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Слюсаренко Н.В.

*

ПІДГОТОВКА ДО СВІДОМОГО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
ЯК ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ
УЧЕНИЦЬ БРИТАНСЬКИХ ШКІЛ У ХХ СТОЛІТТІ
У статті проаналізовано підготовку учениць британських шкіл
до свідомого вибору професії, доведено, що це завдання протягом ХХ
століття поступово стало першочерговим у трудовій підготовці
молоді даної країни.

Серед завдань трудової підготовки особливе місце посідає
підготовка учнів до свідомого вибору професії. Від успішного
розв’язання цього завдання залежить майбутнє кожного члена
нашого суспільства та майбутнє кожної держави. Водночас, не
дивлячись на очевидність зазначеного, до організації трудової
підготовки підростаючого покоління, а отже, і до підготовки його
до вибору професії, у різних країнах світу та в різні періоди
історичного розвитку спостерігається різне ставлення. Саме
тому слід звернутися до досвіду тих країн, які мають значні
здобутки в організації даної роботи. Однією з них є Велика
Британія, у навчальних закладах якої вже з початку ХХ століття
подбали про те, щоб створити відповідні умови для вибору
учнями майбутньої трудової діяльності.
Британська система освіти традиційно привертає увагу
багатьох вітчизняних науковців (Н.Балацької, Г.Марченко,
М.Павлової, Я.Полякової, Р.Сойчук, Т.Тарасової та ін.), які
досліджують екологічну освіту та виховання, сімейне виховання,
професійну орієнтацію, підготовку учнів до трудового життя та
інші напрями навчально-виховної діяльності шкіл даної країни.
Разом із тим організація роботи шкіл Великої Британії (у тому
числі жіночих) щодо підготовки учениць до свідомого вибору
професії потребує більш детального висвітлення.
Нагадаємо, що хоч питання підготовки молоді до участі в
трудовій діяльності привертало увагу британських педагогів та
вчених упродовж багатьох століть, однак безпосередньо до його
розв’язання приступили наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.
У цей період система освіти країни поступово ставала більш
прагматичною, а в навчально-виховний процес школи вводили
практичні заняття в шкільних лабораторіях та майстернях.
На це звертає увагу у своєму дисертаційному дослідженні
Р.Сойчук, яка також зазначає наступне: «Розглядаючи реформи
*

© Слюсаренко Н.В.
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британської школи, починаючи з першого в історії країни закону
про народну освіту 1870 року, можна пересвідчитися, що вони
спрямовані на пошук шляхів здійснення трудової підготовки
молоді до економічних, політичних змін та соціальних умов
суспільного життя» та робить висновок, що «кожна з реформ
британської системи освіти вносила певний аспект у зміст
трудового навчання в школі» [6, с. 49].
Підготовці учениць до свідомого вибору професії сприяло
чимало факторів: уведення в навчально-виховний процес школи
дисциплін, безпосередньо спрямованих на трудову підготовку, а
також ознайомлення їх із трудовими процесами під час вивчення
основ наук, у ході індивідуальних занять за інтересами,
екскурсій, ознайомлювальної практики, роботи на підприємствах,
позаурочної роботи тощо.
Так, на початку ХХ століття в середній жіночій школі в Клептоні (Англія) з метою усунення перевантаження учениць було
запропоновано зменшити кількість годин для класного навчання
з кожного предмету. Вивільнений у такий спосіб час використали
для індивідуальних занять учениць за інтересами. Одночасно
ввели прядіння й ткацтво. Це викликало в дівчат неабиякий інтерес та спонукало адміністрацію школи до введення з 1917 року
відповідного навчального плану (так званий Говард-план), за
яким учениці самостійно обирали «предмети й теми праці» для
вивчення та розподіляли свій робочий час [2, с. 258].
У 1926 році в Англії на 52-й щорічній конференції асоціації
директрис жіночої школи (вона відбулася в Ховердашері 11-12
червня) було наголошено на необхідності «зрівняти програму
жіночої школи зі школою для хлопців», адже «дівчата люблять
книжку, люблять учитися, вони дуже здатні до вчення. Усердя в
них чи не більше ніж у хлопців. Скорочені програми роблять
дівчат менш кваліфікованими, стають їм на перешкоді в
майбутній боротьбі за існування» [3, с. 259]. Учасники зібрання
також вимагали для дівчат свободи у виборі професії. Вони
підкреслювали, що «обмеженість шкільних програм жіночої
школи, з одного боку, майже відсутність жіночих професійних
шкіл, із другого, часто примушує дівчину йти своїм шляхом і
прирікає працювати все життя не за призванням» [там само].
Починаючи з ІІ половини ХХ століття проблема
професійного самовизначення школярів стає дуже актуальною
для британців, які переконані, що налагоджена профорієнтація –
запорука адаптованості випускника до реалій життя [1].
У 80-90-ті роки ХХ століття профорієнтація стала невід’єм
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ною складовою навчально-виховного процесу британських шкіл.
Її мета –інформувати учнів про можливості й різновиди відомих і
невідомих для них професій, а також установлювати більш тісні
зв’язки між школою й виробництвом.
У Великій Британії до 1973 року працювала Служба працевлаштування молоді, а в наступні роки – Служба з питань вибору
професії (офіційний орган міністерства праці). Через місцеві органи управління народної освіти й місцеве бюро із працевлаштування молоді вона координує роботу із профорієнтації школярів
та виконує такі функції: отримання й передача інформації про
стан місцевого ринку праці, його потреб у робочій силі; забезпечення шкіл інформацією про різноманітні професії, зокрема про
ті, які можна здобути на місцевих підприємствах; надання учням
допомоги у виборі професії; установлення контактів з освітніми
закладами тощо [6; 7].
У подальші роки в країні створено Комісію із трудових ресурсів при міністерстві зайнятості (головний координатор діяльності
із профорієнтації в країні) та Національну консультативну раду із
професійної кар’єри, які також опікуються проблемами професійної орієнтації [6]. Значну роль у цій роботі відіграють профспілки та представники підприємств, які працюють із випускниками шкіл у закладах освіти та на виробництві. Зокрема, профспілки беруть участь у проведенні шкільних зборів та конференцій,
проводять бесіди з учнями, відвідують уроки профорієнтації
тощо [7, с. 85].
У школах Великої Британії профорієнтацію здійснюють учителі-предметники, класні керівники, учителі-профорієнтатори
(учителі із професії), спеціальні радники із профорієнтації (профрадники), співробітники служби професійної кар’єри. Окрім того в
позашкільних закладах працюють профконсультаційні пункти, які
також допомагають учням у виборі майбутньої професії [4; 6].
Британські школи намагаються розв’язати такі завдання
професійної
орієнтації:
«допомогти
учням
досягнути
інтелектуальної, емоційної та соціальної зрілості; сприяти
осмисленню ними свого потенціалу й перетворенню власних
недоліків; розвивати вміння спілкуватися з людьми; озброювати
учнів знаннями для остаточного рішення про вибір професії» [6,
с. 147]. Зазначені завдання вирішують у ході вивчення учнями
загальноосвітніх предметів, предметів практичного спрямування
та спеціального предмета «Вибір професії», озброєння їх
знаннями й навичками з різних сфер трудового життя,
навчальної практики на виробництві, позакласної роботи [6; 7].
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Школи Великої Британії (в тому числі жіночі) створюють усі
умови для професійного самовизначення дівчат, для вільного й
свідомого вибору ними майбутньої професії. Із цією метою наприкінці ХХ століття вони не лише почали тісно співпрацювати з
підприємствами, увели до своїх штатів посади консультантів, які
допомагають ученицям обрати професію та навчальний заклад
для здобуття подальшої освіти, а й створили фонди профорієнтаційної літератури, проводять чимало профорієнтаційних
заходів та ін.
Консультанти з вибору професії (радники із профорієнтації)
спрямовують свої зусилля на надання дівчатам допомоги у
виборі професії та шляху опанування нею. Це може бути,
наприклад, навчання в британських університетах або
університетах інших країн світу.
Значну допомогу у виборі майбутньої професії надають
шкільні професійні бібліотеки, де зібрано різноманітні матеріали
та відповідну довідкову літературу, або шкільні конференції, які
регулярно проводяться для батьків і дівчат. На них, як
зазначають у своїй статті Г.Лактіонова та І.Братусь,
«запрошують молодих жінок-професіоналів, котрі розповідають
про свою професію». Науковці також звертають нашу увагу на
те, що «присутність і виступ таких жінок – це водночас
демонстрація «жіночих можливостей», стилю життя й вимог до
тієї чи іншої професії» [5, с. 27].
Така увага британських шкіл до вибору ученицями
майбутньої професії зумовлена тим, що вони зорієнтовані на
«підготовку дівчат до життя в мінливому майбутньому». Тому
школи: забезпечують засвоєння знань на рівні діючих стандартів;
допомагають визначити сферу майбутньої професійної
діяльності; піклуються про розвиток здібностей і нахилів своїх
вихованок; дбають про виховання вільної, незалежної
особистості, з розвинутим почуттям власної гідності, вірою у
власні сили та підготовку її до життя в суспільстві. Тобто роблять
усе, «щоб допомогти кожній дівчинці реалізувати власний
потенціал, установити для себе найвищі цілі у всіх галузях свого
життя, зрозуміти свою унікальність і берегти її» [там само, с. 28].
Література:
1. Алешкина Н.П. Профориентация в школах Англии // Вестник высшей
школы. – 1988. – № 10. – С.88-91.
2. Англія. Говард-план // Шлях освіти. – 1927. – №5(61). – С. 258-259. – 301 с.
3. Англія. Конференція директрис жіночої школи // Шлях освіти. – 1926.
– №8-9(52-53). – С. 258-259. – 299 с.
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4. Джуринский А.Н. Реформы зарубежной школы: надежды и
действительность. – М.: Знание, 1989. – 80 с.
5. Лактіонова Г., Братусь І. Жіноча освіта у Великобританії // Шлях
освіти. – 2003. – №2. – С. 25-28.
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школі Великої Британії в 70-90-ті роки ХХ ст.: Дис. ... канд. пед. наук.
– Рівне, 2003. – 238 с.
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Туркот Т.І., Боліла А.О.

*

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У даній роботі проведено екскурс в історію української науки,
розглянуті основні етапи розвитку вітчизняної вищої аграрної освіти.
На основі проведеного дослідження та з урахуванням сучасних умов
функціонування системи управління вищою освітою, визначені пріоритетні напрями та тенденції розвитку вищої аграрної освіти України.

Розвиток освіти в будь-якій країні значною мірою визначає
не тільки рівень відтворення інтелектуального потенціалу
суспільства, але й створює умови для здійснення науковотехнічного та соціально-економічного прогресу. Тому освіта, як
засіб визначення орієнтирів реформування галузей економіки та
інших сфер діяльності, повинна мати випереджальний характер.
Те ж саме бузсумнівно стосується й вищої аграрної освіти,
тому метою дослідження було визначено вивчення історії
виникнення вищої аграрної освіти в Україні, тенденцій її розвитку
та можливостей і перспектив її подальшої еволюції. Поставлена
мета зумовлена актуальністю даного питання в умовах інтеграції
України у світовий освітній і культурний простір процес.
Екскурс в історію української науки [4] засвідчив, що
формування системи вищої аграрної освіти на українських
землях було започатковане в ХІХ – на початку ХХ ст. існуючим
урядом, який здійснив перші спроби створення аграрних вищих
навчальних закладів у різних регіонах Російської імперії, за
прикладом яких почали створюватись інші навчальні заклади
подібного типу та напряму підготовки фахівців-аграріїв. Велику
роль у процесі підготовки до відкриття та заснування перших
аграрних вищих навчальних закладів України відіграли П.Будрін,
Є.Вотчал, В. Докучаєв, В.Кирпичов, Ф. Пільгер, М. Сибірцев та
*
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інші представники вищої школи [5].
Аграрна освіта в ХІХ – на початку ХХ ст. була вже досить
поширеною галуззю професійної освіти не лише в Російській та
Австро-Угорській імперіях, до складу яких входили українські
землі, а й у інших державах світу і займала місце одного із
провідних чинників їх аграрної політики. Найбільш активний
процес їх розвитку в досліджуваний період спостерігається в
Німеччині, Франції та США [7]. Як в Україні, так і в зарубіжних
державах, вищу аграрну освіту здобували не лише в спеціальних
вищих аграрних навчальних закладах, а й у технічних,
політехнічних інститутах та університетах. У країнах Європи та
Америки зазначеного періоду, як і в Україні, розвивалась аграрна
освіта різних рівнів і напрямів, що надавало можливості
здійснювати обмін досвідом між державами та окремими
вищими навчальними закладами, враховувати прогресивні на
той час ідеї закордонних фахівців, а також ділитися вітчизняними
здобутками в галузі вищої аграрної освіти.
Система управління вищою аграрною освітою в період до
1917 р. була децентралізованою, оскільки характеризувалась
тим, що керівництво сільськогосподарськими вищими навчальними закладами перебувало в компетенції різних органів державного управління, а її стан залежав від активності професорськовикладацького складу. Діяльність владних структур у сфері вищої аграрної освіти України в ХІХ – початку ХХ ст. негативно
впливала на темпи її розвитку та містила жорсткий управлінський контроль, кінцевою метою якого була примусова ідеологізація. [6] Це, в свою чергу, призводило до встановлення
обмежень у виявленні здібностей науковців та спричиняло
вузьконаправленність розвитку вищої аграрної освіти. За своїм
юридичним статусом вищі аграрні навчальні заклади були
регіональними підрозділами центральних державних закладів,
яким вони були підвідомчі (міністерства, головні управління
тощо), а їх внутрішня діяльність здійснювалась на основі
власних статутів.
Незважаючи на відсутність належно обґрунтованих і чітко
складених законодавчо-нормативних документів, типових навчальних планів та програм, недостатню увагу державної влади
до розв’язання проблем, пов’язаних з вищою професійною освітою, у досліджуваний період якісну вищу аграрну освіту населення України мало можливість здобувати у: а) вищих спеціальних
навчальних закладах аграрного профілю (Харківський ветеринарний інститут, Новоолександрійський інститут сільського го
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сподарства та лісівництва, Аграрна академія у Дублянах,
Львівська академія ветеринарної медицини, Вищі курси з виноробства в Нікітському ботанічному саду); б) через систему викладання різних галузей сільського господарства в університетах та
вищих спеціальних навчальних закладах іншого профілю
(сільськогосподарське відділення Київського політехнічного
інституту, відділення Харківського технологічного інституту,
агрономічні кафедри Київського, Львівського та Харківського
університетів); в) вищих навчальних закладах зарубіжних країн
(Віденський сільськогосподарський інститут та ін.).
Незважаючи на нечисленність вищі аграрні навчальні заклади ХІХ – початку ХХ ст. стали підґрунтям вищої аграрної освіти
України й сприяли розвитку аграрної науки, упровадженню нових
технологій та підвищенню продуктивності праці в сільському
господарстві. Так, у 1874 р. було засновано Херсонське Земське
сільськогосподарське училище, розпочата підготовка агрономів
та управлінців. Згодом училище було реорганізовано в
Херсонський сільськогосподарський інститут ім. А.Д.Цюрупи, а
вже в 1998 році постановою КМ України його перейменовано в
Херсонський державний аграрний університет, на прикладі якого
можна спостерігати безсумнівно позитивні тенденції розвитку
вищої аграрної освіти. На сьогоднішній день Університет готує
бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: Економіка підприємства; Облік та аудит; Менеджмент організацій;
Промислове і цивільне будівництво; Гідромеліорація; Геоінформаційні системи в землеробстві; Агрономія; Зооінженерія; Водні
біоресурси; Екологія.
Сьогодні аграрна галузь, як і Україна в цілому, потребує
продуктивної системи аграрної освіти, яка б відповідала національним інтересам і світовим тенденціям розвитку та забезпечувала б підготовку фахівців, здатних втілювати в реальне життя
інноваційні ідеї. Реалізація стратегічних напрямів аграрної
політики, спрямованих на глибоке реформування сільського
господарства на засадах приватної власності на землю та
майно, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної
продукції, створення умов для вільного вибору видів виробничої
діяльності значною мірою залежить від рівня підготовки фахівців,
зайнятих в агропромисловому виробництві, і обумовлює
необхідність нового підходу до кадрового забезпечення села [3].
Законами «Про освіту» [1] і «Про вищу освіту» [2] визначені
шляхи регулювання суспільних відносин у галузі навчання,
виховання, професійної та наукової підготовки громадян України,
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створені відповідні підвалини для реформування всієї системи
освіти в сучасній Україні. Потребує реформування й аграрна
освіта як складова частина професійної й вищої освіти в цілому.
Сучасні умови розвитку України, підписання нею Болонських
угод, обумовлюють пошук нових підходів до організації навчально-виховного процесу у вищих аграрних навчальних закладах
України. Вважаємо, що в процесі реформування системи вищої
аграрної освіти доцільно було б використати деякі аспекти її
позитивного як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду, а саме:
- оновлення змісту вищої аграрної освіти та визначення її
стандартів на рівні досягнень аграрної науки, техніки й технологій, а також світового досвіду на основі використання ідей інтеграції й диференціації загальноосвітньої й спеціальної
підготовки;
- визначення науково обумовленої номенклатури професій і
спеціальностей відповідно до вимог соціально-економічного та
культурного розвитку українського суспільства в конкретний
історичний період, а також урахування регіонального розміщення
вищого навчального закладу в підготовці спеціалістів;
- посилення поєднання теоретичної та високого рівня
практичної підготовки студентів;
- посилення навчально-матеріальної бази та науковометодичного забезпечення навчального процесу у вищих
аграрних навчальних закладах;
- різноманітність джерел фінансування вищих аграрних навчальних закладів та оплати за навчання для розширення можливостей доступу до одержання вищої аграрної освіти молоддю
в Україні.
Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна
визначити пріоритетні напрями розвитку вищої аграрної освіти
України:
- збереження самостійності системи аграрної освіти як органічної ланки єдиної державної освітньої системи України під егідою Міністерства аграрної політики, що гарантує якісне кадрове
забезпечення конкретної галузі – агропромислового комплексу;
- посилення співпраці та удосконалення системних зв’язків
аграрних навчальних закладів із кадровими службами місцевих
управлінь сільського господарства та агрофірмами з метою
формування механізму прогнозування й моніторингу напрямів
підготовки аграрних фахівців та обсягів прийому студентів;
- досягнення збалансованості між попитом і пропозицією
фахівців на ринку праці;
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- розробка й прийняття державної програми підтримки
молодих фахівців, які прибули працювати за направленнями в
сільську місцевість;
- утвердження системи управління вищими аграрними
навчальними закладами, гнучко пов’язаної з регіональними та
галузевими державними програмами з метою формування
обсягів державного замовлення;
- створення гнучкої розгалуженої системи післядипломної
освіти шляхом перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців
із нових напрямів аграрної науки й практики з оптимальними
термінами та періодичністю навчання, забезпеченням оновлення
змісту;
- постійна робота з науково-педагогічними й педагогічними
кадрами аграрних навчальних закладів (запровадження сучасних інформаційних технологій у процесі підготовки кадрів,
зменшення аудиторного навантаження студентів та їх кількості
на одного викладача);
- поліпшення науково-методичного забезпечення вищих
аграрних навчальних закладів з метою максимального забезпечення самостійного навчання студентів в умовах розвитку
дистанційної освіти (створення модульно-кредитної системи,
електронних підручників, тестів і методичних рекомендацій);
- зміцнення навчально-матеріальної бази з одночасним
збереженням якісної визначеності практичної спрямованості
підготовки аграрних фахівців;
- розвиток міжнародних зв’язків в аграрній освіті, пов’язаних
з розробкою навчальних планів і програм, а також інших її
компонентів, спрямованих на інтеграцію вітчизняної аграрної
освіти в світовий освітянський простір.
Література:
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4. Білан С.О. Аграрна освіта в Україні: історичний аспект. Автореферат
дис. канд. істор. наук. – Київ, 2005. – 17 с.
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університет: 2006. – 20 с.
6. http://www.ksau.kherson.ua
7. http://www.education.gov.ua
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Кузьменко Ю.В.
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ОСВІТА – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ПРОЦЕСУ НАРОЩЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
У статті розглядається об’єктивна необхідність актуалізації
проблеми нарощення людського капіталу та характеризується
освіта, як один із важливих шляхів нарощування особистістю даного
виду капіталу.

