этап:
- подготовка концепции работы с одаренными детьми.
Запрос методистов, руководителей кружков по работе с детьми
и подростками (разные возрастные группы);
- встреча с руководителями кружков, методистами в сфере
получения информации об индивидуальных особенностях детей
и подростков;
- встреча с родителями (ознакомление с целями программы, получение их согласия на диагностику и коррекционноразвивающую работу с детьми);
- планирование деятельности специалистов, подбор конкретных методик для выполнения поставленных задач.
2. Диагностические процедуры:
– динамическое наблюдение за деятельностью и поведением детей в кружке, студии с целью определения уровня их
адаптации в новых условиях, определение взаимоотношений в
кружке (социометрия);
– индивидуальное психологическое обследование детей по
адаптации и цели прихода в кружок;
– выявление уровня интеллектуального развития;
– диагностика личностных особенностей, сферы мотивации,
личностных способностей, интересов;
– составление методистами, руководителями кружков программы работы с группой детей и подростков;
– консультация, активация родителей по совместной работе
с детьми.
3. Развивающие занятия, тренинги по программе:
– групповые занятия;
– индивидуальные занятия;
– обсуждение результатов работы с методистами, психологом и корректировка работы.
4. Повторная диагностика:
– обработка и анализ работы детей и подростков за
учебный период (полугодие, год);
– обсуждение эффективности методов работы с психологом, методистами;
– повторная диагностика уровня развития детей (интеллектуальное развитие, способности).
5. Итоговый этап – консультативно-методическая работа:
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– индивидуальная консультативная работа психолога с
руководителями кружков, родителями, детьми и подростками по
результатам работы за определенный период и рекомендации
по продолжению занятий;
– поиск индивидуального подхода в работе с детьми и
подростками;
– обсуждение итогов работы на научно-методическом совете (задачи психолого-педагогического сопровождения на новый
период работы).
В наше время рекомендуется изучение одаренных детей по
следующим этапам:
1. Выявление способных детей с помощью родителей,
педагогов (опросник, тестирование).
2. Диагностика детей с помощью психологических тестов,
учитывая их склонности и интересы. Это экспресс-разовые обследования и долговременные организационные педагогические
модели. Тренинговые методы выявления и развития одаренности (учебно-игровые методики).
3. Заключительный этап. Работа педагогов с детьми по
специализированным программам, направленным на развитие и
углубление их способности.
Отмечая комплексный характер проблемы одаренности при
выборе методов работы с такими детьми в условиях школы и
внешкольных учреждений, необходимо предварительно определить:
– с каким типом одаренности мы имеем дело (работа
психолога прежде всего ориентирована на выявление и развитие интеллектуальных, творческих, академических и специальных способностей);
– в какой форме проявления психолог, родители ожидают
увидеть одаренность (явная, скрытая, возрастная);
– задачи работы психолога, которые являются приоритетными: обучающая, развивающая или не развивающая, развитие
уже высоких способностей или же, напротив, недостаточно
развитых способностей, педагогическая поддержка.
В осуществлении психолого-диагностического мониторинга
должны участвовать все участники учебно-воспитательного процесса. Психолог школы, учреждения дополнительного образования может оказывать всему коллективу, руководителям кружков
профессиональную помощь, соблюдая принципы выявления
одаренных детей.
1. Комплексный характер оценивания разных сторон пове
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дения и деятельности ребенка.
2. Длительность идентификации (развернутое во времени
наблюдение данного ребенка в разных ситуациях).
3. Анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности,
которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и
интересам.
4. Использование тренинговых методов для развивающего
влияния.
5. Подключение экспертов-психологов к оценке одаренного
ребенка.
6. Оценка признаков одаренности ребенка не только по
отношению к актуальному уровню его психологического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (построение
индивидуальных траекторий обучения).
7. Преимущественная опора на комплексную психодиагностику: изучение биографий, беседа, наблюдение, анализ результатов деятельности, экспертные оценки учителей и родителей,
естественный эксперимент.
8. Проблема выявления одаренных детей связана с проблемой выявления показателей индивидуального развития (то есть
определенной черты, качества, способности личности).
При работе с одаренными детьми постоянно возникают педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую
одаренность, множеством противоречивых теоретических подходов и методов, вариативностью современного образования.
По своей природе одаренность имеет системный, динамический и индивидуальный характер. Последнее весьма часто
проявляется в гетерохронности (разновременности, различном
темпе) развития разных сфер психики и в так называемой
диссинхронии развития одаренных детей, когда имеет место
сочетание опережающего темпа развития одних сфер психики
(например, интеллектуальной).
Важно также отметить, что медлительность и плохая успешность в школьном обучении отнюдь не является признаками
того, что данный ученик не может быть одаренным. Одаренность в этом случае может иметь скрытый, потенциальный характер. Проявления и развитие одаренности неразрывно связано с развитием психофизиологической, волевой и других сфер
психики человека. У разных людей и в разном возрасте одаренность обнаруживает себя по-разному и с большой степенью
индивидуальности. В соответствии с этим учащиеся могут быть
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условно разбиты на три группы:
- с проявленными способностями;
- с развивающимися способностями;
- с непроявленными способностями;
Исходя из этого оказываются возможными следующие
стратегии обучения и развития обучающихся:
а) отбор детей, при котором акцентируется внимание на
актуальном уровне развития способностей того или иного вида
(общие, специальные, школьная готовность, признаки одаренности), чтобы можно было использовать для обучения содержание
и методы, соответствующие этому виду способностей и уровню
их актуального развития.
б) отбор детей по актуальному уровню развития их способностей с акцентом на прогнозе их возможного развития, что
затем используется для подбора содержания и методов
обучения с целью реализации этого прогноза, например,
опираясь на зону ближайшего развития этих детей.
в) создание условий для проявления природных задатков и
развития на этой основе непроявленных возможностей и потенциальных способностей детей, то есть такой образовательной
среды, которая способствовала бы наиболее оптимальному
проявлению творческой природы психики данного ребенка
(вплоть до одаренности).
Успешность учебной деятельности зависит от многих факторов психологического и педагогического порядка. Очевидным
является чрезвычайно большое влияние на успешность учебной
деятельности силы учебной мотивации.
Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсаторного фактора в случае недостаточно высоких специальных
способностей или недостаточного запаса у учащихся требуемых
знаний, умений и навыков. Высокая положительная мотивация к
учебной деятельности или специальной деятельности может
даже компенсировать недостаточный уровень специальных
способностей. От силы учебной мотивации учащихся в очень
значительной мере зависит учебная активность и сама учебная
успеваемость.
Многие специалисты (психологи и педагоги) приходят к мысли о необходимости целенаправленного формирования педагогом у учащихся мотивации учебно-трудовой деятельности.
Управлять формированием методов учебной деятельности еще
труднее, чем формировать действия и операции. Однако прежде чем формировать учебную мотивацию учащихся, педагогу
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необходимо ее познать, установить для себя реальность, с
которой придется иметь дело. Признавая за мотивацией столь
важную роль в обеспечении учебной успешности, необходимо
также признать и чрезвычайную значимость для продуктивности
педагогической деятельности и педагогического общения
адекватного познания педагогом учебной мотивации учащихся,
интереса к определенной профессии.
Исследования мотивов обучения, доминирующих в старшем
школьном возрасте, обнаруживает выраженное преобладание
мотивов, связанных с профессиональным и жизненным самоопределением школьников. Интеллектуальные способности ребенка влияют на сформированность его мотивационной сферы.
Дети с высоким уровнем интеллекта нередко отличаются
достаточно высокой сформированностью всех компонентов
мотивации. Они четко выделяют учебные предметы, которые им
кажутся интересными и важными, легко включаются в
познавательную поисковую деятельность на интересных для них
уроках. Они активны, сознательно стремятся овладеть знаниями
и умениями, работают организованно и столько, сколько
необходимо. Подросток способен к овладению умения ставить
гибкие цели, связанные с приближающимся этапом социального
и профессионального самоопределения.
Однако без специального вмешательства существенных
изменений в мотивации обучения школьников при традиционной
системе обучения не происходит.
Подростковый период, как правило, рассматривается в
качестве отправной точки в профессиональном становлении
личности, хотя истоки определенных профессиональных предпочтений можно обнаружить и в детстве. По мере взросления с
постепенным усложнением мотивационной сферы интересы
подростков начинают приобретать большую глубину и устойчивость, а отдельные из них принимают характер стойкого увлечения. Следовательно, в подростковый период человек лучше
всего готов к формированию определенной профессиональной
направленности и к сознательному выбору профессии.
Выбор профессии – сложнейший процесс, на течение и результат которого влияют самые различные факторы. Особенно
большое значение имеет микроокружение. Это, прежде всего, –
семья, школа, учебный коллектив, круг друзей и сверстников.
Социальное макро- и микроокружение тесно взаимосвязаны, и,
как правило, макроокружение действует на выбор опосредовано
через микроокружение. На выбор профессии также влияет
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совокупность психологических, психофизиологических и иных