Початок ХХІ століття характерний для України активізацією
процесу нарощування людського капіталу, оскільки суспільству
потрібен високопрофесійний працівник, який швидко реагує на
зміни науково-технічного прогресу, може реалізувати свій
потенціал в умовах ринкової економіки. Саме це обумовлює й
активну увагу на різних рівнях управління до створення більш
сприятливих умов нарощення людського капіталу в нашій країні,
у тому числі й у сфері освіти, як важливої складової даного
процесу.
Слід відмітити, що виникнення й розвиток теорії людського
капіталу пов’язаний з іменами таких учених-економістів, як
Т.Шульц, Г.Беккер, Л.Туроу, Я.Мінсер. Завдяки цій теорії вкладення в людину стали розглядатися як джерело економічного
прогресу, не менш важливе ніж звичайні капіталовкладення,
оскільки нарощування людського капіталу – необхідна умова
зростання валового національного продукту, зміцнення
економіки, стабільності й багатства населення нашої країни.
Сьогодні дану проблему продовжують досліджувати такі
науковці
як-от:
О.Грішнова,
Г.Євтушенко,
В.Куценко,
Д.Нєстєрова, К.Сабірьянова, С.Савєльєв, Н.Тюхтенко та інші.
Мета даної статті: розглянути освіту як важливу складову
процесу нарощення людського капіталу.
Система освіти України на сучасному етапі її розбудови
ставить на порядок денний формування творчої особистості,
здатної до реалізації свого трудового потенціалу, до нарощення
людського капіталу держави. Освітні заклади взяли на себе
функцію забезпечення галузей економіки спеціалістами
ринкового типу. Вони мають забезпечити умови для подальшого
професійного розвитку дітей, освоєння та впровадження ними в
майбутньому наукових та інформаційних технологій. Перед ними
повстало завдання підготовки молодого покоління до життя в
умовах ринкової системи, тобто щодо їх конкурентоздатності на
*

© Кузьменко Ю.В.
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ринку праці.
Зрозуміло, що «освіта глибоко інтегрована в економіку,
суспільне життя, а її рівень та якість істотно впливають на якість
життя та на можливість сталого розвитку суспільства» [1, с. 243].
Тому не можна не підкреслити важливість Указу Президента
України «Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в
Україні» на період до 2010 року, схвалений 3 серпня 1999 року,
де серед основних напрямів державної політики в освітньому
напрямі зазначено: «у сфері розвитку освітньої бази – всебічний
розвиток інтелектуальних, духовних та фізичних здібностей
особистості, забезпечення ринку праці висококваліфікованою
робочою силою» [2, с. 321].
Інвестиції в освіту людини розглядаються сьогодні як
джерело економічного зростання й розвитку суспільства.
«Стратегічним ресурсом ХХІ століття стануть знання й здатність
людини їх використовувати» – зазначає Л.Туроу [3, с.18]. Цю ж
думку висловлюють О.Волков і К.Левківський, підкреслюючи, що
«людський капітал – найважливіший елемент національного
багатства, і інвестиції в нього дають високу віддачу» [1, с. 241].
Таким чином, чим більшими будуть інвестиції в освіту сьогодні,
тим більшою буде норма віддачі від таких працівників у
майбутньому, тим швидше ми подолаємо кризові ситуації в
нашій державі.
По-різному науковці трактують поняття людського капіталу.
Так, О.Грішнова вважає, що «людський капітал – це
сформований або розвинутий у результаті інвестицій, а також
накопичений певний запас продуктивних здібностей (здоров’я,
знань, навичок, мотивацій тощо)», який «розуміється загалом як
сукупність усіх продуктивних рис працівника» [4, с. 58].
Інші науковці, Е.Долан і Д.Ліндсей, визначають, що
людський капітал виражений у формі інтелектуальних
здібностей, які ґрунтуються на основі «формального навчання,
освіти або на основі практичного досвіду людини» [5, с. 445].
Тому інвестиції в освіту сьогодні – це запорука стабільності,
розвитку та конкурентоспроможності будь-якої країни в
найближчому майбутньому.
Т.Шульц зазначає, що складовими людського капіталу є
«шкільна освіта, навчання на робочому місці і зростаючий запас
економічної інформації» [6, с. 64]. Тому всі види витрат (капіталу,
вільного часу, втрачених заробітків тощо), які можна оцінити в
грошовій чи будь-якій іншій формі, слід розглядати як інвестиції в
людський капітал.
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Інше визначення цього поняття дає С.Дятлов. Він розглядає
людський капітал як сформований у результаті інвестицій запас
знань, навичок, здібностей, мотивацій, здоров’я, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері суспільного виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці і тим самим
впливає на зростання доходів (заробітків даної людини [7, с. 83].
Відзначимо, що в даній статі основну увагу приділено одній
зі складових людського капіталу – освіті, як одному з видів
інвестицій, зроблених людиною на особистісному рівні
нарощення людського капіталу. Так, наприклад, дошкільна,
початкова й середня освіта – це не тільки засоби формування
людського капіталу, це ті сходинки, з яких починається розвиток
особистості, це фундамент для подальшого накопичення цього
капіталу. Мабуть, саме тому в нашій державі базова середня
освіта є обов’язковою, безкоштовною та гарантованою
Конституцією України для всіх її громадян.
У Законі України «Про освіту» відзначено, що освіта – це
«основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави», а в державній політиці в
галузі освіти її визнано «пріоритетною сферою соціальноекономічного, духовного і культурного розвитку суспільства»
[2, с. 21-22]. Завдання розвитку молодого покоління за окресленими напрямами покладено на всі ланки освітнього простору.
Знання, уміння, навички, інші продуктивні характеристики,
які людина здобуває шляхом навчання, професійної підготовки,
підвищення кваліфікації, набуття практичного досвіду, розвитку
своїх природних здібностей, є основою для надання цінних
виробничих послуг суспільству. По суті, на цьому рівні людський
капітал можна порівнювати з іншими видами особистісної
власності (гроші, майно, нерухомість тощо) і називати його
особистим чи приватним людським капіталом.
Потенційними інвесторами в людський капітал виступають
держава, недержавні організації, міжнародні фонди, окремі
підприємства, домогосподарства, юридичні й фізичні особи, а
також освітні установи.
Зрозуміло, що в першу чергу формування та нарощування
людського капіталу залежать від самих людей, від того, скільки
сил і праці вони вкладуть у реалізацію себе в цьому світі. Але
дуже вагомою в даний час є роль державного регулювання
інвестиційних процесів. У ринковому середовищі інвестиціями є
всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, унаслідок
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чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Отже, досліджуючи проблему людського капіталу, освіту необхідно розглядати як чинник його нарощування. Необхідність
вирішення даної проблеми викликана, у першу чергу, зростанням значення даного аспекту для економіки й суспільства в
цілому.
Кількісна оцінка внеску освіти в економічне зростання, що
була зроблена провідними науковцями (Т.Шульц, Дж.Кендрік,
П.Самюельсон), показала, що протягом ХХ століття нагромадження людського капіталу випереджало темпи нагромадження
фізичного. Так, наприклад, за розрахунками Е.Денісона, приріст
доходу США, протягом післявоєнного періоду, був на 15-30%
обумовлений підвищенням освітнього рівня робочої сили [8]. З
досвіду розвинених зарубіжних країн ми бачимо, що ставка на
інвестиції в освіту й охорону здоров’я є найбільш ефективною
стратегією розвитку національної економіки.
Аналіз сучасного стану фінансування освіти України
показав, що воно в порівнянні з попередніми роками
збільшується. Так, видатки державного бюджету України на
освіту впродовж 2007 року збільшилися на 8,99 млрд. грн.
(27,1%) [9]. І все ж таки на сьогодні цього не достатньо. Так,
наприклад, О.Василюк у своїй роботі «Середня і вища освіти
України і розвинутих країн Європи – спільне і відмінне» наводить
приклади витрат на освіту розвинутих країн на початок 1990-х
(табл. 1). Порівнюючи витрати нашої держави на освіту на
одного учня чи студента з іншими країнами, ми можемо бачити,
що Україна знаходиться серед держав, у яких вони, на жаль,
найменші. Аналіз цих показників показав, що якщо, наприклад, у
Швейцарії на одного учня школи витрачують 7024 $, в Ірландії –
2770 $, то в Україні – 347 $; якщо у Швейцарії на одного студента
витрачують 12900 $, в Ірландії – 7270 $, то в Україні – 457 $.
Усе вищезазначене свідчить про недостатню увагу з боку
держави до вирішення питань освітнього характеру, зокрема й
щодо процесу нарощування людського капіталу. У той же час
зрозумілим є і той факт, що в Україні дані процеси дещо
гальмуються
під
впливом
економічних,
політичних,
технологічних, соціальних, екологічних, психологічних та інших
криз у суспільстві.
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Таблиця 1
Витрати на освіту на одного учня / студента
Рівні освіти
Країна
Старша середня школа
Вищі школи
Австрія
6 420
5 820
Бельгія
6 470
6 850
Велика Британія
4 390
15 060
Данія
4 940
6 710
Ірландія
2 770
7 270
Іспанія
3 140
3 770
Італія
4 700
5 850
Нідерланди
3 310
8 720
Німеччина
4 260
6 550
Норвегія
6 200
8720
Фінляндія
4 820
8 650
Франція
5 870
6 020
Швеція
6 050
7 120
Швейцарія
7 024
12 900
Україна
347
457

Підсумовуючи, хотілося б підкреслити, що кожна людина
потребує актуалізації особистісних якостей, підвищення рівня
освіти, здоров’я, культури праці, усього того, що сприяє
нарощуванню людського капіталу та успішній трудовій
діяльності, підвищує заробітну плату працівника і, як наслідок,
національний дохід країни.
Література:
1. Волков О.І., Левківський К.М. Проблеми вищої професійної освіти
України // Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. Розвиток
педагогічної і психологічної наук в Україні. – Харків: ОВС, 2002. – Ч.2.
– С. 240–254.
2. Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України.
Комітет з питань науки і освіти: Офіц. вид. – К.: Парламентське
видавництво, 2004. – 404 с.
3. Дергачев В.А Геоэкономика (Современная геополитика): Учебник
для вузов. – Киев: ВИРА-Р, 2002. – 512 с.
4. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і
професійної підготовки. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с.
5. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Микроэкономика. – СПб., 1994. – 448 с.
6. Shultz T. Investment in Human Carital. – N.Y.; L., 1971.
7. Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала. – СПб.: Изд-во
СПбуЭФ, 1994. – 160 с.
8. Denison, Edward F. The sources of economic growth in the United States
and the alternatives before us. – N.Y., 1962.
9. Фінансування освіти // Освіта України. – 10 серпня 2007. – №59.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті виділяються та теоретично обґрунтовуються
організаційно-педагогічні умови фізичного виховання старшокласників. У загальних рисах розкривається інструментарій реалізації
виділених умов у практиці фізичного виховання старшокласників.

Перехід до нової особистісно орієнтованої парадигми освіти
вимагає від фахівців у галузі фізичного виховання та спорту
пошуків ефективного педагогічного інструментарію, за допомогою якого стане можливим подолання протиріччя між
характерними особливостями традиційної системи фізичного
виховання
та
індивідуальними
потребами,
інтересами,
поглядами, системою цінностей кожного учня.
Нині серед вітчизняних та зарубіжних науковців існують різні
теоретико-методологічні підходи до побудови системи фізичного
виховання молоді: діяльнісно-суб'єктивний (М. Віленський,
Є. Ільїн, В. Новосельський, Б. Шиян та ін.); спортивно орієнтований (Л. Лубишева, М. Правдов, Л. Прогонюк, М. Родін та ін.);
міжособистісно-комунікативний (М. Зайцева, А. Баранов; Є. Короткова, Л. Архіпова та ін.); інноваційно-методичний (О. Аксьонова, М. Зубалій, І. Мокрушина, С. Селюнін та ін.); духовно-екологічний (І. Бех, О. Вишневський, В. Іващенко, В. Столяров та ін.);
інтелектуально-компетентнісний (В. Стрельченко, А. Дубенчук,
О. Шалар, С. Щетиніна та ін.) та культурологічний (Н. Візітей,
Т. Круцевич, О. Логвиненко, К. Огниста, Б. Шиян та ін.), але
незважаючи на це, ще залишаються недостатньо обґрунтованими та розкритими умови реалізації особистісно орієнтованого
підходу до фізичного виховання старшокласників. Саме тому
метою даної статті є визначення та теоретичне обґрунтування
організаційно-педагогічних умов реалізації особистісно орієнтованого фізичного виховання старшокласників у навчальновиховному процесі загальноосвітньої школи.
Відомі вітчизняні та зарубіжні науковці (І. Бех [2],
О. Вишневський [5], Р. Вейнберг, Д. Гоулд [4], Є. Ільїн [7], та ін.)
переконані, що спілкування учнів у процесі учбової діяльності й
поза нею є важливим фактором виховання та самовиховання
гармонійно розвиненої особистості людини. Дане твердження, на
*
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думку Є. Ільїна, може бути пояснене тим, що у процесі
спілкування між людьми, завдяки обміну ідеями, думками,
поглядами, знаннями, інформацією, усім фондом духовної
культури, відбувається подолання обмеженості індивідуального
досвіду особистості та здійснюється загальний історикокультурний прогрес соціуму [7. с.75].
Розмірковуючи над проблемою підвищення ефективності
педагогічного спілкування, О. Бондаревська зазначає, що
основним завданням педагога є спілкування, взаєморозуміння з
учнями та звільнення їх для творчості. Пояснюючи цю тезу,
науковець підкреслює, що в основі будь-якої педагогічної
технології є пояснення, а в особистісно орієнтованій освіті –
розуміння та взаєморозуміння. При поясненні діє тільки один
суб'єкт, форма мовлення – монолог; при розумінні – два суб'єкти,
дві свідомості, взаєморозуміння, діалог [3].
Розкриваючи значення діалогічного типу спілкування в
педагогічному процесі, І. Бех наголошує: «Якщо вихователь
глибоко розуміє дитину, вибудовує гармонійні відносини,
керується у своїй поведінці не психологічним насильством, а
переконливою регуляцією, то таке міжособистісне спілкування
належить до діалогічного типу» [2, с.54]. Учений підкреслює, що
саме цей тип спілкування є вищим рівнем, оптимальним із
позиції організації й він володіє максимальним розвивальним,
виховним та творчим потенціалом.
Вивчаючи характерні особливості діалогу, Л. Королева [8]
дійшла висновку, що до його найбільш суттєвих ознак можна
віднести: «унікальність» і рівність партнерів; відмінність і
оригінальність їх точок зору; орієнтація кожного на розуміння й
на активну інтерпретацію його точок зору партнером; очікування
відповіді і її передбачення у власному висловлюванні;
взаємодоповнення позицій учасників спілкування, співвіднесення
яких і є метою діалогу.
До найбільш ефективних діалогічних методів конструктивного спілкування І. Бех [2], Р. Вейнберг [4], І. Подласий [14],
Г. Сиротенко [17] відносять внутрішній діалог, інтимноособистісний діалог, колективні бесіди, дискусію, диспут,
доповідь із наступним обговоренням, конференцію тощо.
Підвищення ефективності педагогічного спілкування, на
думку І. Беха [2], О. Вишневського [5], В. Лозової [11],
В. Новосельської [13], А. Хуторського [18] та ін., можливо на
основі врахування наступних чинників:

усвідомлення учнями особистісної значущості змісту
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навчально-виховної
інформації.
Якщо
учні
внутрішньо
приймають мотивуючі докази вчителя, то навчальний матеріал
набуває для них особистісного значення, тобто мета збігається з
навчальним мотивом учня, а репродуктивні навчальні дії
трансформуються в усвідомлену навчальну діяльність;

усвідомлення учнями сутності змісту навчальновиховної інформації. Рухові вміння й навички, які формуються в
процесі навчання, стають засобами творчої діяльності учня лише
в тому випадку, якщо вони стають усвідомленими знаннями. Усі
рухові дії, які були несвідомо вивчені, засвоюються повільніше, з
багатьма грубими викривленнями, помилками, порушеннями
правильної послідовності виконання елементів;

урахування етико-психологічних аспектів спілкування.
Духовно-моральний контакт між суб'єктами педагогічного
процесу можливий тільки на основі розуміння, визнання та
прийняття дитини, віри в можливість розкриття її позитивних,
суспільно значущих рис;

емоційно-позитивне ставлення учня до вчителя. Учні
легше сприймають позицію педагога, до якого ставляться
емоційно позитивно (симпатія, дружба чи любов) і, навпаки,
важче сприймають позицію того педагога, до якого ставляться
емоційного негативно (неприязнь, антипатія, ненависть).
Таким чином, в основі побудови системи фізичного
виховання старшокласників, на нашу думку, повинно бути
покладено
конструктивне
спілкування
між
суб'єктами
педагогічного процесу на діалогічній основі.
Також, у зв'язку із впровадженням у загальноосвітніх закладах України особистісно орієнтованих технологій навчання та
виховання молоді, особливої актуальності набуває проблема
забезпечення суб'єктності учнів за умов класно-урочної системи
навчання. І. Бех [2], О. Вишневський [5], Є. Ільїн [7], В. Новосельський [13], Б. Шиян [19] та ін. вважають, що будь-який
педагогічний процес стає ефективним лише тоді, коли він
викликає та організовує власну психічну або фізичну активність
учнів під мудрим керівництвом педагога.
Розкриваючи важливість значення саме суб'єктних рис в
онтогенезі особистості, Є. Ільїн, Г. Костюк та ін. наголошують на
тому, що бути особистістю означає бути суб'єктом власного
життя, активно будувати свої фізичні, психофізичні, психологічні,
соціальні та інші контакти із природним і соціальним
оточенням [7; 10].
Розмірковуючи із приводу сутності суб'єктності дитини в


21




НАУКА – ШКОЛІ



педагогічному процесі, М. Лук'янова підкреслює, що учень, звісно, суб'єкт діяльності, але не педагогічної, він суб'єкт інших, конкретних видів діяльності – ігри, навчання, праці, спорту й т. п. Ми
погоджуємося з дослідницею, яка переконана, що об'єктом педагогічної діяльності, навіть в умовах особистісно орієнтованого
навчання, є не тільки сам учень, скільки ті умови, які необхідно
створити вчителю та іншим учасникам педагогічного процесу для
розвитку учня (його активності, самостійності, ініціативи,
інтересів), для формування його суб'єктної позиції та організації,
сприяючих цьому, освітнього середовища [12, с.9].
Замислюючись над розвитком суб'єктності учня, О. Бондаревська виділяє наступні базові виховні процеси, які сприяють
становленню дитини як суб'єкта життя, історії та культури:
життєтворчість; соціалізація; культурна ідентифікація; духовноморальний розвиток особистості; індивідуалізація [3].
А. Белкін [1], Г. Власюк [6], Є. Ільїн [7], Е. Короткова [9],
В. Новосельський [13], І. Подласий [14], А. Хуторський [18],
Б. Шиян [19], І. Якіманська [20] та ін. вважають, що для
забезпечення суб'єктності учня в педагогічному процесі
вирішального значення набувають наступні чинники:
 створення особистісно розвивального середовища. Чим
багатше природне або штучне створене соціокультурне
оточення учня, яке включає різноманітні види засобів та змісту
освіти, тим легше розкрити індивідуальні можливості кожного
учня, опертись на них з урахуванням виявлених інтересів,
схильностей та різноманіття суб'єктивного досвіду;
 опора на учнівське самоврядування. Передача до
учнівського самоврядування багатьох функцій учителя фізичної
культури із планування, організації та контролю оздоровчої
діяльності школярів є однією з умов підвищення ефективності
шкільної системи фізичного виховання;
 організація конструктивної співпраці між школярами.
Впровадження у процес фізичної освіти продуктивних методів та
форм навчальних взаємодій між учнями дозволяє підвищити
якість виконання школярами рухових дій, формує позитивний
емоційний стан та позитивно змінює міжособистісні стосунки в
класі;
 стимулювання суб'єктності школярів у фізкультурно-спортивній діяльності. Кожен школяр відчуває постійну потребу в
схваленні своєї діяльності з боку вчителя, однолітків. Ураховуючи цю психічну закономірність, учитель зобов'язаний постійно
шукати та знаходити в характері, учинках, навчанні вихованця
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такі зміни, за які його можна було відзначити та заохотити;
 забезпечення учням успіху в навчально-виховній
діяльності. Навіть разове переживання успіху може докорінно
змінити психологічне самопочуття дитини, різко змінити ритм і
стиль її діяльності, взаємовідносини з оточуючими. Особливо це
важливо в навчанні, де успіх – найважливіше джерело
внутрішніх сил дитини, який породжує енергію для подолання
перешкод та бажання навчатись.
Таким чином, для побудови фізичного виховання
старшокласників
на
особистісно
орієнтованих
засадах
вирішального значення набуває стимулювання суб'єктності учнів
у фізкультурно-спортивній діяльності.
У контексті особистіно орієнтованої парадигми освіти та
культурологічного підходу у фізичному вихованні особливої
актуальності набуває проблема переходу фізичного виховання
школярів у фізичне самовиховання. У даному контексті ми погоджуємось з Г. Костюком, який вважав, що «Лише те виховання
досягає мети, яке… сприяє виникненню й розгортанню
самовиховання, керує ним і визнає в ньому свого сильного
союзника» [10, с.181]. Відомий психолог був переконаний, що
завдяки методично-коректній організації самовиховання учнів
можна досягти значних успіхів у формуванні розумових,
моральних, трудових та інших якостей особистості, зокрема
самодисципліни, сили волі, самовладання, здатності швидко й
правильно розв'язувати внутрішні конфлікти та ін.
Самовиховання, на думку Є. Ільїна, – це діяльність людини,
яка спрямована на зміну своєї особистості. Воно, поруч із
наслідуванням та самоосвітою, є одним зі шляхів самовдосконалення [7, с.195]. І. Середа розглядає самовиховання як
свідому, цілеспрямовану та активну діяльність людини,
спрямовану на вдосконалення власної особистості [16, с.10].
Як видно, з наведених вище визначень, самовиховання – це
діяльність або праця людини над собою, яка має поетапний
характер розгортання. Нині у психолого-педагогічній науці
виділяють наступні етапи самовиховання: самопізнання та самоаналіз; цілепокладання; розробка програм і планів самовиховання; реалізація завдань самовиховання; аналіз результатів та
коригування програм самовиховання [7; 11; 15; 16].
Розкриваючи сутність та значення етапу самопізнання у
процесі самовиховання, важко не погодитись з І. Бехом, який
зазначає, що «розгортання виховного процесу на основі
особистісно орієнтованих технологій не може відбутися без
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звернення уваги дитини на саму себе. Дитину слід навчити
осмислювати свої спонуки, прогнозувати наслідки власних
учинків для себе самої та інших людей, узгоджувати цілі власної
поведінки із засобами їх досягнення» [1, с. 176].
Відомо, що усвідомлювати себе особистістю людина
починає з усвідомлення себе, з уявлень про себе як про окремий
об'єкт, який виділяється з навколишньої дійсності. І. Середа
вважає, що об'єктами самопізнання людини можуть бути
спрямованість особистості, темперамент, особливості характеру,
властивості мислення, пам'яті, здібності [16].
Не менш важливим етапом у процесі самовиховання учнів є
етап цілепокладання. Розкриваючи значущість даного етапу,
Г. Селевко підкреслює, що саме під час цілепокладання в
особистості розвивається здатність творити, виявляти себе,
відчувати себе вільною, самостійною людиною, формується
відчуття честі та гідності [15, с.30].
І. Середа вважає, що на даному етапі учні повинні, перш за
все, поставити перед собою основні життєві цілі (стратегічні), а
поряд із ними – цілі менш масштабні, підпорядковані основним.
Їх потрібно глибоко усвідомити, а потім проаналізувати власні
можливості й об'єктивні умови [16, с.21].
Важко не погодитись з Є. Ільїним, який вважає, що
самовиховання здійснюється успішно лише при наявності
програми та правил самовиховання [7]. Науковець переконаний,
що оптимальна програма самовиховання повинна відповідати
наступним вимогам: складатись з 3-5 самозобов'язань; бути
розрахована на певний період, з точним визначенням часу
досягнення поетапних та кінцевих цілей самовиховання; повинні
бути продумані способи реалізації наміченого; нові зобов'язання
повинні прийматись лише після виконання раніше взятих, а
нереалізовані завдання повинні включатись у нову програму
самовиховання, причому учень повинен добиватись їх
обов'язкового виконання [7, с. 203].
Щоб виконати намічені цілі та плани, вважає Г. Селевко,
потрібно мати необхідні засоби, створити умови для ефективної
діяльності, організувати сам процес. На думку вченого, під час
самоорганізації учням власної діяльності, необхідно раціонально
використовувати час. Для цього необхідно порахувати звичайні
часові витрати та проаналізувати як використовується цей час;
спланувати діяльність до бюджету часу та виконати свій план
[15, с.42].
Наступним етапом самовиховання є реалізація розробле
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ного плану самовдосконалення в житті та діяльності. Г. Селевко
переконаний, що саме на етапі реалізації задуманого
створюються сприятливі передумови для розвитку вольових
якостей дитини, коли виховуються ініціативність, творчість,
організованість, цілеспрямованість [15, с.30].
Обґрунтовуючи важливість вольових якостей у житті
людини, Г. Костюк зазначає: «Без сильної волі неможлива ніяка
творча розумова й фізична праця, доблесна трудова і всяка інша
діяльність. Воля не менш необхідна і в навчальній роботі в
середній і вищій школі, у справі оволодіння науками і культурою
поведінки» [10, с.389].
Для подолання учнями труднощів у процесі фізичного
самовдосконалення
Є. Ільїн
радить
старшокласникам
користуватись наступними прийомами самостимулювання:
самопереконання, самопідбадьорювання, самонавіювання та
самопримус (самоосуд, самозаборона, самопокарання) [7,
с. 204]. До даних прийомів В. Лозова [11], І. Середа [16] ще
додають
самообов'язок,
самонакази,
самовмовляння,
самовтішання, самокритику, самозвіт, самовідучення тощо.
Процес самовиховання завершується здійсненням самоконтролю, аналізом досягнутих результатів та коригуванням подальших програм. Г. Селевко відмічає, що на даному етапі
самовиховання в дітей розвиваються здібності критично оцінювати результати власної діяльності, виховується почуття обов'язку, відповідальності, справедливості, гідності тощо [15, с.30].
На думку Є. Ільїна, програма фізичного самовдосконалення
повинна закінчуватись самозвітом. Призначення якого полягає в
тому, щоб підвищити відповідальність людини за точне та повне
виконання прийнятого зобов'язання. Самозвіти можуть бути
проміжними та підсумковими. Завдання проміжних самозвітів
полягає в тому, щоб своєчасно усувати недоліки в програмі
самовдосконалення та на цій основі змінювати методику роботи
над собою, а підсумкових – узагальнення результатів виконаної
роботи під час дії встановленого зобов'язання, з тим щоб
створити нову програму самовдосконалення [7, с. 204].
Таким чином, підсумовуючи сказане, логічно зробити висновок, що побудова особистісно орієнтованого фізичного виховання старшокласників вимагає організацію конструктивного спілкування між суб'єктами фізичного виховання; стимулювання
суб'єктності старшокласників у фізкультурно-спортивній діяльності та переходу фізичного виховання старшокласників у їхнє
фізичне самовиховання.
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Петров В.Ф.
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РОЗВИТОК УМІНЬ І НАВИЧОК ПЕДАГОГІЧНОГО
СПІЛКУВАННЯ – ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ ІМІДЖУ
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
Стаття містить відомості про важливість розвитку вмінь і
навичок педагогічного спілкування в учителів. У ній розкрито етапи
розвитку комунікативних умінь педагогів