особенностей самого человека. Наибольшую роль играют в выборе такие характеристики субъекта (ребенка), как мотивы, интересы, склонности, способности, знания, способность к самоанализу, специфические особенности темперамента и характера.
Формирование профессиональной направленности и,
собственно, выбор профессии – длительный и сложный
процесс, в котором можно выделить определенные стадии. Эти
стадии определяются особенностями возрастного развития.
1. Стадия фантазии охватывает раннее детство и заканчивается примерно на исходе среднего возраста, в 11 лет. В этот
период, независимо от своих реальных потребностей и
возможностей, дети воображают, кем они станут в будущем. Их
желания строятся не на реалистических соображениях, и, как
правило, на этой стадии они хотят быть артистами, летчиками,
звездами шоу-бизнеса, и так далее.
2. Гипотетическая стадия длится с 11 до 17 лет и включает
в себя четыре периода:
– период интереса (11-12 лет) – дети делают свой выбор,
руководствуясь, главным образом, своими склонностями и
интересами;
– период способностей (13-14 лет) – подростки узнают
больше о требованиях, предъявляемых данной профессией,
приносимых ею материальных благах, а также о различных
способах обучения и подготовки. Однако в первую очередь они
думают о своих способностях, применительно к требованиям
той или иной профессии;
– период оценки (15-16 лет) – молодые люди пытаются
применить те или иные профессии к собственным интересам и
ценностям, сопоставляют предъявляемые данной специальностью требования со своими ценностной ориентацией и
реальным возможностям.
– переходной период (17 лет) – в течение этого периода
осуществляется переход от гипотетического подхода к
реалистическому выбору профессии, который происходит под
воздействием внешних факторов, например давления школы,
родителей, сверстников и других обстоятельств.
3. Реалистическая стадия – в возрасте от 17 лет и старше,
молодые люди стараются принять окончательное решение о
выборе профессии. Эта стадия делится на три периода:
- период исследования (17-18 лет) – прилагаются активные
усилия для приобретения более глубоких знаний и понимания;
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- период кристаллизации (18-21 год) – в этот период
значительно сужается диапазон выбора и определяется
основное направление будущей деятельности;
- период специализации – общий выбор, например,
профессия экономиста или физика, уточняется выбором
конкретной и более узкой специализации.
Как показывает психологическая и педагогическая практика,
определенная часть молодых людей способна осуществить сознательный выбор профессии до окончания неполной средней
школы, а некоторые делают это еще в более юном возрасте.
Последнее особенно характерно для детей с ярко выраженными, например, музыкальными или математическими способностями, когда их интересы в этих областях принимают характер
стойкого увлечения, без всякого внешнего давления со стороны
взрослых. А многие люди, напротив, определяются в своих
профессиональных предпочтениях в гораздо более зрелом
возрасте.
В числе разнообразных факторов, влияющих на выбор профессии, следует особо выделить влияние семьи. Домашние разговоры о проблемах на работе, нередко посещения рабочего места родителей, внешние атрибуты их профессии, сама окружающая атмосфера становятся теми средствами, с помощью которых родители, зачастую намеренно, вводят ребенка в пространство своей профессии, что впоследствии может полностью определить его интересы и увлечения. Семейные династии артистов
и музыкантов, врачей и юристов, педагогов представляют собой
вполне обычные реалии человеческих сообществ. В некоторых
семьях родители целенаправленно занимаются формированием
профессиональной направленности ребенка и делают это с
довольно раннего возраста. Родители выбирают специализированные школы, классы, кружки, поощряют или не одобряют
увлечения своих детей, высказывают оценочные суждения
относительно различных видов деятельности и это осознанно
или неосознанно усваивается детьми.
Подход к одаренности, как к становящейся психической реальности, смещает акцент практической работы с одаренными
детьми от диагностики одаренности и развития явной или
скрытой одаренности к созданию условий для проявления
одаренности как становящегося системного качества личности.
Иными словами – к созданию таких условий, такой развивающей
образовательной среды, которые способствовали бы раскрытию
и наиболее оптимальному проявлению творческой природы
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психики данного ребенка.
Проблему обучения и развития детей с признаками
одаренности можно разделить на три части:
1) Проблему методов и содержания обучения детей с
признаками одаренности, когда предметом развития в психике
обучающегося выступают его предметные знания, умения,
навыки (познавательная, психомоторная или другая сфера
психики), соответствующие его специальным способностям и
одаренности (интеллектуальной, академической, технической,
художественной, спортивной и др.)
2) Проблему личностного развития детей с признаками
одаренности средствами обучения, когда предметом развития в
психике выступают те или иные способности (познавательные,
личностные).
3) Проблему развития одаренности у детей и подростков,
как в потенциальной, так и в актуальной форме.
Наличие творческой образовательной среды не является
достаточным условием для того, чтобы развитие способностей
одаренного ребенка происходило бы стихийно. Поэтому условием для развития психической реальности является развитие у
ребенка способности быть субъектом процесса своего развития,
способности к произвольной регуляции своих познавательных
действий, эмоциональных состояний и поведения в целом (при
решении познавательной задачи или при выполнении иного
вида деятельности).
Ключевой фигурой в создании образовательной среды, способствующей развитию творческой природы одаренного ребенка, является учитель, руководитель кружка, клуба, коллектива.
Это обусловливает особые требования к его профессиональной
и личностной подготовке. Здесь уже недостаточно высокой
предметной подготовки, потому что обучение при таком подходе
начинает приобретать развивающий характер. На смену
традиционным образовательным технологиям, ориентированным на передачу учащемуся знаний, умений и навыков в той или
иной предметной области, приходят развивающие технологии,
ориентированные на развитие способностей учащегося быть
субъектом образовательной деятельности как процесса своего
развития в целом (телесного, эмоционального, интеллектуального, личностного и духовно-нравственного).
Учитывая психологические, физиологические, дидактические и иные особенности обучения и развития одаренных детей,
основным требованием к подготовке педагогов для работы с
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ними является изменение педагогического сознания. А именно –
изменение сложившихся ранее у данного педагога стереотипов
восприятия (ученика, учебного процесса и самого себя),
общения и поведения (способов взаимодействия), методов
обучения и воспитания.
Переход к развивающему образованию требует от педагогов осознанного понимания того, на какие психологические закономерности и особенности развития школьника они опираются
при проектировании своей поурочной или кружковой работы.
Кроме предметной, подготовка педагога дополнительного
образования во внешкольных учреждениях должна включать в
себя, как минимум, ряд требований:
- знание психологических закономерностей и особенностей
возрастного и личностного развития в условиях различной
образовательной среды;
- знание о том, что такое образовательная среда и ее разновидности (семейная, школьная, внешкольная, дополнительная), ее субъекты, типы образовательной среды (стандартная,
творческая) и типы взаимодействия между ее субъектами
(авторитарный, демократический, гуманистический);
- знание методов дидактического проектирования учебного
процесса, умение выделить дидактические цели, выбрать адекватную дидактическую форму учебно-методического материала.
Педагог УДО является ключевой фигурой в создании
образовательной среды, способствующей развитию творческой
природы ребенка.
Поэтому он должен:
- знать, кто и зачем пришел заниматься, и, соответственно,
создать условия для удовлетворения его познавательной активности и формирования (пробуждения) интереса к обучению;
- определить свой личностный статус в дополнительном
образовании, определить собственные интересы;
- определить, какие потребности удовлетворяют дети;
- определить цели, задачи и методы своей работы в
дополнительном образовании;
- определить образовательную парадигму (цели обучения,
личностное и физическое развитие ребенка, отработка новой
методики обучения, методы обучения: традиционные, личностно-ориентированные, развивающие);
- определить, какая поддержка нужна со стороны психолога,
методистов, родителей (диагностика и коррекция развития
способностей детей;
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- определить формы работы (индивидуальная, групповая,
массовая).
Таким образом, основные проблемы здесь – это определение индивидуальности педагога и учащихся и построение
учебного процесса, включая стиль и характер взаимодействия с
учащимися с учетом этой индивидуальности.
Работу с одаренными детьми в системе дополнительного
образования можно показать на примере Херсонского дворца
детского и юношеского творчества. Дворец, как внешкольное
учреждение, работает уже много десятков лет, что, конечно,
повлияло на опыт работы педагогического коллектива в
предыдущем учебном году (2006-2007).
Главными задачами внешкольного образования Дворца
детского и юношеского творчества являются:
 воспитание национального сознания, любви к природе,
красоте, искусству, своей семье;
 развитие профессионально важных качеств личности,
формирование у воспитанников жизненной компетентности,
способности к осознанному выбору будущей профессии;
 поиск, поддержка одаренных детей, создание условий
для их развития, удовлетворения индивидуальных запросов
детей в личностно-ориентированном обучении;
 допрофессиональное
обучение
и
организация
содержательного досуга;
 содействие овладению детьми социального опыта;
 обеспечение развития общей культуры, развитие естетических потребностей и чувств, создание оптимальных условий
для самореализации личности;
 формирование положительной мотивации к здоровому
образу жизни;
 стимулирование кружковцев к противодействию проявлениям аморальности, правонарушениям, бездуховности.
Педагогический коллектив работает над образовательной
проблемой «Реализация ресурсного подхода в образовательном
процессе как фактор самореализации учащегося и учителя».
Педагогический процесс строится с учетом полного удовлетворения детских запросов и интересов на основе целостного,
личностно-гуманистического подхода, раскрытия веры ребенка в
собственные силы и возможности, преобретения детьми знаний
и умений по определенному виду деятельности, где ребенок
смог бы стать настоящим творцом, реализовал бы свои индивидуальные потребности. Учебно-воспитательный процесс в круж
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ках, клубах, ансамблях, творческих объединениях Дворца осуществлялся по следующим направлениям: художественно-эстетическое, научное, гуманитарное, социально-реабилитационное
и досуг.
В 2006-2007 учебном году во Дворце работал 101 кружок,
который охватил различными программами 1420 детей.
Многие дети занимаются во Дворце уже не один год, а
некоторые совсем недавно открыли его двери, но успели
проявить свои способности и достичь определенных успехов и
творческих высот.
Внешкольное образование во Дворце осуществляется дифференцировано с учетом индивидуальных возможностей, интересов, наклонностей, способностей воспитанников разного возраста, психофизиологических особенностей в разнообразных
организационных формах обучения. Учебно-воспитательный
процесс осуществлялся по 17 авторским, 21 типовой программе.
В 2006-2007 учебном году утверждено 3 новых авторских
программы. Программы соответствуют целям и задачам образовательной деятельности Дворца как внешкольного учреждения.
Программы предусматривают групповые и индивидуальные
занятия, неправленые на творческое развитие личности. Подготовка учебных программ и планов рассчитана на три уровня
организации деятельности кружков: начальный, основной, высший (с учетом возраста детей, уровня развития, способностей).
Важным аспектом учебно-воспитательной работы стало формирование у кружковцев познавательной активности в решении
творческих задач, внесение элементов новизны в работу, проявление детской инициативы, творчества, смекалки. Внимание
уделяется воспитанию у детей моральных качеств современной
личности, усвоение ими социального опыта, социальной адаптации, умения преодолевать трудности в процессе овладения
разными навыками и умениями, формированию личностного и
профессионального самоопределения.
Творческие коллективы и кружки Дворца объединяются в
центры: художественно-эстетического воспитания, гуманитарных программ, декоративно-прикладного творчества, массовой
работы и организации отдыха.
Продолжают свою работу 2 научно-исследовательские сек.ции МАН: физика и компьютерные учебные программы на базе
физико-технического лицея при Херсонском национальном
техническом университете. Кружковцы научных секций приняли
активное участие в городском и областном конкурсах «Защита
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научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой Академии наук Украины» в I и II этапах Всеукраинского конкурса.
Жюри конкурса отметило высокий уровень научно-исследовательской работы кружковцев секции информатики и физики, а
4 кружковца получили 1,2,3 место среди победителей конкурса.
Подготовка подрастающего поколения к будущей профессиональной деятельности – одна из важных задач внешкольного
образования.
В современных условиях, когда влияние информационных
технологий имеет все возрастающий эффект в жизни общества,
умение использовать персональный компьютер становится необходимым условием для трудовой деятельности, профессионального самоопределения. Программа кружка «Компьютер для
пользователя» расширяет и дополняет возможности детей в
допрофессиональной подготовке. По запросам жизни и учащихся появилась потребность, необходимость в расширении направлений работы кружка, в частности, предоставить детям
знания по экономике, бизнесу и другим отраслям производства,
где используется компьютер.
Основной целью работы клуба будущих психологов «Х7»
является повышение психологической культуры подростков,
развитие их творческого мышления, толерантного восприятия и
доброжелательного отношения к другим людям. На своих
занятиях педагог использует различные формы работы, одной
из которых являются тренинги. Тренинги проходят на различные
темы: «Я выбираю здоровье», «Я – лидер!», «Какой я оратор?»
и другие. На этих тренингах дети научились находить выходы из
сложных ситуаций, преодолевать собственную неуверенность,
овладели некоторыми навыками познания, понимания самого
себя и других людей.
Кружок «Равный равному» основывается на программе направленной на повышение знаний, умений и навыков здорового
образа жизни подростков с целью предупреждения асоциального поведения, противоправного поведения. Ведущую роль в
обучении в этом кружке занимает подготовка подростков-тренеров, которые смогут вести просветительскую работу среди
своих сверстников по вопросам здорового образа жизни, общения. В работе кружка педагог-психолог использует разнообразные формы обучения, в том числе интерактивные, а именно:
тренинги, дискуссии, мозговой штурм, диспуты, ролевые игры. В
кружке прошли тренинги на тему: «Любовь и дружба в жизни
подростков», «Здоровый образ жизни», «Права детей».
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В 2006-2007 учебном году творческие коллективы Дворца
детского и юношеского творчества принимали участие в
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках и добились
признания на высоком уровне. Исполнительское мастерство
воспитанников Народного художественного коллектива оркестра
эстрадно-духовых инструментов (солистов) было отмечено на IV
Всеукраинском детском джазовом фестивале «Атлант-М».
Значительных творческих успехов достигли воспитанники
Народного хореографического коллектива ансамбль «Візерунок». В 2007 году коллективу присвоено почетное звание
«Народный художественный коллектив». Ансамбль стал победителем в Открытом конкурсе юных и молодых исполнителей
«Маленькие звезды» (г. Херсон), Всеукраинском конкурсе-фестивале военно-патриотического творчества «Оберіг» (г. Херсон),
Лауреатом 2 степени в региональном детском фестивале «Світ
талантів» (г. Херсон), Дипломантом 1 степени во Всеукраинском
фестивале народного танца «Толока» (г. Харьков).
Народный художественный коллектив ансамбль танца
«Веселі чобітки» получил первое место на Открытом фестивале
хореографии «Мокошені потіхи» (пгт Железный порт), стал
Лауреатом 2 степени IV Всеукраинского фестиваля-конкурса Народной хореографии «Сузірья мрій» (г. Днепропетровск),
лауреатом 1 степени Открытого фестиваля-конкурса хореографических постановок «Натхнення» (г. Херсон), Лауреатом
первой степени городского фестиваля хореографии «Таврійське
розмаїття» (г. Херсон).
Хореографический кружок «Первоцвіт» работает второй
год, но уже имеет творческие достижения. Коллектив стал
Лауреатом 2 степени Всеукраинского фестиваля-конкурса
народного творчества «Барвистий віночок» (г. Днепропетровск),
Лауреатом 3 степени городского фестиваля хореографических
коллективов «Таврійські розмаїття».
Ансамбль эстрадной песни «Тик-так» одержал победу на 4ом городском фестивале эстрадной песни «Кришталеві нотки» и
стал Лауреатом 1 степени.
Выступление воспитанников театрального коллектива «Модерн» было отмечено на городском фестивале театральных
коллективов в двух номинациях: Лауреат 1 степени в старшой
возрастной категории и Лауреат 2 степени в младшей
возрастной категории.
Методическая работа во Дворце осуществлялась психолого-методической службой и была направлена на эффективное
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обеспечение процесса развития и формирования творческой
личности воспитанников и на повышение психолого-педагогической подготовки и профессионального мастерства педагогов.
В 2006-2007 учебном году психолого-методической службой
начато экспериментальное исследование, направленное на
изучение уровня одаренности кружковцев Дворца. Эксперимент
проводится совместно с кафедрой практической психологии
ХГУ. Цель этого исследования – разработка системы работы с
творчески одаренными детьми и создание условий для
раскрытия и формирования одаренности. На протяжении
учебного года проводилась психодиагностическая работа,
велось наблюдение за детьми в процессе их деятельности,
проводились консультации, тренинги.
На протяжении учебного года психологической службой
ДДЮТ проводились различные тренинги для кружковцев
театральной студии «Модерн», «Клуб будущих психологов Х7»,
«Равный равному», «Первоцвет», «Майстриня», «Образотворче
мистецтво». Психодиагностика, тренинги дали возможность
изучить детей и дать рекомендации самим кружковцам,
педагогам, родителям по формированию одаренности.
Проведено анкетирование среди кружковцев, направленное
на определение уровня значимости Дворца в жизни детей, по
определению способностей и интересов воспитанников.
Актуальные задачи учебно-воспитательного процесса во
Дворце нашли свое отображение на педагогическом совете,
методических объединениях, педагогических консилиумах. В
2007 году в ДДЮТ прошел конкурс проектов воспитательных
систем работы «Искусство воспитания талантов» на котором
был представлен опыт педагогов по разным направлениям работы. Проведена научно-педагогическая конференция по реализации научно-методической проблемы
«Самореализация
творческой личности педагога в условиях образовательной
деятельности».
На конференции были подняты такие вопросы:
- психолого-педагогическая поддержка одаренных детей;
- личностно-ориентированное обучение; влияние ситуации
успеха на формирование творческих интересов воспитанников;
- профессиональное самоусовершенствование педагога.
Психолого-методическая служба Дворца в помощь руководителям кружков подготовила методические рекомендации:
1. «Формы работы педагогов по привлечению детей в
кружки Дворца».
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2. «Интерактивные технологии обучения и воспитания».
3. «О формировании детского коллектива».
В 2007 году научно-методическая служба Дворца подготовила и выпустила в эфир 4 телепередачи, раскрывающие
основные направления работы. Опубликовано 25 статей о деятельности Дворца. Взаимодействие педагогов Дворца с разными
учреждениями образования, внешкольными учреждениями, общественными организациями, родителями создает и формирует
внешние ресурсы и играет важную роль в комплексной работе
по формированию творческой личности.
Література:
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ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ: СТРЕС,
ЙОГО ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТА НАСЛІДКИ
Стаття є продовженням попередньої публікації щодо професійного (емоційного) вигорання учителів. У ній розглянуто стрес як
психофізіологічну реакцію людини на несприятливі, несподівані,
нестандартні ситуації; механізм та наслідки цього явища.