Одним із компонентів іміджу вчителя є володіння системою
комунікативних умінь.
Та проте, існуючі підходи у підготовці майбутніх педагогів до
професійного спілкування нерідко відстають від вимог часу.
Результати дослідно-експериментальної роботи, що проводилась у педагогічних університетах України, спонукають до
необхідності продовжити наукові пошуки на новому якісному
рівні. У зв'язку зі сказаним, назвемо деякі з основних недоліків,
які сьогодні, як відзначають учителі, що здійснюють керівництво
педпрактикою, часто характеризують професійне спілкування
майбутніх педагогів. Так, 60-65% студентів, як свідчать матеріали досліджень, відчували труднощі в налагодженні взаємоин з
учнями, у вивченні та розумінні дітей, в управлінні спілкуванням.
Для деяких студентів-випускників характерна нечітка дикція,
невиразність мовлення в процесі спілкування, скутість у рухах,
невміння впливати на особистість, нерозуміння дітей.
У той же час у практичній діяльності вищих закладів освіти
та в системі підвищення кваліфікації вчителів спостерігається
пряме, некритичне перенесення технологій підготовки до
професійного спілкування, розроблених у інших країнах, на
вітчизняний ґрунт, що ніяк не відповідає традиціям освіти, і
виховання, які склались у нашій країні. У зв'язку зі сказаним,
доречно нагадати, що значні досягнення в розробці теоретичних
проблем спілкування психолого-педагогічна наука в Україні мала
*
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вже на початку 70-х років. Дослідження процесів спілкування в
класному колективі було проведене професором О.В.Киричуком,
знайшло широке використання в практиці підготовки майбутніх
педагогів до професійної діяльності. Одночасно, теоретичні
положення з вказаної проблеми, які обґрунтував учений,
викликали значний науковий інтерес.
70-80 рр. ХХ ст. – період становлення наукової школи з проблем педагогічного спілкування, яку очолив професор О.В.Киричук. До цієї школи ввійшли викладачі вищих педагогічних закладів освіти Києва, Одеси, Полтави, Харкова, Луцька, Івано-Франківська, Дрогобича, Чернівців, Умані. Зокрема, вивчались проблеми формування педагогічної спостережливості в процесі
спілкування (Т.С.Мандрикіна), підготовки до діалогічного педагогічного спілкування (І.С.Тодорова), розвитку творчого потенціалу
особистості майбутнього педагога (В.О.Лісовська), формування
комунікативних умінь у майбутніх педагогів (Л.О.Савенкова),
культури педагогічного спілкування (Д.І.Балдинюк).
Свою роботу ми розглядаємо як продовження наукових
пошуків цієї школи.
Нагадаємо, що кінцевою метою педагогічного процесу, його
завершенням у професійному навчанні є сформованість умінь. Їх
наявність у педагога, як відомо, визначається тільки через аналіз
результатів його зовнішньо вираженої діяльності. Для вимірювання рівнів комунікативних умінь, на нашу думку, доцільно
використати метод експертної оцінки, сутність якого полягає у
проведенні експертами інтуїтивно-логічного аналізу проблеми з
кількісними судженнями та формальною обробкою результатів.
Оцінка рівня сформованості умінь обов'язково ґрунтується
на врахуванні загального розвитку особистості майбутнього
педагога.
Для характеристики професійної дії як індикатора вміння
використовуємо комплекс критеріїв, що характеризують цю дію з
точки зору спрямованості, професійності, доцільності, оригінальності й педагогічного новаторства, освоєності й своєчасності.
Критерії мають свої показники, які й потрібно визначити,
характеризуючи комунікативні вміння. Допрофесійний (вихідний)
рівень – мотивація педагогічних дій і самі дії професійно не
усвідомлюються, відсутня психологічна готовність до їх
виконання, й виконуються вони непрофесійно і стосовно мети
визначають неправильно; педагогічні дії примітивні й шаблонні,
суттєво ускладнені, наявні грубі помилки й несвоєчасність.
Рівень початкового оволодіння (низький) – в основі педаго
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гічних дій лежать суперечливі мотиви, дії професійно майже не
усвідомлюються; відсутня психологічна готовність до їх виконання; педагогічні дії будуються на основі життєвого досвіду, без
використання наукових знань і аналізу ситуації, але іноді в них
проявляються деякі відомості з педагогіки та психології. Педагогічні дії часто бувають недоцільними, шаблонними й позбавленими нового змісту; вони ускладнені, виконуються повільно, неекономно, неточно і не відповідають змісту педагогічних ситуацій.
Рівень обмеженої сформованості (середній) – в основі педагогічних дій лежать мотиви, що характеризуються частковою
педагогічною спрямованістю. Самі дії професійно слабко
усвідомлюються, наявний низький рівень психологічної
готовності до їх виконання; педагогічні дії виконуються без
належного використання наукових знань та аналізу ситуації,
(недостатня наукова компетентність); не завжди відповідають
меті, бо припускаються помилки в їх виборі, спричинені
неглибокою діагностикою об'єкта дії; майже втратили
своєрідність, переважають їх стереотипні форми (штампи);
виконуються вони з ускладненнями, повільно, часто має місце їх
невідповідність сутності педагогічних ситуацій; проявляється
незначний професійний досвід.
Рівень достатньої сформованості (високий) – в основі педагогічних дій лежать мотиви, що свідчать про дійсну педагогічну
спрямованість. Педагогічні дії професійно усвідомлюються
завдяки сформованій психологічній готовності до їх виконання;
виконуються з використанням психолого-педагогічних знань, на
основі аналізу ситуації, високої науково-методичної компетентності; відповідають меті, визначаються в основному з
урахуванням особливостей об'єкта виховання і умов дії, у них як
у формі, так і в змісті проявляються елементи своєрідності,
новаторства; виконуються достатньо економно, точно, без
ускладнень, із застосуванням професійного досвіду, своєчасні,
відповідають ситуаціям виховної практики, що змінюються.
Рівень успішного оволодіння (майстерність, або творчий) – в
основі педагогічних дій лежать мотиви, які свідчать про дійсну
педагогічну спрямованість. Педагогічні дії повністю професійно
усвідомлені, сформована психологічна готовність до їх
виконання; плануються й виконуються на основі психологопедагогічних знань, наукового аналізу ситуації, високої науковометодичної компетентності; відповідають меті, визначаються
правильно з урахуванням особливостей об'єкта виховання і умов
дії; кожного разу як у формі, так і в їх змісті проявляється
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своєрідність, творчий підхід; виконуються економно, точно,
швидко, без утруднень, оперативно, відповідають ситуаціям
виховної практики, що змінюються.
У результаті аналізу наукових робіт [9, 10, 11] та експериментальних досліджень, які проводилися в Національному педагогічному університету ім. М.Драгоманова, Полтавському державному педагогічному університеті, Київському національному
економічному університеті, ми прийшли до висновку, що система
комунікативних умінь, яка повинна бути сформована у вчителя,
включає: мовленнєве (вербальне) спілкування; володіння немовленнєвими (невербальними) засобами спілкування, професійнопедагогічною увагою, соціальною перцепцією; орієнтування в ситуації спілкування; створення творчого самопочуття; установлення і підтримування зворотного зв'язку в спілкування;
самопрезентацію; використання «пристосувань»; завоювання
ініціативи; побудову та реалізацію плану спілкування; володіння
педагогічним контактом.
У процесі дослідження була визначена необхідність вказані
комунікативні вміння об'єднати у блоки, які відповідають етапам
професійного спілкування педагога (на уроці, лекції), а саме:
а) етап орієнтування й планування; б) етап виконання або
реалізації; в) етап контролю. Проведення кожного із визначених
етапів вимагає володіння певними комунікативними вміннями.
Важливо врахувати те, що в педагогічному спілкуванні, як
відзначають спеціалісти [10, 11, 15], особливої уваги потребує
проведення його початкового етапу, на якому повинен бути
установлений контакт з учнем (учнями).
З огляду на викладене, подамо систему комунікативних
умінь педагога. Розміщення цих умінь у відповідних блоках слід
вважати умовним. Зрозуміло, що на кожному етапі професійного
спілкування педагога реалізуються всі елементи вказаної
системи.
Система комунікативних умінь педагога
І. Проектування педагогічного спілкування: побудова
змісту спілкування, створення творчого самопочуття.
II. Організація педагогічного спілкування: самопрезентація,
володіння професійно-педагогічною увагою, орієнтування в
ситуації та установлення й підтримування зворотного зв'язку в
спілкуванні, завоювання ініціативи, реалізація плану спілкування,
володіння педагогічним контактом.
ІІІ. Регулювання педагогічного спілкування: мовленнєве
(вербальне) спілкування, володіння немовленнєвими (невер
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бальними) засобами спілкування, соціальна перцепція,
використання «пристосувань».
У психологічних дослідженнях чітко встановлено, що професійні здібності педагога визначають успішність формування в
нього комунікативних умінь.
Нагадаємо, що здібності – індивідуально-психологічні
властивості особистості, які є умовою успішного виконання
одного чи декількох видів діяльності [13, с. 680]. Доцільно
одночасно підкреслити три обов'язкових їх ознаки, а саме:
- під здібностями розуміються індивідуально-психологічні
особливості, що відрізняють одну людину від іншої;
- здібностями називаються не всі взагалі індивідуальні
особливості, а лише такі, які мають відношення до успішного
виконання якої-небудь діяльності або багатьох діяльностей;
- поняття здібності не зводиться до тих знань, навичок чи
вмінь, які вироблені у даної людини.
З огляду на матеріали психолого-педагогічних досліджень,
приходимо до висновку, що емпатія, товариськість, мовленнєві
здібності педагога сприяють формуванню у нього комунікативних
умінь.
У зв'язку з цим доцільно виділити декілька наукових
підходів, до розуміння емпатії. Причому слід відзначити
наявність спільної характеристики досліджуваного феномена
(емоційна природа), яка обґрунтовується в психологопедагогічних дослідженнях незалежно від того, до якого
напрямку у визначенні емпатії вони відносяться.
У працях Т.П.Гаврилової [4, 5] емпатія розглядається як
здібність прилучатись до переживань іншого, переживаючи їх зі
знаком того емоційного стану, на який реагує суб'єкт [4].
Близький до даної точки зору погляд на емпатію обґрунтовується
С.В.Кондратьєвою [12], яка вивчала психологічні умови розвитку
здібностей розуміти інших людей.
В.Н.Панферов визначає, що емпатію можна розглядати як
здібність до адекватного пізнання людей на рівні почуттів [18].
У руслі концепції спілкування, висунутої Г.М.Андреєвою [1],
де обґрунтовується емоційна природа емпатії, даний феномен
досліджує ціла група науковців, зокрема, А.Е.Штейнмец [22, 23],
Л.А.Петровська [20], Ю.Н.Кулюткін та Г.С.Сухобська [16]. Так, у
працях А.Е.Штейнмеца [22, 23, 4], емпатія – емоційна форма
пізнання іншої людини. У монографії Л.А.Петровської емпатійна
здібність [19] визначається як здібність до емоційного
проникнення в світ переживань іншої людини і здібність до
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емоційного відгуку на ці переживання. Вивчаючи професійно
значущі якості особистості вчителя, Ю.М.Кулюткін наголошує, що
емпатія – здібність розуміти внутрішній світ іншої людини І навіть
проникати в її почуття, відгукуватись на них і співпереживати з
цією людиною [16, 18].
Для визначення структури емпатії доцільно використати
результати серії експериментів, які провела С.Б.Борисенко [3].
Згідно з її дослідженнями, емпатія включає до своєї структури
такі компоненти: процеси емоційної ідентифікації, особистісну
рефлексію, рівень моральної свідомості, який сприяє вираженню
альтруїстичних форм поведінки.
Мовленнєві здібності, що виступають органічним компонентом комунікативних здібностей, визначаються як специфічні
особливості, що дають змогу тому, хто говорить, вільніше
користуватись засвоєною мовою, точно й виразно викладати
свої думки [9].
Науковці [9, 10] відзначають необхідність правильного відбору мовленнєвих засобів та логічність структури мовленнєвої
діяльності як важливі характеристики спілкування.
Водночас у структуру мовленнєвих здібностей педагога необхідно включати такі компоненти: ясну й чітку артикуляцію, відмінну вербальну пам'ять, здатність логічно й образно викладати
навчальний матеріал, орієнтування мовлення на співрозмовника.
Далі нам необхідно провести розмежування понять
«товариськість», «комунікабельність», «контактність».
У психолого-педагогічних дослідженнях виділяється декілька підходів до розуміння поняття «комунікабельність особистості». У роботі В.М.Леві [14] вказаний феномен трактується як
здібність спілкуватись. Але це визначення поняття слід вважати
надто широким, що не відображає суті комунікабельності.
Вважаємо за доцільне вслід за В.А.Кан-Каликом вказану
властивість особистості розглядати як здібність відчувати
задоволення від процесу комунікації [10, 47].
Контактність, як стверджує А.А.Журавльов [7], передбачає
вміння особи легко вступати в контакт з іншими людьми.
Причому емоційний «тон» цих контактів, який може бути
позитивним, нейтральним або негативним, цю особу не хвилює.
Результати аналізу досліджень з проблеми педагогічного
спілкування показують, що вивченню товариськості як
професійно значущій властивості особистості педагога не
приділяється достатньої уваги. По суті справи, лише в наукових
працях В.А.Кан-Калика [11] визначаються сутність, структура,
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методики вимірювання товариськості в педагогів. Але у багатьох
наукових працях вказується на залежність успішності
педагогічного спілкування від розвитку товариськості в педагога
[2, 9,10, 11,17, 21].
Результати аналізу різних наукових підходів до визначення
структури товариськості як професійної здібності педагога
доводять:
- наявність потреби у спілкуванні, емоційне благополуччя
на всіх етапах спілкування розглядаються науковцями як
необхідні компоненти досліджуваного феномена;
- легкість вступу до контакту з іншими людьми і кількість
цих контактів, як компоненти товариськості, зумовлені наявністю
в особи комунікативних навичок та вмінь.
Таким чином, підготовка до професійного спілкування
потребує використання такої структури товариськості: кількість
або частота контактів з іншими людьми, що має особистість за
певний проміжок часу, легкість вступу в контакт з іншими
людьми, емоційно-позитивний тон спілкування.
З огляду на викладене, вважаємо, що на курсах підвищення
кваліфікації вчителів доцільно впроваджувати систему розвитку
в них комунікативних умінь. Ця система повинна реалізовуватись
за трьома етапами. Подамо мету, завдання, модель кінцевого
результату реалізації кожного з цих етапів.
Перший етап
Мета: оволодіти орієнтуванням у ситуації педагогічного
спілкування.
Завдання: а) усвідомити особливості педагогічного спілкування та особисті можливості в його здійсненні; б) проаналізувати оцінку власного рівня підготовки до педагогічного
спілкування, що обґрунтована спеціалістами; в) навчитись
долати стереотипні загальні і ситуативні негативні настанови на
аудиторію; г) оволодіти специфічною комунікативною потребою
(бажання знаходитись серед учнів і спілкуватися з ними;
емоційне бачення майбутнього спілкування, його основних
контурів; відчуття його майбутньої атмосфери, прогнозування
задоволення від спілкування, емоційна настроєність та
внутрішня мобілізованість до спілкування); д) оволодіти
елементами (ясність, чіткість, мовлення; виразність міміки, пози
т.ін.), що входять до складу комунікативних умінь; є) оволодіти
технікою самопрезентації.
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Модель кінцевого результату реалізації першого етапу
підготовки педагогів до професійного спілкування
Педагоги повинні знати:
- суттєві особливості педагогічного спілкування та його
структуру; сутність складників орієнтування в його ситуації;
- основні причини, що породжують помилки та сприяють
виникненню «бар'єрів» у педагогічному спілкуванні;
- види цих бар'єрів та засоби їх усунення;
- змістовий аспект техніки мовлення та засоби виразності;
- засоби зняття
м'язових
«зажимів»
та
техніку
настроювання на професійне спілкування з аудиторією.
Педагоги повинні вміти:
- визначати власні можливості в здійсненні професійного
спілкування (самооцінка рівнів сформованості комунікативних
умінь);
- бачити помилки в своєму професійному спілкуванні та
спілкуванні колег й обґрунтовувати причини їх виникнення;
- визначати наявність у ньому бар'єрів здійснювати
«перші кроки» до їх усунення; знімати м'язові зажими та
настроюватись на спілкування з учнями;
- володіти технікою, логікою й виразністю мовлення;
використовувати міміку й жести в професійному спілкуванні;
- орієнтуватись в особі співрозмовника, в просторових,
часових умовах та створювати ситуацію професійного
спілкування з конкретними партнерами;
- здійснювати самопрезентацію.
Другий етап
Мета: оволодіти мовленнєвими (вербальними) й немовленнєвими (невербальними) засобами спілкування, соціальною
перцепцією, творчим самопочуттям у педагогічній діяльності.
Завдання: а) навчитись переборювати «бар'єри» у педагогічному спілкуванні (збігу настанов, побоювання класу, відсутності контакту, звуження функцій спілкування, негативного досвіду
спілкування з даною аудиторією, побоювання скоїти педагогічні
помилки, наслідування манер спілкування іншого педагога);
б) оволодіти певними комунікативними вміннями (побудови змісту та реалізації плану спілкування, створення творчого самопочуття, професійно-педагогічною увагою, орієнтування в ситуації
та встановлення й підтримування зворотного зв'язку в спілкуванні, використання мовленнєвих і немовленнєвих засобів спілкування, соціальної перцепції, застосування «пристосувань»).
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Модель кінцевого результату реалізації другого етапу
підготовки педагогів до професійного спілкування
Педагоги повинні знати:
- сутність
та
складники
побудови
педагогічного
спілкування;
- шляхи створення творчого самопочуття в професійній
діяльності;
- суттєві особливості професійної уваги педагога;
- функції педагогічного мовлення й засоби їх реалізації;
- невербальні засоби спілкування та їх характеристики;
- засоби встановлення і підтримування зворотного зв'язку
в професійному спілкуванні;
- сутність та техніку процесів сприймання та розуміння
людини людиною;
- види «пристосувань» у педагогічному спілкуванні та
структуру кожного з них.
Педагоги повинні вміти:
- керувати своїм психічним станом, створювати творче
самопочуття в професійному спілкуванні;
- володіти вербальними та невербальними засобами
спілкування;
- володіти професійно-педагогічною увагою;
- сприймати і розуміти іншу людину;
- відчувати й долати «бар'єри» в професійному
спілкуванні.
Третій етап
Мета: навчитись досягати єдності емоційних позицій та
співдії з учнями у педагогічному спілкуванні.
Завдання: а) оволодіти вміннями встановлювати емоційний
контакт у педагогічному спілкуванні; б) оволодіти вміннями
встановлювати
пізнавальний
контакт
у
педагогічному
спілкуванні; в) оволодіти технікою управління педагогічним
контактом у професійному спілкуванні.
Модель кінцевого результату реалізації третього етапу
підготовки педагогів до професійного спілкування
Педагоги повинні знати:
- засоби та шляхи оволодіння ініціативою в професійному
спілкуванні;
- сутність та структуру комунікативних прийомів,
виконання яких забезпечує встановлення педагогічного контакту
в професійному спілкуванні.
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Педагоги повинні вміти:
 визначати
наявність
ініціативи
в
професійному
спілкуванні та того, у чиїх «руках» вона знаходиться;
 оволодівати ініціативою в спілкуванні;
 визначати наявність чи відсутність єдності емоційних
позицій педагога та аудиторії (учнів, колег);
 встановлювати емоційний контакт у професійному
спілкуванні;
 визначати наявність співдії між педагогом та учнями (на
уроці, лекції);
 встановлювати пізнавальний контакт у професійному
спілкуванні;
 управляти педагогічним контактом у професійному
спілкуванні;
Таким є наш підхід до розвитку комунікативних умінь у
вчителів.
Отже, використання на курсах підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів зазначених нами етапів сприятиме розвитку
в учителів комунікативних умінь та навичок.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У
статті
розкрито
вплив
застосування
технології
розвивального навчання, яка сприяє гармонійному розвитку
особистості кожної дитини початкової школи.