Професійне (емоційне) вигорання – явище, небезпечне для
психічного й фізичного здоров’я людини, є проявом професійної
деформації учителів. Воно активно вивчається як зарубіжними,
так і вітчизняними науковцями, але практична робота з
профілактики вигорання та подолання негативних наслідків
стресу, на жаль, якщо й проводиться в освітніх закладах області,
то не систематично.
*
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Емоційне вигорання – це вироблений особистістю механізм
психологічного захисту у формі повного або часткового виключення емоцій у відповідь на вибрані психотравмуючі впливи.
Фактично, вигорання – результат накопичення наслідків
щоденних стресових реакцій людини. Отже для профілактики
вигорання необхідно усвідомити суть психофізіологічного
механізму стресу.
У 1936 році канадський медик, біолог Ганс Сельє використав термін «стрес» для того, щоб описати модель загальної
адаптації, яку демонструють люди, коли вони зустрічаються з
небезпекою чи агресією. Стресові реакції є, насамперед,
нормальними адаптивними фізіологічними та психологічними
реакціями, які дозволяють людині:
 зосереджувати свою увагу на небезпечній ситуації;
 мобілізувати необхідну психічну енергію для оцінки
ситуації та прийняття рішень;
 підготуватися до дій різного виду (як правило, дії типу
«кидатися у бійку чи втікати», а іноді – реакції завмирання чи
фізичного паралічу).
Тобто стрес є нейтральним станом, якщо він не породжує
дистрес, негайно чи через деякий час. Як правило, негативні
стреси (дистреси) поділяються на чотири категорії:
 щоденний стрес, з яким більшість людей, у яких є стимул
працювати, повинні боротися у складних ситуаціях;
 накопичений стрес, що є накопиченням незначного
стресу протягом певних проміжків часу. Навіть незначний стрес
може накопичуватися день за днем, якщо немає належних
робочих умов або якщо людина не веде здоровий спосіб життя;
 стрес критичної події означає гострі емоційні та
фізіологічні
реакції
на
насильницький
та
потенційно
травматичний стрес;
 гострі стресові реакції та посттравматичний
стресовий розлад є дисфункціональними синдромами, що
з'являються в тому випадку, якщо не надається необхідна
допомога людині, яка або накопичила надто багато стресу
протягом тривалого періоду часу, або якщо вона не отримала
достатньо уваги після критичної події.
Г.Сельє обґрунтував існування трьох стадій стресу:
 тривоги (напруження) – під час виникнення (появи)
стресора – мобілізація захисних функцій організму;
 резистенції (опору) – у разі тривалої дії стресора –
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підтримка захисних функцій, включення адаптаційних резервів
організму;
 виснаження – у разі тривалого чи надмірно сильного
впливу стресора вичерпуються адаптаційні резерви організму та
виникають психосоматичні розлади [1].
На психофізіологічному рівні цей процес відбувається наступним чином. Отримавши інформацію про небезпеку, агресію,
несподівану подію тощо, центральна нервова система сигналізує
наднирникам, які виробляють особливі гормони: адреналін, норадреналін і глюкокортикоїди. Ці гормони допомагають організму
пристосуватися до екстремальної ситуації, мобілізувати всі системи реагування: головний мозок (для оцінки ситуації й прийняття адекватного рішення), опорно-м’язовий апарат (для безпосереднього реагування). Гормони детермінують прискорення
дихання та серцевих скорочень, тонус м’язів, підвищення вмісту
глюкози в крові, зниження сонливості тощо – тобто сприяють
швидкому насиченню киснем і поживними речовинами головного
мозку та тканин, пришвидшенню метаболізму.
Ці реакції організму виникають кожного разу під час стресу.
Крім того, залежно від сили стресора, індивідуальних особливостей і стану організму, можуть виникати й інші фізіологічні
реакції, які є наслідками вже названих: підвищення або зниження
артеріального тиску й, відповідно, почервоніння або збліднення
шкіри, тремтіння кінцівок, тік (мимовільне скорочення м’язів,
зазвичай, обличчя), розлад роботи шлунково-кишкового тракту,
спітніння тощо.
Оскільки професійна діяльність педагога пов’язана з
великою кількістю щоденних стресів, і кожного разу в організмі
відбуваються зазначені процеси, то це не може не позначитися
на психофізіологічному стані людини.
По-перше, систематична активність наднирників пригнічує
діяльність інших ланок ендокринної системи. Насамперед,
пригнічується імунна система, вироблення гормонів росту та
статевих гормонів. Як наслідок – знижується опір інфекційним
захворюванням, погіршуються регенераційні процеси, що
позначається на стані шкіри, волосся, нігтів, можливі будь-які
гормональні зсуви, порушення обміну речовин тощо.
Якщо взяти до уваги, що під часу стресу м’язи кожного разу
перебувають у стані напруги, а ситуації зазвичай не передбачають фізичної активності вчителя, тобто природне навантаження
на м’язи під час стресу відсутнє, то зрозумілою стає причина
застійних явищ у м’язах, що тягнуть за собою запалення, зміни у
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суглобах, зв’язках, хребті – усьому опорно-руховому апараті.
Вплив постійних стресів на дихальну й серцево-судинну
систему ще помітніший. Раннім проявом стресу часто стає так
звана вегето-судинна дистонія (порушення регуляції тонусу судин), за якої «стрибає» кров'яний тиск, з'являються болі в області серця, часті головні болі, мігрень. Тривалий судинний спазм,
який розвивається у відповідь на стрес, призводить до кисневого
голоду серцевого м'яза, спричинюючи ішемічну хворобу серця,
(стенокардію, інфаркт міокарда, аритмію), атеросклероз та згущування крові, що загрожує утворенням тромбів, розвивається
гіпертонічна хвороба, виникає ризик розвитку інсульту.
Іще одним наслідком є різноманітні порушення сну: безсоння, кошмарні сновидіння й найбільш поширене – погіршення
якості сну, коли останній не дає відпочинку, не відновлює сил
людини.
Поширена також поява болю у спині, м’язах тощо.
Фізіологи, медики давно й ретельно вивчають вплив стресу
на здоров’я людини.
Так, англійські лікарі ще в ХІХ ст. були переконані, що саме
емоційна перенапруга служить головним фактором, що
призводить до виникнення онкологічних захворювань.
Дослідження, що проводилися протягом останніх 50 років
Американським інститутом із вивчення стресу, показали: стрес
прискорює розвиток і ріст злоякісних пухлин, хоча фактично й не
є причиною їх виникнення.
Сенсаційну новину оприлюднили американські лікарі після
завершення новаторського дослідження впливу безсоння на так
званий індекс маси тіла, проведеного фахівцями університетів
Стенфорду, Пало-Альто в Каліфорнії і штату Вісконсин. Математична залежність між кількістю сну і ожирінням має вигляд зворотної пропорції: чим більше ми спимо – тим менше ризик ожиріння, і навпаки, зменшуючи кількість сну, ризикуємо потовстіти.
Безсоння й стрес ведуть не лише до ожиріння, але й до
передчасного старіння. Це виявили дослідники-імунологи з
університету Каліфорнії у Сан-Франциско [3].
Учені Едінбурзького університету (Велика Британія)
визначили ділянку мозку, що може зменшуватися в об’ємі під
впливом гормонів стресу. Ці зміни є маркером, що свідчить про
високий ризик розвитку хвороби Альцгеймера та депресії. Про це
повідомляє The Journal of Clіnіcal Endocrіnology and Metabolіsm.
Хвороба Альцгеймера – це прогресуюче дегенеративне захворювання головного мозку, що проявляється зниженням інте
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лекту. Під час розвитку хвороби Альцгеймера відбувається поступове зниження пам'яті та уваги, порушення процесів мислення та здатності до навчання, дезорієнтація в часі й просторі [4].
Отже, негативний вплив надмірної кількості стресів є
очевидним.
Проте однакові ситуації різні люди (або одна й та сама
людина в різні періоди життя) сприймають по-різному – як
стресові чи ні – залежно від суб’єктивної оцінки обставин та
власного психофізичного стану.
Тобто існують як зовнішні, так і внутрішні чинники
виникнення стресу.
Вітчизняні вчені С.Д.Максименко, Л.М.Карамушка, Т.В.Зайчикова на основі аналізу й узагальнення досягнень світової
науки (Д.Фонтан, В.Бодров, А.Леонова, Дж.Гринберг, Р.Лазарус),
а також власних досліджень створили модель професійного
стресу працівників освітніх організацій (рис.1).

Особистісні якості
7. Самоефективність
8. Локус контролю
9. Толерантність до ситуацій невизначеності
10. Поведінковий патерн А, Б
11. Тип копінгу (подолання стресу)
12.Ґендерні особливості

Симптоми погіршення здоров'я через роботу
Підвищений артеріальний тиск
Депресивні настрої
Підвищення рівня холестерину
Астенічні стани
Зміни, підвищення частоти серцебиття
Підвищення конфліктності
Зміна частоти дихання
Незадоволення собою
Паління, зловживання алкоголем
Фізіологічні захворювання

Психічні розлади

Рис 1. Модель професійного стресу працівників освітніх організацій [2]
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Автори об’єднали стресори в три блоки:
Соціально-економічні та соціально-психологічні фактори:
1. Соціально-економічна ситуація в державі (визначальний
чинник розвитку й стану невиробничої галузі, якою є освіта)
2. Статус системи освіти (опосередкованим показником статусу освіти є заробітна плата освітян як визнання суспільством
значущості даної сфери).
3. Наявність соціально-психологічної підтримки (система соціальних зв’язків, можливість отримати психологічну підтримку).
Робоче середовище
1. Особливості організаційної структури (психічну напруженість можуть спричинити непрозорість кадрової політики, відсутність доступу до необхідної інформації, рівень участі кожного
працівника в управлінні закладом, різний доступ до ресурсів, ін.).
2. Особливості організаційних процесів (нечітка постановка
цілей; делегування доручень працівникам, які не мають відповідних повноважень; низький рівень інформаційно-методичного
забезпечення; недостатність зворотного зв’язку тощо).
3. Особливості управління організацією (стиль керівництва,
якщо він не відповідає меті й завданням освітнього закладу,
неефективна організація навчально-виховного процесу, низька
ефективність використання ресурсів, формалізм і т.ін.)
4. Організаційний клімат (наявність конфліктів у колективі,
відсутність або недостатність психологічного комфорту, відсутність спільної ідеї, мети діяльності закладу, недостатня кількість
спільних справ, неформального спілкування членів колективу).
Зміст праці
1. Рольовий баланс (усвідомлення власної ролі, її відповідність рівню домагань; відповідність функціональних обов’язків
спроможності їх виконувати; відповідність посади (категорії)
освітньому, професійному рівню).
2. Обсяг роботи (ненормовані навантаження, розмитість
меж функціональних обов’язків, необхідність витрачати
особистий час на виконання роботи)
3. Особисті прагнення (неадекватна оцінка власних
можливостей, результатів власної роботи, завищені вимоги до
себе ведуть до невдоволення собою, стресів).
4. Особливості взаємодії з керівництвом (можливі непорозуміння, «різні вагові категорії» у відносинах: керівник має сильні
моральні й матеріальні інструменти впливу, може ігнорувати
думки чи пропозиції працівника, що, безперечно, викликає в
останнього негативні емоції, знижує самооцінку).
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5. Особливості взаємодії з колегами (ці стосунки можуть
бути дуже потужним як позитивним (підтримка, порада), так і негативним (заздрість, інтриги, відсутність порозуміння, підтримки)
чинником).
6. Особливості взаємодії з дітьми та батьками (велика
кількість різних людей – дітей і батьків, з якими має спілкуватися
вчитель, різноманітність проблем, які виникають, виснажує
емоційну сферу педагога).
7. Особливості роботи педагога (специфіка професійної діяльності вчителя полягає в необхідності постійного професійного
зростання: поповнення знань із предмета викладання, оволодіння новими технологіями навчання, впровадження науковопедагогічних інновацій тощо) [2].
Це лише найбільш поширені стресори. Для кожного з працівників за певних обставин будь-який із них (або інший) може
набути такої сили, що спричинить стрес.
Проте наявність стресора – не єдиний чинник виникнення
стресу. Стресор оцінюється людиною залежно від індивідуального досвіду, певних якостей особистості й сприймається як
позитивний (еустрес), негативний (дистрес) або нейтральний
фактор.
Саме оцінка ситуації, ставлення людини до неї, установка
на успіх чи неуспіх, самодостатність, упевненість або невпевненість у власних силах детермінують або розвиток стресу й
негативний вплив на психофізіологічний стан, або розв’язання
ситуації на стадії зустрічі зі стресором без негативних наслідків.
Ті особистісні характеристики, які мають вплив на розвиток
або нейтралізацію стресу, складають блок «Особистісні якості».
Якості, що сприяють виникненню й розвитку стресу:
Тривожність (схильність людини до інтенсивних переживань, тривоги; низький поріг виникнення тривоги). Чим вище
рівень особистісної тривожності, тим більше ризик виникнення
професійного стресу.
Нейротизм (властивість темпераменту, яка характеризує
швидкість виникнення нервового збудження).
Емоційна реактивність (властивість темпераменту, яка характеризує швидкість виникнення емоційного збудження. Високий рівень нейротизму підвищує ризик виникнення професійного
стресу.
Негативна ефективність (схильність особистості почувати
себе нещасливими і незадоволеними життям узагалі, акценту
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вання уваги на всіх негативах, невміння або небажання бачити
позитивні моменти подій).
Амбівалентні щодо стресу якості особистості:
Локус контролю (схильність індивіда пояснювати виникнення значущих подій особистого життя зовнішніми причинами
(екстернали) або внутрішніми власними зусиллями (інтернали).
Професіонали із внутрішнім локусом контролю більш стійкі до
стресів.
Поведінкові патерни А, Б (поняття «поведінковий патерн А»
виникло завдяки дослідженню схильності до коронарних
захворювань серця; для типу А характерна висока амбіційність,
агресивність, бажання змагатись, нетерплячість. Особистість
типу Б має протилежні характеристики. За проведеними
дослідженнями тип А відзначається низькою стресостійкістю.
Тип копінгу: (копінг – від англ. cope – долати – спосіб подолання стресових ситуацій) зважаючи на високу варіативність
способів подолання, низький рівень стресу мають ті професіонали, які володіють повним арсеналом типів копінгу та навчились
використовувати ці способи адекватно ситуації. Іншими словами,
вони володіють високою варіативністю способів поведінки
Ґендерні особливості. Жінки й чоловіки по-різному реагують
на стреси: у жінок, як правило, частіше виникають порушення
сну, апетиту, головні болі, проте чоловіки в чотири рази частіше
вмирають від захворювань серцево-судинних захворювань
(інфарктів, інсультів тощо). Але й дотепер дослідники не дійшли
однозначних висновків щодо причини – статеві чи ґендерні
відмінності.
Якості, які підвищують стресостійкість:
Витривалість (переконаність і вміння контролювати події
власного життя і впливати на них). Висока витривалість пом'якшує вплив стресорів і, відповідно, підвищує стресостійкість.
Самоповага відображає ставлення до самого себе.
Результати досліджень переконливо свідчать, що індивіди з
розвиненим почуттям самоповаги більш стресостійкі.
Самоефективність (упевненість професіонала у власній
спроможності адекватно вирішувати професійні завдання, налаштованість на успіх) сприяє більшій стійкості до психологічних
стресів.
Толерантність до ситуацій невизначеності (здатність
індивіда адекватно реагувати на складні ситуації, опиратися
фрустрації). Згідно з дослідженнями, низька толерантність, тобто
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швидке виникнення стану фрустрації, позитивно корелює з
високим рівнем стресу.
І, нарешті, блок «Симптоми погіршення здоров'я через
роботу» допомагає визначити, чи перебуває людина у стані
професійного стресу (за наявністю симптомів). Наявність
стресового стану вимагає певних заходів щодо виходу зі стресу
та нейтралізації його наслідків. Якщо ж людина перебуває у
стресовому стані тривалий час, відбуваються негативні зміни на
рівні психіки й органіки, що відображають блоки «Фізіологічні
захворювання» й «Психічні розлади» [2].
Отже професійний стрес – явище дуже поширене серед
освітян і досить небезпечне для фізичного й психічного здоров’я
людини.
У наступних публікаціях роглядатимуться шляхи профілактики професійного вигорання та способи подолання негативних