Останнім часом школа переживає цікавий період реформування. Перед педагогами постає завдання забезпечити всебічний розвиток особистості учня. Реалізація цього завдання може
здійснюватися тільки тоді, коли кожний учень активно включається в навчально-виховний процес. «Якщо хочеш виховати в
дітях сміливість думки, інтерес до справжньої інтелектуальної
праці, самостійність, як особистісну рису, вселити в них радість
співтворчості, необхідно забезпечити такі умови, щоб іскорка
їхніх думок створила царство думки, надала їм можливості
відчути там себе володарем» – так писав Ш.О.Амонашвілі,
розкриваючи завдання, які потрібно розв’язати, створюючи
сприятливе середовище для розвитку особистості дитини [3].
Важливим напрямком удосконалення навчання учнів початкових класів є впровадження інтерактивних технологій. Застосування інтерактивного навчання молодших школярів здійснюється
шляхом інноваційних методик. Система розвивального навчання
(РН) становить один із напрямів трансформації початкової шкільної освіти. Головною метою розвивального навчання є формування «вміння вчитися» – загальної здібності, яка дозволяє учням у
майбутньому самостійно оволодівати будь-якими знаннями.
Досвід РН показав, що з перших днів перебування дитини в
школі, у неї формується творче мислення, стійкий інтерес до
знань. Тому у роботі вчителю доречно використовувати систему
РН, намагатися створити для дітей, які вперше прийшли до
школи, атмосферу взаємодовіри та психологічного комфорту,
щоб діти хотіли висловлювати свої думки, незалежно від того
правильні вони або хибні. Головне, щоб вони в них були. Варто
вчити дітей спілкуванню з учителем та товаришами, яке
викликає у них відчуття радості та задоволення.
Розпочинати цю роботу в початковій школі доречно з курсу
«Введення в шкільне життя», який, за словами Г.О.Цукерман, є
своєрідним «тренінгом навчального спілкування». Ці заняття
допомагають створити умови для успішної адаптації дітей до
*
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шкільного життя. Першокласники знайомляться з нормами
навчального співробітництва, для них розкриваються засоби
спілкування: тактильні, вербальні, знакові, якими вони
користуватимуться протягом усього навчання в початкових
класах. Діти навчаються нормам мовного етикету, привчаються
розпочинати свої висловлювання словами: «Я вважаю..., Я
думаю..., Я хочу доповнити..., Я згоден..., Я не згоден...» [6].
О.Я. Савченко звертає увагу на таку організацію навчання,
яка була б спрямована на те, аби учень засвоював матеріал
активно, розуміючи способи дії, щоб учіння мало вплив на
особистість дитини в цілому. Вона виділяє такі напрямки аспектів
розвивального навчання:
- формування в молодших школярів бажання і вміння
вчитися;
- поєднання прямих і опосередкованих впливів на
формування в учнів мотивації учіння;
- диференційований підхід до організації навчальновиховного процесу;
- досягнення гнучкості та варіативності організаційних форм
навчання [5].
Хоча пізнавальні здібності дитини визначаються якістю
розумових операцій не можна ігнорувати в розвитку дитини таких
пізнавальних умінь, як спостереження, пам’ять, контроль, зв’язне
мовлення, планування вміння вчитися.
Велику
увагу в
системі розвивального
навчання
О.К.Дусавицький приділяє позиції учня. Він звертає увагу на те,
що в дитини молодшого шкільного віку ще не розвинена потреба
вчитися безкорисно, щоб розвивати свій розум, свою
особистість. Тому стає очевидним: у дитини треба викликати
інтерес до навчання, до оволодіння основами наук [1].
У наш час, коли збільшується потік інформації та розумового навантаження на учнів, слід підтримати в них інтерес до
знань, їхню активність протягом уроку. У зв’язку з цим на уроках
необхідно використовувати нові ефективні методи навчання,
технології та форми навчальної діяльності, які б активізували
роботу учнів, стимулювали їх до самостійного оволодіння знаннями [3]. Саме цьому сприяє система розвивального навчання,
оскільки основними формами роботи на уроках є групова й
міжгрупова. Під час роботи в групах учні вчаться конструювати
правила, виводити певні формули, будувати графічні моделі до
різних задач, шукати різні способи розв’язання тієї чи іншої
проблеми. Це сприяє тому, що учні вчаться творчо думати,
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осмислено висловлювати свої думки, захищати результати своїх
досліджень, доводити правильність своїх думок і міркувань. Учні
перестають бути об’єктом навчання, стаючи натомість суб’єктом.
Знання, отримані учнями в групах, досить міцні.
Основна мета групової роботи – розвиток мислення школярів. Головне в роботі учнів, щоб результат, який повідомила група, не був отриманий інтуїтивно, а був продуктом певної розумової діяльності й для цього варто використовувати елемент
змагання між групами. Мета змагання: хто швидше і правильніше
виконає завдання, що підсилює емоційний характер роботи.
Учителів часто хвилює питання, як зробити навчання
цікавим. Зміст підручників за системою РН побудовано так, що
майже кожне завдання потребує від учнів уваги, логічного
мислення, вміння аналізувати, робити висновки. Дітей об’єднує
одне спільне бажання – вони прагнуть досягти більшого, бути
кращими у навчанні. Тому своє завдання бачимо й у тому, щоб
розвинути інтелектуальні здібності своїх дітей, підтримувати їхнє
бажання вчитися, допомогти дітям досягти успіху.
Навчання молодших школярів – це цікава подорож у світ
науки, це і гра, і пізнання нового, і радість творчого пошуку. У
своїй практиці вчителі Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №2 впроваджують педагогічну технологію «Створення
ситуації успіху», яка допомагає викликати в дітей почуття
радощів, забезпечує успіх у навчанні. Чималу роль відводиться
урізноманітненню, несподіванці, фантазії і завданню, яке
спонукатиме до дії. Під час роботи учнів в класі їм надається
право вибору. Часто діти вибирають складніше завдання, інколи
помиляються, але це надає їм можливість побачити, що вони ще
не знають, або не вміють. У своїй педагогічної діяльності
постійно застосовуємо висловлювання, які підтримують дітей,
створюють «ситуацію успіху»:
 Це зовсім не складно...
 Тебе чекає успіх...
 У вас все вийде, якщо будете уважні...
 Я впевнена, що ви зробите це...
 Ти це дуже добре знаєш, тому допоможи товаришу
розібратися в цьому.
Результатом роботи є гармонійний розвиток успішної
особистості, яка здатна здобувати знання протягом життя,
застосовувати їх у нестандартних ситуаціях: образна, логічна
мова учнів, змістовні твори, уміння складати казки, оповідання.
На уроках із розвитку зв’язного мовлення доречно постійно
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пропонувати творчі завдання для учнів, а саме: скласти
оповідання за початком або кінцівкою, за поданою темою,
малюнками. Цей вид роботи допомагає дітям розвинути свою
творчість не тільки під час уроків, а і позакласних заходах.
Велику увагу на уроках читання варто приділяти
формуванню уявлень про основні якості усного мовлення як
складової частини комунікативної компетентності: тон, силу
голосу, швидкість мовлення тощо. Діти навчаються вміло
користуватися своїм голосом. Це можна прослідкувати не тільки
на уроках, а й під час проведення шкільних заходів і свят, в яких
діти із задоволенням беруть участь. Для цього використовуються
різноманітні навчальні вправи, учні залучаються до смислового
та структурного аналізу тексту.
Для виконання різних завдань використовуємо відомі методи розвитку пам’яті, уваги, образного мислення і уяви. Так, на
уроках української мови для збагачення словникового запасу і
його активізації запровадили словникову роботу за допомогою
картин (метод пов’язаних асоціацій). Запам’ятовування правопису слів за картинами добре розвиває фантазію, уяву, зв’язне
мовлення школярів. Спрямувавши цю роботу в потрібне русло,
можна досягти успіхів у формуванні стійкої, тривалої і мимовільної пам’яті. Крім цього, розвитку мовлення сприяє вправа, яку ми
назвали «Віртуоз». Під час словникової роботи останнім її етапом стає завдання – скласти речення, використовуючи якомога
більше записаних слів, намагаючись при цьому зберегти його
зміст. Ця вправа дуже подобається дітям і спонукає їх до творчості. Кожен учень намагається перемогти, стати «віртуозом». Цю
вправу використовуємо і під час проведення хвилинки каліграфії
в 4 класі, коли після повторення правильного написання
елементів букв, з’єднань, слів з цими елементами, діти
самостійно складають речення із запропонованими словами.
За системою РН передбачається створення проблемних
ситуацій на уроці, активна самостійна діяльність учнів у їх
вирішенні, що сприяє розвитку творчого мислення й опануванню
продуктивних знань, умінь і навичок. Створення проблемної
ситуації на уроці стає поштовхом для самостійного пошуку
учнями власного рішення. Існує багато способів створення
проблемних ситуацій. Це залежить від творчих можливостей
учителя, особливостей класу та специфіки виучуваного
матеріалу [2]. Так на уроці української мови дітям пропонувалося
визначати число іменників, серед яких були слова «ножиці»,
«двері», «канікули», «борошно», «молоко», які за числами не
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змінюються й уживаються або тільки в однині, або тільки у
множині. Обговорення цієї проблеми викликало в дітей жвавий
інтерес. Під час її розв’язання використовуємо метод «Прес», під
час якого діти відповідають за поданим кліше: «Я вважаю, що...»,
«Тому що...», «Наприклад...», «Таким чином...»
Отже, міркування набуває такого вигляду: «Я вважаю, що
іменник «ножиці», не має форми однини, тому що не існує слова
ножиці в однині. Як, наприклад, столи – стіл, руки – рука. Таким
чином, іменник «ножиці» за числами не змінюється і вживається
тільки в множині».
Нам потрібно координувати пізнавальну діяльність учня,
допомагати йому самостійно визначати свої освітні потреби в
процесі навчання та планувати його. Цей процес нелегкий,
вимагає терпіння з боку вчителя, кропіткої роботи з боку учнів,
але саме це допоможе зробити перші кроки самостійності у
навчанні молодших школярів. Учитель має поступово передати
кожному учневі повноваження у визначенні конкретних
компетенцій, які потребують засвоєння з його боку. Адже сам
учень може легше визначити, чого саме він не знає і чого не вміє
з того переліку, що треба знати і вміти при розв’язанні
конкретного завдання або теми в цілому. Починаючи з 2 класу,
після проведення самостійних, перевірних і контрольних робіт,
привчаємо дітей аналізувати їх виконання, звертаючи увагу на
те, що вони добре знають і вміють, а над чим треба попрацювати
на уроках, удома або на індивідуальних консультаціях.
Технологія ситуативного навчання сприяє успішному навчанню, розвитку інтелекту, готовності до творчої самореалізації.
Модель навчання в грі – це побудова навчального процесу за
допомогою включення учня в гру. Дітям надається максимальна
свобода інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише
визначеними правилами гри. Учитель в ігровій моделі виступає
як інструктор і ведучий.
До технології ситуативного моделювання належать рольові
й імітаційні ігри. У своїй практиці часто використовуємо на уроках
рольові ігри, які дуже подобаються дітям. Рольові ігри – це
розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями. У ній учень
навчається через свій досвід та почуття. Наприклад, на уроках з
основ здоров’я діти в групах розігрують ситуації з тем: «Зустріч з
незнайомцями», «Наодинці вдома», «Діти на дорозі». Після
проведення рольової гри діти аналізують набутий досвід, їхні
думки та почуття:
 Чи траплялися з вами, вашими знайомими подібні
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ситуації?
 Чи була вирішена проблема? Чому?
 Як вона була вирішена?
Найголовніше питання: «Яким чином цей досвід може
вплинути на ваше подальше життя?»
Майбутнє за такою системою навчання, яка вкладалася б у
схему УЧЕНЬ – ТЕХНОЛОГІЯ – УЧИТЕЛЬ, коли учень стає
активним учасником процесу навчання. Використання активних
форм навчання допомагає вчителеві співпрацювати з класом, з
кожним учнем і учнями між собою. Після їх проведення
змінюється ставлення учнів до себе, а також атмосфера в класі –
і це служить додатковим стимулом до роботи за інтерактивними
технологіями. Так інтерактивна вправа «Мікрофон «, яку ми
застосовуємо на уроках, надає можливість кожному сказати
щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або
висловлюючи свою думку. Діти вчаться вільно висловлюватися,
відпрацьовується вміння говорити швидко і лаконічно. При цьому
відповіді не оцінюються і не коментуються.
«Мозковий штурм» – це теж відома інтерактивна вправа, яку
використовуємо для вироблення кількох вирішень конкретної
проблеми, він спонукає учнів проявляти творчість та уяву, дає
можливість вільно висловлювати свої думки. Часто цю вправу
пропонуємо на уроках з основ здоров’я. Наприклад, діти одержали завдання визначити, що для них означає «здоровий спосіб
життя». Усі ідеї записувалися на дошці, жодна не відкидалася, не
критикувалася, що надихало дітей бути активними.
Використання інтерактивних технологій навчання – не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка
найкраще сприятиме співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дасть змогу реалізувати особистісно зорієнтоване
навчання.
Неможливо одній людині знати все, навіть у якійсь вузькій
царині знань. Учні ж повинні мати цілком інші навички:
- думати;
- розуміти суть речей;
- осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти
знайти потрібну інформацію;
- трактувати її та застосовувати в конкретних умовах;
- формулювати і відстоювати особисту думку.
Саме цьому сприяють інтерактивні технології. У процесі їх
застосування, як правило, моделюються реальні життєві
ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення,
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змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає
внутрішнім, це інтерес самого учня [4].
До роботи з учнями залучаємо батьків. Батьки є партнерами
і учасниками навчального процесу, цінуємо їхні ідеї та допомогу
у вирішенні проблем. Вони розуміють, що для їх дітей дуже
важливе те середовище, у якому вони ростуть, де формується
їхня особистість. Батьки – наші перші помічники у створенні
навчальної бази, у проведенні свят, тренінгів. Дуже справедливі
слова: «Ми не в змозі покращити родину, у якій ростемо, але в
наших силах покращити родину, у якій ростимуть наші діти».
Тому проведення тренінгів для батьків з тем: «Мотиваційне поле
дитини», «Культура поведінки молодших школярів», «Як
уникнути агресивної поведінки» допомагає їм не тільки
усвідомити актуальність проблем, які обговорюються на
заняттях, а ще сприяли виробленню моделей їхньої поведінки в
подібних ситуаціях. За такої форми роботи практично жоден з
батьків не лишається поза обговоренням, усі беруть активну
участь, ділячись цікавими спостереженнями, даючи корисні
поради. Такі заняття дають змогу краще пізнати дитину,
вдосконалити взаємостосунки батьків і дітей, звернути увагу на
недоліки у вихованні, прийняти додаткові корекційні заходи
впливу, спрямувати дії батьків у потрібне русло.
Таким чином, можна зробити висновок, що впровадження
інноваційних освітніх технологій допомагає підвищувати
інтелектуальний рівень дітей, ставить їх у такі умови, де
гармонійно розвивається особистість кожної дитини, а вчитель
зможе сформувати в учня потребу в навчанні, необхідну для
людей прийдешнього покоління.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК НОРМА ФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
У статті розглядаються питання можливостей формування
здорового способу життя в школярів на основі навчальної програми з
фізичної культури для 1-12 класів.