наслідків стресу.
Література:
1. Аспекти психічного здоров’я у процесі торгівлі людьми: Навчальний
посібник / А.Барат, Е.Гауф, Ф.Д.Жаффе, Г.Жакаб, Н.Мотусі і др. – посібник опубліковано в рамках проекту «Психічне здоров’я та торгівля
людьми: як розробити мінімальні стандарти надання допомоги».
2. Синдром «Професійного вигорання» та професійна кар’єра
працівників освітніх організацій: тендерні аспекти: Навч. посібник / За
наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової. – К.:
Міленіум, 2006. – 368 с.
3. Огляд новин науки / В.Звіглянич // Голос Америки – Україна
// http://www.voanews.com/ukrainian/archive/2005-01/a-2005-01-02-4-1.cfm
4. Стресс
может
привести
к
болезни
Альцгеймера
// http://www.medportal.ru/mednovosti/news/2006/03/01/brain/
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Воробйова Р.Н., Ващенко Т.М.
РОБОТА ШКІЛЬНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ ЩОДО РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Сьогодні школа має на меті допомагати дитині знайти сенс
життя, створювати повноцінні умови для її фізичного,
інтелектуального, духовного розвитку й саморозвитку. Одним із
факторів впливу на становлення особистості є бібліотека та її
складові – книга, інформація, через які сприймається світ.
Швидко, ефективно та якісно задовольнити інформаційні
потреби, інтереси учнів, педагогів і батьків – провідне завдання
бібліотеки Чаплинської спеціалізованої школи № 1, завідувач
якої – Наталія Анатоліївна Яценко. Навчити читачів-учнів користуватися книгою, фондами бібліотеки, її довідковим апаратом –
головне завдання популяризації бібліотечно-бібліографічних
знань, яке ставить перед собою Наталія Анатоліївна. Кожного
дня вона допомагає учням в оволодінні програмним матеріалом
за допомогою бібліотечних засобів, виховує в них бажання
самостійно розширювати обсяг знань через знайомство з
різними джерелами інформації, прищеплює дітям інформаційну
культуру, а головне – любов до книги.
У школі створені належні умови щодо виконання основних
завдань бібліотеки. Фонд бібліотеки становить 13500 примірників, функціонує читальна зала, є книгосховище, комп’ютер.
Наталія Анатоліївна використовує різні форми роботи з читачами: індивідуальні бесіди, тематичні огляди, бібліотечні уроки, книжкові виставки, голосні читки, літературні вікторини, усні
журнали, літературні ігри, подорожі сторінками книг, години
книголюбів. За сприянням бібліотеки випускаються інформаційні
бюлетені: «Літературний календар місяця», «На допомогу молодому вчителю», «Десять порад батькам маленького читача».
На бібліотечно-бібліографічних заняттях учні поступово
набувають і поглиблюють знання про книгу – її складові, історію
створення першої книги, правила вибору, користування, запиту,
види книг. Уроки ведуться за річним планом, тематика їх різна.
Шкільна бібліотека стала фундаментом освіти й самоосвіти
школярів. Вона забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, виховує в учнів бажання розширювати
обсяг знань, знайомств з різними джерелами інформації, учить
розуміти й користуватися ними.
* © Воробйова Р.Н., Ващенко Т.М.
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Для виконання цих завдань Н.А.Яценко використовує різні
засоби: індивідуальні списки літератури; групові списки літератури; картотеки; тематичні папки; електронну картотеку. У бібліотеці зібрані електронні підручники, енциклопедії, започаткувано
створення фільмотеки.
Користувачі бібліотеки беруть активну участь у розширенні
електронної бібліотеки: подарували електронні варіанти Енциклопедії Кирила і Мефодія, навчальні курси, посібники, словники.
Так, у бібліотеці є: дистанційний курс «Хімія 8-11»; інтегрований курс «Економічна і соціальна географія світу, 10 кл.»; віртуальна біологічна лабораторія 10-11 кл.; електронно-навчальний посібник «Інформатика»; система перевірки знань, проведення олімпіад та конкурсів; програмне забезпечення інтерактивного тестування учнів для середньої школи; програмно-методичний комплекс підтримки практичної навчальної математичної
діяльності; електронні підручники з хімії (8 кл.), фізики (8-10),
математики; віртуальна фізика (10-11 кл.); електронні атласи з
географії, історії.
Після уроків діти із задоволенням заходять до бібліотеки
переглянути фільми «Гаррі Поттер», «Пригоди Тома Сойера»,
«Війна і мир», «Життя і творчість Єсеніна», мультфільми.
Учителі мають можливість користуватися електронними
підручниками з педагогіки, філософії, вибрати готові сценарії до
свят, річниць, ювілеїв. Вони активно впроваджують у навчальновиховний процес метод проектів.
Школярі з задоволенням виконують проекти, презентують їх
на уроках. Н.А.Яценко створила каталог учнівських проектів.
Учнем 10 класу Чаплинської ЗОШ №3 Сергієм Шарко під керівництвом учителя інформатики В.В.Берчук створена програма
«Бібліотека, яка проходить апробацію». За допомогою цієї програми, в бібліотеці Чаплинської спеціалізованої школи №1
Наталія Анатоліїна ввела базу даних, яка містить бібліографічний опис документів; інвентарні книги; індекси документів;
читацькі формуляри; щоденник роботи; звіти бібліотеки.
З метою популяризації літератури для читання, Наталя
Анатолівна проводить книжкові виставки; тематичні полиці;
літературні огляди – бесіди; презентації книг; літературні
подорожі; літературні ігри; літературні вікторини та інші.
Постійно проводиться груповий та індивідуальний аналіз
читацьких формулярів школярів, метою якого є вивчення
читацьких інтересів учнів, стимулювання читання.
Активними відвідувачами шкільної бібліотеки є вчителі. Во
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ни постійно знайомляться з новинками методичної літератури та
періодичних видань. На допомогу вчителям-предметникам в бібліотеці випускаються інформаційні бюлетені: «На допомогу молодому вчителю», «Література до педради», добірки літератури
«Особистісно зорієнтоване навчання», «Метод проектів», «Педагогічні технології», «Учителю, який працюватиме з майбутніми
п’ятикласниками». До кожної педагогічної ради бібліотекар готує
виставки науково-методичної літератури.
Надає допомогу Наталія Анатоліївна і членам методичних
структур, які працюють у школі, – методичні об’єднання,
кафедри, творчі групи. Разом з учителями Наталія Анатоліївна
проводить різноманітні виховні заходи.
Традиційно в березні в школі святкується Тиждень дитячої
та юнацької книги, у рамках якого організовуються читацькі
конференції, літературні вікторини, книжкові виставки, вечори,
усні журнали, конкурси (виготовлення закладки, декламування
віршів, презентація власних інсценівок, малюнків до творів).
Найкращі учасники Тижня нагороджуються грамотами, книжками.
Із року в рік шкільна бібліотека Чаплинської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів є переможцем у районному турі
Всеукраїнської акції «Живи, книго!». Кожного року в бібліотеці
розробляються заходи щодо участі в ній. У класах оформляється
куточок «Живи книго!», щомісяця проводяться рейди – перевірки
стану збереження підручників, результати яких висвітлюються на
спеціальних стендах. У рамках акції діють виставки – «Книга
дякує», «Підручник скаржиться». Допомагають бібліотекарю
проводити цю роботу члени бібліотечного активу, який працює
за різними напрямками: пропагування читання, робота в
бібліотеці (розстановка, облік, ремонт книг), з читачами-учнями.
Постійно шкільна бібліотека проводить акції «Подаруй бібліотеці книгу!», за допомогою якої фонд бібліотеки щороку поповнюється новими книгами. Їх щедро дарують учителі, школярі та
їх батьки.
Батьки учнів часто заходять до бібліотеки за порадою. До
кожного Наталія Анатоліївна знаходить підхід, кожному надає
допомогу. У бібліотеці завжди людно.
Наталія Анатоліївна сповнена оптимізму, бажання працювати. Вона не стоїть на місці – шукає нові можливості, методи
бібліотечної роботи, відкриває для себе і своїх читачів нові грані
в сьогоднішньому інформаційному просторі.
Постійно йде пошук нового, цікавого, ефективного. А це
означає, що у бібліотеки є майбутнє…


265




ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ



Голобородько Є.П., Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В.

*

МИКОЛА БУХТІЙ – СІЛЬСЬКИЙ УЧИТЕЛЬ ТА ВЧЕНИЙ
Є люди, для яких школа – це дім, поріг якого вони
переступають схвильовано й урочисто. Саме такий Микола
Володимирович Бухтій – колишній сільський учитель, а нині –
вчений-філолог.
Народився Микола 16 травня 1948 року в селі Нова
Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області в сім'ї
звичайних сільських трударів.
Закінчивши середню школу, у 1966 році він розпочав свою
трудову діяльність у Новозбур'ївській восьмирічній школі № 2,
обійнявши посаду старшого піонервожатого. Згодом виконував
обов'язки вихователя групи подовженого дня (у 1968 р.),
працював учителем географії, української мови та літератури (з
1969 по 1974 рр.).
Водночас, починаючи з 1967 року, Микола Володимирович
навчався на заочному відділенні Херсонського державного
педагогічного інституту імені Н.К.Крупської за спеціальністю
«Українська мова і література». Такий вибір не був випадковим,
адже він з дитинства мріяв присвятити своє життя школі.
Дитячий потяг до шкільного життя, який виник певною мірою і
завдяки прикладу П.І.Бугайцевої, Г.І.Скібінської, В.С.Чуріна,
В.Т.Шуригіна, З.Д.Логвиненко, Л.К.Запорожченко та інших
учителів, поступово переріс у доленосне рішення.
Поєднуючи навчання з практикою роботи в школі, М.В.Бухтій
відчув потребу в належній теоретичній підготовці, а тому у ВУЗі
намагався отримати необхідні для вчителя знання та навички,
займався науковою роботою. У студентські роки на формування
у майбутнього філолога професійно важливих якостей вплинуло
спілкування з надзвичайними людьми, серед яких: кандидат
філологічних наук, доцент Я.Д.Нагін, викладач української мови
(нині доктор педагогічних наук, професор, голова спеціалізованої
вченої ради, провідний учений України) М.І.Пентилюк та багато
інших. Це вони помітили у Миколи Володимировича уміння
аналізувати та узагальнювати мовний матеріал, виявили задатки
до наукової діяльності, високо оцінили його творчий підхід до
будь-якої справи, порадили займатися науковою роботою.
Однак, поки ця ідея жила в ньому та пускала корені,
молодий учитель спочатку працював у школі, потім займався
*
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партійною роботою (у 1974-1975 роках на посаді державного
службовця районного масштабу), а далі знову повернувся до
педагогічної діяльності. Останнє рішення було обумовлене тим,
що партійна робота, за твердженням самого М.В.Бухтія, хоч і
була цікавою (спілкування з різними людьми, відрядження,
ознайомлення з роботою місцевих господарств), але не
залишала достатнього простору для творчості, живого пошуку,
всього того, до чого він з дитинства прикипів душею.
Тому вже в 1975-1976 навчальному році Микола
Володимирович повернувся в школу. Спочатку він працював
директором Добропільської середньої школи, а з осені 1976 до
1990 року – вихователем, а потім учителем української мови і
літератури Старозбур'ївської санаторної школи-інтернату.
Тут він змужнів як учитель, творчий, самобутній, до кінця
відданий своїй справі. Тут за його ініціативою та завдяки його
зусиллям створено кабінет української мови і літератури, який
свого часу визнано «Кращим в області». Це була справжня
лабораторія мовної і літературної підготовки і для учнів, і для
вчителів. Останні приїжджали сюди на заняття «Школи
передового педагогічного досвіду для молодих учителів району»,
щоб перейняти у її керівника – М.В.Бухтія – передовий
педагогічний досвід.
Роки невтомної, самовідданої педагогічної праці сільського
вчителя не пройшли непомітними: у червні 1983 року йому
присвоєно звання «Старший учитель», у липні цього ж року
нагороджено знаком «Відмінник народної освіти», у грудні 1987
року – знаком «Отличник просвещения СССР», у березні 1989 –
присвоєно звання «Учитель-методист».
У 1985 році він вступив до аспірантури Ужгородського
державного університету, після закінчення якої у 1991 році
захистив дисертаційне дослідження з теми: «Вівчарська лексика
Херсонщини»
та
здобув
науковий
ступінь
кандидата
філологічних наук. Пізніше, на основі матеріалів дисертації ним
видано монографію «Лінгвістичний атлас лексики чабанів
степових говірок Херсонщини», яка містить біля сотні
тематичних карт з поясненнями до них, своєрідний словник
досліджуваної лексики під назвою «Покажчики слів і
словосполучень», а також додаток, що складає нарис автора
монографії «Атагас».
З 1990 року М.В.Бухтій – викладач, а згодом заступник
декана філологічного факультету Херсонського державного
педагогічного інституту імені Н.К.Крупської, доцент кафедри
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лінгводидактики, а потім доцент кафедри слов’янських мов і
методик їх викладання Херсонського державного університету.
У 1998 – 2001 роках він навчався в докторантурі та
продовжував працювати над вивченням діалектологічних
особливостей місцевих говірок, опрацьовуючи матеріал з теми:
«Типологія іменникового словотвору в степових говорах
південно-східного наріччя».
Паралельно з цим напрямом наукової діяльності вчений
займався питаннями культури мовлення та видавав навчальнометодичні посібники: «Основи мовної культури у сфері ділового
спілкування», «Мовні особливості ділового спілкування у сфері
підприємництва», «Методичний посібник з української мови для
студентів-біологів», «Культура української мови».
У 2006 році ним видано навчально-методичний посібник
«Риторика» (модульний курс), упорядкований за вимогами
модульної системи навчання.
З 1995 року Микола Володимирович співпрацює з
Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної
освіти педагогічних кадрів, де виступає перед учителями різних
предметів з питань розвитку у працівників освітніх установ
культури мовлення. При цьому він розкриває шляхи
вдосконалення словесно-естетичного рівня вчителів, а також
переконує їх в необхідності бути мовленнєвими особистостями.
Він був одним із фундаторів кафедри українознавства (нині
кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін),
створеної в названому інституті у вересні 1993 року. Відтоді і
дотепер Микола Володимирович надзвичайно відповідально
ставиться до проведення для вчительської аудиторії спецкурсів,
лекцій та практичних занять.
Українське ділове мовлення, культура мови, стилістика –
основне науково-методичне річище, в якому вчений-педагог
працює на кафедрі Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів. З метою підвищення
якості своєї роботи він незмінно використовує результати
найновіших наукових досліджень, власні методичні розробки.
М.В.Бухтій
уміє
зацікавити
вчительську
аудиторію
особливим викладом матеріалу, ораторською майстерністю,
зверненням до найбільш характерних фактів педагогічного
повсякдення. Свою діяльність завжди тісно узгоджує із
завданнями і потребами кафедри, з потребами шкільних
учителів. Для них він видрукував чимало статей, атласів,
посібників, які активно й систематично використовуються у
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шкільній практиці.
На кафедрі теорії і методики викладання гуманітарних
дисциплін поціновують небуденний педагогічний талант учителяметодиста та вченого, його вміння працювати з аудиторією
різного фахового спрямування, щиросерде ставлення до постаті
та місії вчителя, глибинне прагнення збагачувати просвітницькопедагогічну діяльність рисами й ознаками свята.
Таке ставлення колег до Миколи Володимировича є
закономірним, адже він не лише завжди намагається підвищити
рівень мовленнєвої культури вчителів рівних предметів, а й уміє
знайти спільну мову і з математиками, і з географами, і є
учителями іноземної мови, біології, і з вихователями дошкільних
закладів освіти. Слухачі курсів підвищення кваліфікації завжди
задоволені його заняттями.
Особливу сторінку в науковому доробку вченого становить
його робота
в спеціалізованій вченій раді по захисту
кандидатських дисертацій, яка працює при Херсонському
державному університеті. Тут він виконує функції вченого
секретаря. Посада надзвичайно відповідальна, вимагає
неабияких професійних навичок, уміння бути вимогливим,
глибоко поважати людей, бути толерантним, зібраним,
зосередженим, спокійним за будь-яких обставин. Усі ці якості
має М.В.Бухтій.
Через це, а також завдяки активній життєвій позиції у нього
чимало друзів. Серед тих, хто завжди поруч, поважає та цінує цю
надзвичайну людину Є.П.Голобородько, Я.Ю.Голобородько,
М.І.Пентилюк, Г.О.Михайловська, А.М.Зубко, В.В. Кузьменко,
Н.М.Веніг, Н.В.Слюсаренко, Л.А.Гончаренко та багато інших.
Друзі та колеги-освітяни Херсонщини вітають Миколу
Володимировича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров'я та
подальших успіхів.
Зубко А.М., Кузьменко В.В.