Від рівня культури людини залежить збереження й відтворення її здоров’я. Культура включає в себе не тільки певну систему знань про здоров’я, а й відповідну поведінку його збереження та зміцнення. Тому здоров’я як умова свободи життя
входить у систему найважливіших людських цінностей. Процес
його формування досліджували Л.С.Гармаш, В.І.Ільїніч,
Н.І.Коцур, Н.П.Панкратьєва, М.Попов, В.Ф.Попова, І.В.Поташнюк,
І.Н.Смірнов, Ю.В.Шиленко.
Здоров’я людини – це абсолютна, неперехідна, природна
життєва цінність, котра займає найвищу сходинку в ієрархії
цінностей особистості. У зв’язку з осмисленням цінності
людського життя зросла увага дослідників до проблеми здоров’я
людини. Зокрема Л.С.Гармаш зазначає, що увага до проблеми
здоров’я підвищилася у зв’язку з філософським осмисленням
цінності людського життя, адже всебічну повноту людського
життя як неперехідної цінності обумовлює здоров’я. Здоров’я
людини, будучи продуктом соціальних умов і відносин (цінністю
суспільства), у свою чергу стає й об’єктом особистої оцінки.
І.В.Поташнюк доповнює, що оскільки людське життя є найвищою
цінністю суспільства, то сукупність якостей станів людини є
цінністю не лише самої людини, а й суспільства. Саме це
перетворює здоров’я кожного індивіда на суспільне багатство [1].
Г.І.Власюк, С.В.Лапаєнко відмічають, що поведінка людини
повинна бути орієнтована на майбутнє, а щодо ставлення до
свого здоров’я, то до його майбутнього стану необхідна постійна
корекція дій людини, яка обумовлює досягнення корисного ефекту. В.І.Ільїніч виділяє три рівні цінностей здоров’я: біологічний –
початкове здоров’я, яке передбачає саморегуляцію організму,
гармонію фізіологічних процесів та максимальну адаптацію; соціальний – здоров’я як рівень соціальної активності; особистісний
(психологічний) – здоров’я як подолання хвороби. В.П.Зайцев
додає, що цінностями можуть виступати біологічний, психофізіологічний стан людини (життя, здоров’я), умови суспільного життя
*
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(соціальні та природні), у яких відбувається формування, розвиток і задоволення потреб, а також предмети та засоби їх реалізації – продукти матеріального та духовного виробництва.
Л.С.Гармаш зазначає, що більшість людей цінність здоров’я
усвідомлюють лише тоді, коли воно знаходиться під загрозою
або майже втрачене. Результати дослідження В.І.Ільїніча
показують, що більшість людей вважає, що цінність здоров’я як
засобу досягти своїх життєвих цілей важливіша, ніж цінність
здоров’я як засобу прожити якнайдовше та повноцінне життя. Ці
дві характеристики здоров’я як соціальної цінності знаходяться в
протиріччі між собою [4].
Проблеми ведення здорового способу життя, формування
здоров’я, збереження оточуючого середовища, охорони здоров’я
дорослих, дітей та підлітків, гігієнічного виховання досліджувалися багатьма іноземними авторами. Аналіз їхніх робіт показує, що
в багатьох зарубіжних країнах проблемі ведення здорового
способу життя населення приділяється велике значення. Його
залучення до здорового способу життя відбувається в процесі
виховання особистості та формування суспільної думки в
державі в цілому. У США та Японії, наприклад, це відбувається
на курсах «Навчання здорового способу життя», у Фінляндії під
час вивчення програми «Формування навичок здорового способу
життя», в Австралії на курсах «Навчання раціонального використання вільного часу». Здоровий спосіб життя, його соціальні
аспекти, створення ефективної системи фізичного виховання,
починаючи з дитячого садка, викликає підвищений інтерес і в
інших країнах. Німецькі спеціалісти Гельніц, У.Кляйнпетер
указують, що для покращення здоров’я суспільства в цілому
вирішальну роль відіграють заняття фізичною культурою та
спортом. Це добре розуміють жителі скандинавських країн, які
відзначаються відмінним здоров’ям. Дослідники зазначають, що
це досягається тим, що значна частина населення віддає
перевагу заняттям спортом, веденню здорового способу життя й
особливо загартуванню. С.Трча зазначає, що в основі здорового
способу життя дітей у Чехії лежить досягнення високого рівня
здоров’я та загартування організму, формування позитивних
установок на фізичну активність. С.Вендровська вказує, що у
Польщі велике значення надається особистій гігієні та заняттям
фізичними вправами, що є запорукою здоров’я і краси.
У Японії, Китаї, Кореї ведення здорового способу життя
базується на народних традиціях, на розвитку масових видів
спорту, які не потребують спеціального та дорогого обладнання.
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У США останні роки здоровий спосіб життя став культом.
Мільйони американців прагнуть підтримувати своє здоров’я на
найвищому рівні. У цьому їм допомагають безліч розроблених
науковцями програм і методик із бігу, ходьби, аеробіки,
раціонального харчування, попередження шкідливих звичок.
Більшість американців віддають перевагу фізичним вправам,
засобам боротьби зі стресом та раціональному харчуванню.
C.Ainsworth вважає, що ведення здорового способу життя у
школах США повинно не лише покращувати фізичний розвиток
та фізичну підготовленість дітей, а й готувати їх до конкретної
«боротьби» у реальних соціальних умовах [4].
Здоровий спосіб життя можна визначити як повсякденну
життєдіяльність особистості, яка базується на культурних
нормах, цінностях, формах та способах діяльності, що
зміцнюють здоров’я й сприяють гармонійному фізичному,
психічному, духовному й соціальному розвитку. До основних
складових здорового способу життя старшокласників можна
віднести: організацію рухової активності; профілактику шкідливих
звичок; виконання вимог санітарії, гігієни й загартування; режим
навчання, праці та відпочинку; режим харчування; організацію
сну; культуру спілкування; культуру сексуальної поведінки;
психофізичну регуляцію організму.
Вивчення стану роботи шкіл із виховання у старшокласників
цінностей здорового способу життя здійснювалося шляхом
аналізу програми з фізичної культури для 10-11 класів із метою
встановлення їх ефективності та відповідності змісту щодо
виховання в юнаків цінностей здорового способу життя.
Проводилося анкетування й опитування вчителів та учнів,
педагогічне спостереження на уроках фізичної культури. Велика
увага приділялася вивченню передового та масового досвіду
шкіл, визначенню підготовленості вчителів фізичної культури до
виховної роботи, спрямованої на формування здорового способу
життя та його цінностей. Аналізувалася також ефективність
уроків фізичної культури щодо розвитку в юнаків знань, умінь та
навичок, необхідних для ведення самостійних оздоровчих
занять. Під час вивчення стану роботи шкіл досліджували й
виховні можливості дозвілля у формуванні в старшокласників
цінностей здорового способу життя [2].
Аналіз змісту програми з фізичної культури для 1-12 класів
показав, що в загальноосвітніх навчальних закладах старшокласники вивчають чотири розділи [3]. Перший розділ під назвою
«Навчальний пріоритетний матеріал» включає теоретико-мето
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дичні знання, вивчення легкої атлетики, гімнастики, атлетизму та
загальної й спеціальної фізичної підготовки. У другому розділі
«Матеріал для обов’язкового повторення й домашніх завдань»
розкриваються питання для повторення вивченого на уроках
матеріалу та виконання домашніх завдань із фізичної культури.
У третьому розділі «Контрольні навчальні нормативи і вимоги»
представлено види випробувань і вправи для визначення фізичної підготовленості учнів. У четвертому розділі «Орієнтований
комплексний тест оцінки стану фізичної підготовленості» подано
вправи для оціню 1-12 класів. У змісті трьох розділів розкривається, в основному, один із компонентів здорового способу життя
– рухова підготовленість учнів старших класів. І лише в підрозділі «Теоретико-методичні знання» передбачено вивчення кількох
тем і рекомендацій щодо ведення здорового способу життя. Але
й тут представлено лише деякі компоненти здорового способу
життя. Недостатньою є й кількість годин, що відводяться на
вивчення та засвоєння учнями вимог здорового способу життя.
До того ж, теоретичний матеріал слабко пов’язаний із практичним змістом уроків фізичної культури та домашніх завдань.
У цій програмі в розділі «Теоретичні відомості» подано лише
одну тему з основ здорового способу життя: «Вплив способу
життя на стан здоров’я». Недостатньо викладений у даній
програмі й матеріал для самостійних занять за місцем
проживання, підготовки юнаків до трудової та громадської
діяльності, ведення здорового способу життя після закінчення
загальноосвітньої школи. Це призвело до того, що в календарні
й поурочні плани вчителі фізичної культури перестали включати
завдання й заходи з формування в учнів основ здорового
способу життя, спонукання їх до самостійних оздоровчих занять
та оволодіння ними знаннями, уміннями й навичками,
необхідними для їх проведення. Не відображені ці завдання й у
виховних планах класних керівників. Багато з них навіть не
планують проведення в класах фізкультурно-оздоровчих і
спортивно-масових заходів. У більшості класних керівників
робота з виконання вимог гігієни, санітарії, загартування та
профілактики шкідливих звичок зводиться лише до запису в
журналі про проведення відповідних бесід.
Педагогічні спостереження на уроках фізичної культури, які
проводилися на стадіоні (розділ «Легка атлетика») та в спортивному залі (розділ «Гімнастика»), показали, що розвитку основних
фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності та
гнучкості) теж не приділяється достатня увага. Ті фізичні наван
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таження, які юнаки отримують на уроках фізичної культури, за
своїм обсягом та інтенсивністю не досягають зони розвитку фізичних якостей. Для того щоб розвивати силу, швидкість, витривалість, спритність і гнучкість, обсяг та інтенсивність фізичних
навантажень повинні перевищувати звичний для учнів рівень
навантажень, чого на уроках фізичної культури не відбувається.
Особливо мало приділяється уваги на уроках фізичної
культури розвитку силових якостей юнаків. Хоч за опитуванням
старшокласників, саме цю фізичну якість вони найбільшою мірою
хотіли б розвивати. Проведене тестування з визначення рівнів
фізичної підготовленості юнаків показало, що 22% учнів мають
низький рівень розвитку силової підготовленості. Основними
засобами розвитку сили в юнаків на уроках фізичної культури є
обтяження із власною вагою (підтягування, згинання й
розгинання рук в упорі лежачи, присідання). Вправи з розвитку в
старшокласників сили плануються вчителями 4-5 разів на
чверть, при цьому, виконуючи вправи, учні роблять, як правило,
1-2 підходи, що недостатньо для розвитку сили та покращення
постави. Лише в деяких школах використовуються вправи з
обтяженнями: гирями, гантелями, штангами, еспандерами та
вправи на тренажерах. Цьому є як об’єктивні (слабке фінансування шкіл), так і суб’єктивні причини (небажання вчителів
фізичної культури своїми силами створювати матеріальну базу).
Проведені спостереження за старшокласниками в позаурочний
час показали, що їхній спосіб життя також не сприяє розвитку
силових якостей. Виключення становлять лише учні, які
регулярно займаються в спортивних секціях, де приділяється
достатня увага розвитку силових якостей.
На низькому рівні знаходиться в перевірених школах і
робота з виховання в юнаків морально-вольових якостей,
формування моральних понять, самосвідомості та почуттів. Не
регулярно проводиться зі старшокласниками просвітницька
робота, індивідуальні та групові бесіди на морально-етичні теми.
Рідко організовуються в школах також диспути, конференції,
спортивні вечори, на яких піднімаються питання моральної
поведінки учнів, наводяться яскраві приклади з життя видатних
українських спортсменів, у яких заняття фізичними вправами
розвинули морально-вольові якості до такого рівня, що дозволив
їм досягти великих спортивних результатів. Саме на цих
загальношкільних масових заходах є найкраща можливість
показати учням, що подолання фізичних і емоційних
навантажень у будь-якій сфері людської діяльності потребує
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великих морально-вольових зусиль. І тому досягають високих
результатів у житті лише ті молоді люди, які розвинули необхідні
морально-вольові якості до високого рівня. На жаль, практика
показує, що навантаження, які отримують учні на двох уроках
фізичної
культури
не
сприяють
вихованню
в
них
цілеспрямованості, рішучості, сміливості, самостійності. Це
пов’язано насамперед із тим, що вчителі фізичної культури не
ставлять своїм завданням роз’яснення старшокласниками
довгострокових цілей. За цих умов, жоден вид їхньої діяльності
не буде результативним без усвідомлення учнями поставлених
цілей, заради досягнення яких потрібно діяти й долати труднощі,
тим більше, якщо дані цілі не співпадають із задоволенням їхніх
потреб. Самостійність, рішучість і сміливість потрібні будуть їм у
подальшому житті, але на уроках фізичної культури вихованню
цих якостей приділяється недостатньо уваги. Майже всі рішення
за учнів приймають учителі, подавляючи їхню ініціативу, і не
довіряють самостійно займатися на уроках. Недостатньо
включаються в зміст уроків фізичної культури й завдання, що
викликають у юнаків переживання за результат, уявлення про
можливу невдачу, невпевненість у виконанні складних вправ,
страх за свою безпеку. А саме такі вправи та їх комбінації
найкраще виховують в учнів вольові якості [1].
Вивчення стану фізкультурно-масової роботи показало, що
в багатьох школах на низькому рівні був контроль за оздоровчою
діяльністю учнів. За роки навчання в старших класах великий
обсяг вивченого програмного матеріалу не перевірявся.
Опитування юнаків показало, що більшість із них нічого не
знають про самоконтроль і взаємоконтроль учнів. Деякі
старшокласники не вміють вимірювати пульс, визначати та
регулювати масу тіла. У жодній із перевірених шкіл юнаки не
мали щоденника самоконтролю. Не в усіх перевірених школах
учні складали державні тести й навчальні нормативи з фізичної
культури. Деякі вчителі необ’єктивно ставляться до оцінювання
рівня фізичної підготовленості старшокласників. Школярі, які
мали добрі знання з основних предметів, отримували позитивні
оцінки і з фізичної культури незалежно від їхніх знань, старань,
умінь, рівня фізичної підготовленості та результатів складання
заліку. До учнів, що мали посередні знання із загальноосвітніх
предметів, у деяких учителів фізичної культури було упереджене
ставлення. Проведене контрольне тестування старшокласників
дозволило встановити, що оцінки, які вони отримували на уроках
фізичної культури не відповідають рівню їхньої фізичної
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підготовленості та старанням на уроках. Таке ставлення до
оцінювання не може спонукати учнів до самостійних занять
фізичними вправами. Не сприяють цьому й домашні завдання з
фізичної культури, які задаються нерегулярно й у більшості
випадків не перевіряються.
Результати опитування вчителів фізичної культури показують, що не всі вони достатньо інформовані з питань ведення
здорового способу життя та виховання його цінностей. Деякі
вчителі не знають основних компонентів здорового способу
життя, його цінностей, не володіють методикою їх виховання, не
виділяють, що для юнаків є значущим та важливим. Формуючи в
школярів ціннісну систему здорового способу життя, учителі
повинні проводити не лише практичну роботу, а й озброювати їх
теоретичними знаннями. Але на уроках фізичної культури цьому
приділяється невелике значення. Основною причиною такого
стану є те, що на них в основному покладена робота з
підвищення фізичної підготовленості учнів. Учителі також
відзначили, що під час навчання у вищих навчальних закладах
вони не вивчали питання ведення здорового способу життя й
виховання його цінностей.
Отже, ефективне формування в учнів цінностей здорового
способу життя забезпечується різноманітними формами
навчально-виховної роботи. Основними з них є: уроки фізичної
культури, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня,
позакласна фізкультурно-оздоровча робота, загальношкільні
фізкультурно-масові
та
спортивні
заходи,
самостійні
фізкультурно-оздоровчі заняття за місцем проживання,
позашкільна фізкультурно-оздоровча й спортивна робота.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
У роботі обґрунтовується комплексний підхід до організації
здоров’язберігаючої діяльності молодших дошкільників засобами
використання форм і методів, які найбільш ефективно впливають на
формування гармонійно розвинутої, здорової дитини.

Від того, якими ми виховуємо теперішніх малюків, залежить
майбутнє нації. На жаль, актуальними нині є «хвороби століття»,
які стають звичайними супутниками дитинства; вони спричинені
недостатньою
фізичною
активністю,
нервовим
перенапруженням,
екологічним
станом
навколишнього
середовища. Збільшується кількість дітей, які страждають від
накопичення зайвої ваги, захворювань верхніх дихальних
шляхів, серцево-судинних, психічних та нервових захворювань,
хронічної втоми тощо. Останні дослідження науковців та
педагогів стверджують тенденцію зросту захворюваності й у
дітей наймолодшого дошкільного віку.
Держава завжди дбала про здоров’я свого народу.
Найвищою соціальною цінністю у нашій державі за Конституцією
є людина, її життя і здоров’я. Серед пріоритетних напрямків
розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку
освіти є пропаганда та стимулювання у молоді прагнення до
здорового способу життя. Близько 10 державних програм
спрямовані на вирішення цих проблем. Наприклад, у Законі
України «Про дошкільну освіту» окреслені обов’язки держави
щодо піклування про збереження та зміцнення здоров’я дітей
дошкільного віку, забезпечення їх психічного та фізичного
розвитку.
Наразі Концепція екологічного виховання має напрям на
забезпечення гармонійного розвитку людини, необхідність з
наймолодшого віку формувати в неї свідоме ставлення до
власного здоров’я та навколишнього середовища.
Здорова дитина повна енергії, творчих задумів, яскравих
емоцій.
Аналіз
наукових
досліджень
І.Аршаковського,
А.Сухарєва,
Г.Юрко,
Є.Вільчковського,
Н.Денисенко,
Т.Дмитренко, О.Дубогай, В.Телиніч, М.Рунової свідчать про те,
що діти, які систематично займаються фізичною культурою, є
*
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бадьорими, більш стійкими до інфекцій і негативного впливу
навколишнього середовища.
Метою статті є обгрунтування комплексного підходу до
організації
здоров’язберігаючої
діяльності
молодших
дошкільників засобами використання форм і методів, найбільш
ефективних у формуванні гармонійно розвинутої дитини.
Практика впровадження заходів здорового способу життя
свідчить про достатній інтерес до означеної проблеми. Зокрема
на рівні ДНЗ багато науковців та педагогів зверталися до
поліпшення фізичного виховання дошкільників. Так, наприклад,
Л.А.Блудова створила свою програму і доказала її ефективність
дослідницьким шляхом, створюючи активне життя дітей у
дитячому садку і погляди педагога на дитину [1].
Будучи директором експериментального майданчика яселсадка №128 м. Луганська з 1987 до 1992 року, вона, спільно з
колективом однодумців, створила умови для реалізації
авторської програми, яка керувалась Творчою спілкою вчителів,
за підтримки Б.П. і Л.О. Нікітіних та керівника кафедри імунології
Луганського медичного університету, доктора медичних наук
О.М. Пересадіна. Як стверджувала Лілія Анатоліївна, «дитина –
це частина природи, що живе і розвивається за її законами, має
свою «природну програму» розвитку. Дорослому треба
вдивитися в дитину, зрозуміти її, створити умови для її
всебічного світогляду». Природне виховання – це насамперед
розвиток за допомогою природних сил, а також дбайливе
ставлення людини до природи, де дитина швидко розвивається
в процесі пізнання світу, життя, в спілкуванні. Це дає підґрунтя
для створення атмосфери взаємної довіри, любові, поваги,
чутливості, співчуття тощо, в якій народжується співпраця
дорослого і дитини, а виховання гуманних почуттів формує
гуманну особистість [1].
Як відомо, дошкільники ще з раннього віку оволодівають
певним обсягом стихійних знань про здоров’я, їх цікавить
власний організм, вони намагаються його дослідити як можуть.
Малюки несподівано для себе роблять відкриття, наслідуючи
дорослих, доглядаючи власне тіло. Тому задача дорослих –
правильно підібрати інформацію для подання дітям, щоб вона
була доступною для сприйняття дошкільнятами, зорієнтованою
на формування в них практичних навичок дбайливого ставлення
до свого здоров’я, спиралася на традиції українського народу,
щоб вона відповідала віковим особливостям дітей.
Спираючись на такі вимоги, у межах інноваційної діяльності
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була розроблена програма «Про здоров’я треба знати – про
здоров’я треба дбати» в рамках проекту «Крок за кроком» в
Україні під керівництвом професора Л.В.Артемової, директора
Н. Софій. Завданням цієї програми передбачається:
- формувати в дітей знання про будову тіла, призначення
та дію органів;
- стимулювати навички громадської та особистої гігієни;
- розвивати уявлення про ознаки здоров’я і хвороби та
шляхи її запобігання;
- знайомити з помічниками і друзями здоров’я –
природними та соціальними чинниками, які допомагають, а які
можуть зашкодити здоров’ю;
- розкрити поняття про вікові зміни в організмі;
- виховувати позитивне ставлення до антропометрії,
медичних обстежень, проф. щеплень;
- знайомити дітей з історією значення здоров’язберігаючої
поведінки [4].
Як кінцевий результат діяльності за такої програмою – діти
мають усвідомити, що здоров’я людини, здебільшого
передається дітям від батьків, воно також залежить від стану
навколишнього середовища, способу життя, і лише частково, від
медичного обслуговування. Уже в дошкільному віці дитина має
звично дотримуватися доступних методів попереджень
захворювань: любити загартування, масаж. Щоб усвідомити
необхідність цих заходів, треба зрозуміти, що може викликати
захворювання. Дитина повинна зрозуміти зв’язок свого вчинку із
захворюванням як його наслідком.
Одним із напрямів запобігання багатьох недугів є підвищення опірності організму, зміна пасивного способу життя на активний. Саме активізації рухової активності дошкільників присвятила свою програму О.Л.Богініч, яка має 70 наукових публікацій та
посібників, серед яких «Сюжетні заняття з фізичної культури з
дітьми дошкільного віку», «Природа і рух», «Здоров’я дитини –
від родини». Авторка брала участь у написанні розділів з фізрозвитку дітей у програмах «Малятко», «Дитина», «Зернятко».
Особливу увагу вона приділяє фізичному вихованню дошкільників засобами гри, що також сприяє стимулюванню рухової
активності дітей [5].
У цьому русі дуже вдалою є варіативна програма з фізичного виховання, в якій використані нетрадиційні форми і методи
роботи з дітьми. Це – авторська програма М.М.Єфименка «Театр
фізичного виховання і оздоровлення дітей дошкільного та
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молодшого віку» за рекомендацією МОН України в 1997 р., яка
містить в собі музичний, літературно-сюжетний супровід, доступність природовідповідних рухів, естетичне оформлення; сприяє
психологічно-фізичному задоволенню; здійснює надзвичайний
оздоровчий ефект.
Забезпечити повноцінні умови для збереження психічного й
фізичного здоров’я дітей та їх соціальної адаптації, досягти
психологічного комфорту, позитивного самопочуття, спокою та
рівноваги допомагає чітко організована рухова діяльність. Це і
заняття з фізичної культури, і рухливі ігри, і вправи рухливого
характеру, і піші переходи, і туристичні походи, різноманітні
загартовуючи, корекційні та реабілітаційні заходи та ін.
Поскільки діти мають особливу потребу у високій емоційній
насиченості буття, прихильності дорослих, відносній свободі від
серйозних обов’язків, особливе місце в системі фізвиховання
відводиться фізкультурним святам та розвагам. Сьогодні існує
потреба комплексного підходу до виховання культури здоров’я
дітей дошкільного віку як в умовах дитячого закладу, так і в сім’ї.
Програма «Малятко – здоров’ятко» [5] саме відображає
комплексність вирішення питань формування культури здоров’я
дошкільників і складається з двох частин: перша – формування
культури здоров’я дітей в навчальному закладі; друга –
формування культури здоров’я дітей в сім’ї. Обидві частини
поєднуються однією метою: спільними зусиллями педагогів та
батьків виховувати дітей, які б могли піклуватися про своє
здоров’я, свідомо ставитися до життя як найвищого дарунку
природи, усвідомлювати пріоритет здоров’я як найвищу людську
цінність. І як результат, здоровий спосіб життя – як чинник
збереження і зміцнення здоров’я.
Проаналізувавши різні запропоновані варіативні програм з
розвитку психофізичного здоров’я дитини, ми взяли найбільш
прогресивні ідеї в свою практику організації фізичного виховання
молодших дошкільників. Як відомо, основні напрямки
психофізіологічного розвитку дитини – це психофізична
діагностика, навчально-виховний блок, фізкультурно-оздоровчі
заходи та лікувально-профілактична робота.
Щоб створити відповідні умови активного фізичного середовища, спільно з медичною службою ДНЗ було розпочато роботу
в молодшій групі з діагностики психофізіологічного здоров’я
малюків. Нами підібрано комплекс методик діагностування
розвитку психічних процесів: емоційної сфери, пізнавальної
активності, індивідуальних особливостей дитини та як окремої
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складової стосунків між однолітками. Спостерігаючи за
малюками у повсякденному житті, отримано багато інформації
про розвиток пам’яті, уваги, мислення, темпераменту, поведінки,
творчих здібностей дошкільників. Ці показники на початку
навчального року варто занотувати в таку таблицю:
ПІБ