*

ДИРЕКТОР, УЧИТЕЛЬ, ЛЮДИНА
(до ювілею Олександра Івановича Шломи)
Директор Херсонської загальноосвітньої школи №28,
учитель-методист, відмінник освіти України, Шлома Олександр
Іванович – фахівець прогресивний і далекоглядний. Сьогодні,
вітаючи ювіляра з 60 днем народження, особливо хочеться
розповісти про високі досягнення педагога-новатора, про його
*

© Зубко А.М., Кузьменко В.В.
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людські якості, невтомну жагу передавати свої знання
вихованцям та молодим колегам.
Дисциплінованість, професіоналізм, вимогливість, наполегливість, порядність, відданість справі – це далеко не всі
якості, якими володіє наш шановний ювіляр. Олександр Іванович
пройшов хорошу школу професійного становлення – від майстра
виробничого навчання до директора навчального закладу. Ось
уже 12-ий рік очолювана ним школа впевнено крокує обраним
шляхом – шляхом інновацій, досліджень, нововведень. Він
особисто доклав чимало зусиль щоб колись у 1998 році школа
почала працювати в новому режимі – семестрово-залікової
системи. Це дало можливість докорінно змінити ставлення як
учителів, так і учнів і їх батьків до школи, до процесу навчання,
до себе самих. Адже при цьому висуваються такі найбільш
пріоритетні цілі, як: а) відповідність освіти високим світовим
рівням; б) забезпечення можливості постійного духовного
самовдосконалення особистості; в) формування інтелектуального й культурного потенціалу як найвищої цінності на землі.
Орієнтир цих цілей – формування не виконавця, а
особистості, здатної вижити (і фізично, і інтелектуально) в
жорстких умовах соціально-ринкових відносин. Звідси й нове
соціальне замовлення школі – формування таких якостей
випускника як:
– творчість;
– ініціативність;
– діловитість та практичність;
– схильність до ризику;
– вміння приймати рішення та інші.
Іншими словами, необхідно вирішувати завдання щодо
формування такої особистості, яка прагне вдосконалювати сама
себе.
Стратегія діяльності школи – це, насамперед, зміцнення
його
авторитету
як
сучасного
конкурентоспроможного
навчального закладу, у якому співпрацюють досвідчені педагоги
та талановита, обдарована молодь. Серед педагогів – 16
спеціалістів вищої категорії, 7 з яких є вчителями-методистами.
Заняття вони проводять на високому методичному та
педагогічному рівні, прищеплюючи своїм вихованцям уміння та
навички самостійно опановувати новими знаннями.
Олександр Іванович приділяє багато уваги розвитку
творчого потенціалу як викладачів, так і учнів. Неодноразово учні
школи ставали переможцями предметних олімпіад, конкурсів,
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спортивних змагань, конкурсів-оглядів художньої самодіяльності,
захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.
Школа
вже
третій
рік
працює
над
темою
експериментального дослідження "Формування самовизначення
учнів різного віку в сім’ї та школі". Першими результатами цієї
роботи стали тісна співпраця педагогічного колективу та
батьківської громади, взаєморозуміння батьків, учнів та вчителів.
Наголос у своїй роботі педагогічний колектив на чолі з
директором робить не тільки на підвищенні якості освіти, а й на
вихованні всебічно розвиненої молодої людини, вихованої на
кращих традиціях свого народу. Так, традиційними стали
Пушкінські вечори, зустрічі випускників, родинні свята, тематичні
години спілкування, предметні тижні. У навчальному закладі
велика увага приділяється фізичному вихованню школярів,
розвитку фізкультури й спорту. Нещодавно на шкільному подвір’ї
урочисто відкрито футбольне поле зі штучним покриттям.
Із глибокою шаною ставляться в навчальному закладі до
тих, хто нині перебуває на заслуженому відпочинку, до ветеранів
та пенсіонерів. А тому їх завжди радо вітають у рідних стінах у
свята й будні. Тепло стає на душі від таких зустрічей, а блиск в
очах людей від радості спілкування – ще одне підтвердження
того, що керівник і колектив на правильному шляху.
Творча робота колективу школи здійснюється завдяки
чуйному керівництву, ініціативі, самовідданій праці Олександра
Івановича Шломи.



271




ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ



Блах Валерія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки та психології, завідувач відділу з питань інтелектуальної
власності Херсонського державного університету.
Бондаренко Людмила Миколаївна – методист районного методичного
кабінету відділу освіти Білозерської районної державної адміністрації.
Боянжу Маркс Григорович – психолог кафедри практичної психології
Херсонського державного університету.
Ващенко Тетяна Миколаївна – методист з бібліотечних фондів
районного методичного кабінету відділу освіти Чаплинської районної
державної адміністрації.
Вольська Тетяна Станіславівна – методист науково-методичної
лабораторії виховної роботи Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Воробйова Раїса Никифорівна – завідувач науково-методичної
лабораторії перспективного педагогічного досвіду Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Воропаєва Наталія Миколаївна – учитель початкових класів,
заступник директора з навчально-виховної роботи Херсонського
навчально-виховного комплексу № 56.
Воскова Ірина Вікторівна – викладач кафедри педагогіки і психології
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів.
Гедвілло Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук,
професор кафедри загальної інженерної підготовки Херсонського
державного університету.
Гетта Антоніна Максимівна – старший викладач кафедри педагогіки,
психології і методики трудового та професійного навчання
Чернігівського
державного
педагогічного
університету
імені
Т.Г. Шевченка.
Гетта Василь Григорович – кандидат педагогічних наук, професор
кафедри основ матеріалознавства і трудового навчання Чернігівського
державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
Голобородько Євдокія Петрівна – доктор педагогічних наук, членкореспондент АПН України, професор кафедри менеджменту освіти
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів.
Гончаренко Любов Анатоліївна – кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри теорії і методики викладання гуманітарних
дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної
освіти педагогічних кадрів.
Зубко Анатолій Миколайович – ректор Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів,
кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти.
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Кириченко Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри виховання та розвитку особистості Донецького
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Кончиц Інна Петрівна – методист відділу роботи з обдарованою
учнівською молоддю Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
Кузьменко Василь Васильович – завідувач кафедри менеджменту
освіти Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної
освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент.
Куликова Лілія Борисівна – доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри історії України і методики викладання Херсонського
державного университету.
Кулькіна Євгенія Петрівна – старший викладач кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних
кадрів.
Левандовська Олена Іванівна – завідувач науково-методичної лабораторії зарубіжної літератури та російської мови Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Лозович Ольга Данилівна – методист науково-методичної лабораторії
дошкільного виховання Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Манько Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового
навчання Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної
освіти педагогічних кадрів.
Мартьянова Марина Анатоліївна – учитель початкових класів
Херсонської гімназії №20.
Мережко Світлана Юріївна – викладач кафедри теорії і методики
викладання гуманітарних дисциплін Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Михайловська Галина Олександрівна – доктор філологічних наук,
професор кафедри теорії і методики викладання гуманітарних
дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної
освіти педагогічних кадрів.
Мороз Наталія Станіславівна – учитель Бериславської загальноосвітньої школи №5 Херсонської області.
Мусієнко Вікторія Сергіївна – вихователь дошкільного навчального
закладу №69 м.Херсона.
Нікішенко Валентина Савеліївна – учитель зарубіжної літератури
Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Цюрупинського
району Херсонської області.
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Павленко Наталія – магістрант економічного факультету Херсонського
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НОВІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Бутенко Л.В. Учитель літератури: вияв творчості й краси (Підготовка
майбутніх учителів літератури до інтерпретаціх художніх творів):
Монографія. – Херсон: Айлант, 2008. – 232 с.
У монографії розглянуто актуальні проблеми підготовки майбутніх
учителів літератури до інтерпретації художніх творів. Визначено сутність
інтерпретації художніх творів, її структуру та складові, роль
інтерпретації художніх творів у педагогічній діяльності, напрями та
завдання підготовки майбутніх учителів літератури до інтерпретації
художніх творів. У роботі висвітлено критерії та показники готовності
майбутніх учителів літератури до інтерпретаційної діяльності у сфері
художньої літератури, теоретично обґрунтовано педагогічні умови
ефективної підготовки майбутніх учителів літератури до інтерпретації
художніх творів.
Для фахівців з педагогіки, теорії та методики професійної освіти,
викладачів вищих навчальних закладів, учителів літератури.
Гончаренко Л.А., Зубко А.М., Кузьменко В.В. Розвиток полікультурної
компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів:
Навчальний посібник / За ред. В.В.Кузьменка. – Херсон: РІПО, 2007. –
176 с.
У навчальному посібнику обґрунтовано процес організації
полікультурної освіти в системі підвищення кваліфікації педагогічних
працівників; розкрито важливість формування наукової картини світу як
чинника полікультурної підготовки вчителів; охарактеризовано зміст та
структуру полікультурної компетентності вчителя загальноосвітньої
школи; визначено роль системи післядипломної освіти у формування
полікультурної
компетентності
педагога;
окреслено
методику
формування полікультурної компетентності педагогічних працівників у
системі післядипломної освіти.
Даний посібник спрямований на зацікавлення вчителів у набутті
полікультурної компетентності, на вироблення навичок соціальної
взаємодії, вміння аналізувати ситуації з життя різних етнічних груп,
вміння самостійно приймати відповідальні рішення, на формування
особистісних якостей та ціннісних орієнтацій, необхідних для життя і
діяльності в умовах багатокультурного простору.
Слюсаренко Н.В. Теперь это история… – Херсон: РИПО, 2007. – 16 с.
У виданні описані перші кроки молодіжного об’єднання, створеного
при Херсонській міській організації ветеранів Афганістану. Членами
даного об’єднання проведено чимало цікавих заходів, які допомогли
залучити до його роботи молодих робітників, студентів та школярів.
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