Таблиця 1
РозТип
Розвиток Розвиток Розвиток Творчі
виток
темпеуяви
мовлення пам’яті здібності
уваги
раменту

Результати обстеження на початку року показали, що 56%
дітей мають достатній рівень пізнавальної активності: вміння
розрізняти предмети за формою та кольором; сприйняття предметів у просторі; вміння відповідати на питання вихователя та
складати самостійні розповіді тощо. У дітей переважає довільна
увага. Особливості темпераменту по-різному впливають на
тривалість зосередження на будь-якому занятті, і тому поступовий перехід на різні види діяльності, на якому діти повинні
зосередитися, тренує вольову увагу. Як показали спостереження, стійкість уваги в урівноважених дітей у 1,5 – 2 рази більша,
ніж у дуже збудливих.
У дітей 3-4 років у значній мірі розвинена образна пам’ять,
що впливає на розумовий розвиток. У цьому віці діти набувають
умінь та навичок. Предмети та образи, що зберігаються,
складають основний зміст пам’яті дитини. Це можна побачити на
малюнках дошкільнят. З часом вони набувають стадії схеми,
наприклад, зображення людини характеризується відсутністю
будь-якої частини тіла, змінена форма голови, пропорції не
відповідають зразку тощо. Розвивати мислення можна, давши
завдання дітям критично розглянути свій малюнок, щоб маля
помічало та виправляло свій малюнок. Щоб відтворити образ у
думці, дитина повинна володіти мовою, тому це інша умова
загального розвитку. Саме мова забезпечує вміння міркувати,
порівнювати, осмислювати дії тощо.
Спираючись на постулат, що величезну роль у розвитку дошкільника 4 років відіграє пам’ять на рухи, або моторна пам’ять,
формую навички, наприклад, ходьба, умивання, зачісування, дія
ложкою під час їжі, застібання ґудзиків, самообслуговування. У
цьому віці формується багато навчальних навичок, у тому числі
й основні фізкультурні. Тому проблематично для багатьох
вихователів поєднувати навчання і фізкультуру як дві обов’язкові
сфери розвитку дитини у виховному процесі.
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Вирішуючи цю проблему, разом з медичними працівниками
було складено картки спостереження за успіхами дітей.
Наприклад, карта здоров’я всієї групи, де відображені фізичні
вади кожної дитини, за результатами аналізу яких дітей було
зараховано у певну групу здоров’я (таблиця 2).
Таблиця 2
Дитина

ОРВІ

Серцевосудинна
система

Кишкові
інфекції

Опірнорухова
система

Група
здоров’я

З 25 дітей 23 – були віднесені до основної групи здоров’я,
лише 2 до спеціальної. Це дало змогу виробити тактику диференційованого підходу до виховання дітей 4 років. Результати
аналізу захворюваності показали, що більшість дітей (70%)
схильні до гострих респіраторних захворювань, порушень опорно-рухової системи – 25%, та 5% дітей схильні до захворювання
на органи травлення та серцево-судинні захворювання.
За результатами діагностування у подальшій роботі було
розроблено заходи щодо загартування дітей у межах
дошкільного закладу, а також план відповідної роботи з
батьками.
На заняттях з фізичної культури та прогулянках діти можуть
проявити свою рухову активність, й показати рівень фізичної
підготовки. Вихователів можуть цікавити їхні показники
сформованості вмінь та навичок, які варто узагальнити у
таблицю:
Таблиця 3
Вправи Вправи Стрибки Вправи Повзання Вправи з
з ходьби з бігу
з м’ячем
та
рівноваги
лазіння
Початок
року
1. Микола
2. Яна
3. ...
Кінець
року
1. Микола
2. Яна
3. ....

Але ж діагностування розвитку можливостей у дошкільників
було б не повним без анкетування батьків. За програмою
«Малятко-здоров’ятко», другий розділ якої змістовно розглядає
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створення батьками умов розвитку дитини в сім’ї, доречно запропонувати їм вести «Паспорт здоров’я». Майже кожна родина
може з цікавістю вести щоденник спостережень за розвитком малюка: коли народився, яка вага, коли сказав своє перше «агу»,
коли зробив перший крок, коли з’явився перший зубик тощо.
Вихователю варто зацікавитися, як батьки оцінюють
моральні якості своїх малюків. Адже не секрет, що дитина в
оточенні однолітків може проявляти якості, яких батьки не
помічають вдома. Тому в «Паспорті здоров’я» висвітлюється
питання про те, як малюк поводить себе в колі близьких, чи
співчуває та турбується про інших членів родини, як реагує на
зауваження, як малюк сам оцінює свою поведінку. Важливим є
інформація про те, як він ставиться до живої та неживої природи.
Дитина 4 років вже має певні навички самостійного
обслуговування: вміє одягатися, складати речі в певній
послідовності, доглядає за своїм тілом, вміє користуватися
ложкою та виделкою. В дитячому садку вже з другого півріччя
малюк звикає до виконання доручень вихователя, прагне до
прийняття участі у чергуванні, у активних рухливих іграх в групі
тощо. Тому важливим постає питання до батьків: «Чи прагне
малюк до самовдосконалення? Що робить для підтримання
свого фізичного здоров’я?». Щоб дати відповіді на ці питання
варто продовжити роботу з вивчення умов гармонійного розвитку
вихованців у сім’ї. Результати за 10-бальною шкалою можна
узагальнити у наступну таблицю:
Таблиця 4
Прізвище, Навички Заняття Спортивне
Участь
Організація
ім’я
гігієни спортом обладнання батьків у
батьками
дитини
в секціях
вдома
фізвихованні дозвілля

Результати анкетування довели, що в більшості сімей діти
не охоплені батьківською увагою та опікою та надані самі собі.
Тільки у 15 з 23 вихованців вдома є спортивні куточки, інвентар,
іграшки спортивного змісту. В спортивних секціях займаються
лише 6 чоловік. Але порадували показники щодо формування в
родинах у дітей навичок гігієни (100%). Також майже в усіх сім’ях
батьки проводять з малюком вільний час на прогулянках по
свіжому повітрю, займають дитину іграми на спортивних
майданчиках. Хоча на організацію походів, екскурсій на природу
тощо у батьків у більшості випадків просто не вистачає часу.
Ця копітка робота дійсно потребує терпіння від батьків та
вихователя, але дає змогу дійти взаєморозуміння та своєчасної
кваліфікованої педагогічної поради батькам вихованця.
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Підбиваючи підсумки обстежень, анкетування, спостереження доречно впроваджувати на заняттях різноманітні форми й
методи роботи як з малюками, так і з їх батьками, що дає змогу
виробити певну модель формування фізичного та психічного
здоров’я у дітей.
Напрямки
подальшої
роботи
з
батьками
можна
структурувати так:
- щоденна взаємодія – обмін інформацією між батьками та
вихователем про фізичний розвиток дитини;
- участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах
дошкільного закладу та залучення дітей до відвідування
спортивних секцій;
- оформлення
фотовиставок,
тематичних
стендів,
інформаційних папок, анкетування;
- зустріч з лікарями, психологом;
- «Школа молодих батьків», «Клуб вихідного дня», де
батьки у формі дискусії, ділових ігор вирішують проблемні питання розвитку фізичної культури і малюків, і себе.
Ці заходи дали певні результати. Вже на прикінці року
кількість дітей, які відвідують хореографічні та спортивні гуртки,
збільшилася до 16 чоловік. Батьки брали активну участь у
спортивних розвагах в межах дошкільного закладу, було створено фотоальбом «Мама, тато і я – спортивна сім’я». Але не в
достатній мірі батьки можуть допомогти малюкам у організації
систематичних фізичних вправ, то ж основним аспектом психофізичного розвитку дитини залишається навчально-виховний
блок, який містить різні форми роботи в межах дошкільного навчального закладу. Це – заняття з фізичної культури, які проводяться як у приміщенні, так і на свіжому повітрі, обов’язкова
щоденна ранкова гімнастика, яка містить вправи для корекції
постави, дихальна гімнастика, загартувальні вправи тощо.
Невід’ємною частиною кожного предметного заняття є
фізхвилинки, відповідні фізпаузи між заняттями, фізкультурні
свята та розваги, які містять навіть елементи спортивного
орієнтування. Один раз на місяць проводяться «Дні здоров’я»,
які включають заняття, якнайбільше спрямовані на рухливу
активність дітей. Щодня після денного сну проводиться
гімнастика пробудження терміном 5-10 хвилин.
Невід’ємною частиною організації психофізіологічного розвитку дитини є система фізкультурно-оздоровчих заходів. Протягом усього часу перебування дошкільника в дитячому садку
разом з помічником вихователя варто проводити такі: вранці –
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оздоровчий біг тривалістю до 10 хвилин, точковий масаж вушних
раковин, який стимулює кровообіг; перед заняттями обов’язковою є стимулювальна гімнастика (5-6 вправ до 3 хв.) та фізкультхвилинка під час занять; на прогулянці доцільно проводити
гру з спортивного орієнтування «Стежинка здоров’я»; перед
обідом – пальчикову гімнастику в ігровій формі; аромотерапія –
також невід’ємий супутник в системі оздоровлення: з метою
профілактики респераторних захворювань діти користуються
«часниковими намистинами», вживають в їжу цибулю та часник;
перед денним сном діти підкладають до голови маленькі
подушечки з різнотрав’ям для покрашення снотривалості; друга
половина дня присвячується індивідуальній роботі з розвитку
рухів та самомасажу.
До літнього оздоровлення слід віднести обливання ніг
прохолодною водою (поступово змінюючи температуру води від
28 до 18-16 градусів), довготривале перебування дітей на
свіжому повітрі, ходіння босоніж по землі, проведення ігор з
повітрям та водою тощо.
Результатом фізкультурно-оздоровчих заходів стали показники аналізу захворюваності наприкінці навчального року: кількість респіраторних захворювань зменшилася до 35%, зменшилася кількість дітей з порушенням статури майже у 1,5 рази,
збудження нервової системи у інтерактивних дошкільників
зменшилося під впливом збільшення для них фізичного
навантаження.
За допомогою рухів дитина пізнає навколишній світ:
просторові відношення, форму предметів, розмір тощо. М’язи
відіграють роль «щупальців», за допомогою яких мозок «веде
розвідку в навколишньому світі», довів видатний фізіолог
І.Сєченов, тому фізично розвинена дитина більш успішно
нагромаджує життєвий досвід. Різноманітність рухів, якість
координації підвищують пластичність нервової системи.
У системі розвитку дошкільників особлива роль належить
грі. У грі є всі необхідні умови для виявлення життєвої позиції
дитини. Отже, саме ігровий метод ми вважаємо доцільнішим у
роботі з фізичного розвитку малюків. А це відповідні ігрові
вправи, рухливі ігри та ігрові прийоми, які доцільно
використовувати як на етапі розучування основних рухів, так і на
етапі закріплення рухових навичок. Рухливу гру раціонально
використовувати лише на етапі закріплення. Це пояснюється
тим, що вона є колективним видом діяльності, де дії учасників
взаємопов’язані й дітей більше цікавить результат самої гри, а
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не якості виконання рухів. Будучи задіяним у ігровій вправі
дитина, імітуючи певний ігровий образ, зорієнтована на якість
виконання рухів.
Плануючи заняття з фізичної культури, я використовую
заняття змішаного та ігрового типу, що складаються з кількох
вправ об’єднаних одним сюжетом. Наприклад, сюжети взяті з
літературних джерел (оповідання, казки, віршовані твори):
«Колобок», «Буратіно», «Сонце, сонечко та соняшник»; з
навколишнього життя: побут, трудова діяльність дорослих:
«Спортсмени», «Пожежники», «Лісоруби»; адекватні ситуації
об’єкти та явища природи: «Степові звірята», «Чарівна
зимонька», «Весняні розваги» тощо.
Під час вибору сюжетів варто звертати увагу на коло знань
та інтересів дітей, тому що характер рухів має відповідати
заданій меті. Дитина повинна мати знання про образ, який
вибирає, щоб передати сюжет або певні риси персонажу в
конкретних діях та рухах.
У процесі формування рухової активності під час
використання ігрового методу важливим прийомом навчання є
пояснення, яке дає дітям змогу найбільш виразно відтворити
характерні рухові дії. Основна вимога до педагога: пояснення
повинно бути зрозумілим, стислим, чітким.
Перед розкриттям сюжету заняття слід використовувати показ рухових дій. Особливого значення під час проведенння ігрових дій набуває конкретизація вказівок, спрямованих на покращення якості виконання дій дитиною: «Сильніше відштовхнись
обома ногами зі змахом рук, і тоді ти не замочиш ніг, перестрибуючи через струмок». Стимулюючим дитину до виконання
завдань є прогресивний метод заохочення, допомога вихователя
та порівняння результатів змагань. Природним є поєднання
рухових дій з музикою, тому, що ритм є основним компонентом
музики і рухів (ходьба, біг, стрибки). Супроводження рухових дій
музикою додає злагодженості, порядку, краси, збуджує емоції
дітей, полегшує процес оволодіння ними. Дітям дуже
подобається поєднання рухів відповідно до тексту віршованих
творів. (Фізкультхвилинки, загальнорозвиваючі вправи). Творчі
розповіді вихователя сприяють розвитку фантазі, уяви, мислення
та розвитку мовлення дошкільників, адже з перших спроб
складання розповіді діти переказують зміст знайомих їм казок,
оповідань, вже потім поступово додають свої фантазії. У системі
роботи з цим методом вже за певний час діти складають власні
творчі розповіді. Використання вихователем словесних методів
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та прийомів разом з ігровим методом навчання у дітей
розвивають творчі здібності. Завдяки прийому пошукової
діяльності діти вчаться встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки. Наприклад: під час пролізання під дугою (ігрова вправа
«У гості до ведмедя у барлогу»): «Чому у Сашка задзвонив
дзвіночок і розбудив ведмедя?». Діти самостійно аналізують і
роблять висновок, що Сашко не прогинав спини під час
пролізання і тому зачепив дзвіночок, прикріплений до дуги.
Результатом такого аналізу стає усвідомлення техніки та
підвищення якості виконання рухових дій.
Доцільним вважаємо проведення інтегрованих занять, на
яких поєднуються декілька видів діяльності дітей, так як заняття
з фізичної культури «співпрацюють» з заняттями ознайомлення
дітей з природою, розвитком мовлення, образотворчою
діяльністю.
Є ще один цікавий підхід до планування інтегрованих занять, а саме заняття з розвитку мовлення та ознайомлення дітей
з природою, яка проводиться перед заняттями з фізичної культури за умови поєднання їх однією темою. А після проведення
занять з фізкультури враження дітей втілюються в конструктивній діяльності на заняттях з ліплення, аплікації та малювання.
Наприклад, після читання казки «Колобок» проводиться заняття
з фізичної культури за сюжетом казки. На заняттях з малювання
діти створюють малюнок «Зустріч ведмедика з Колобком».
У системі інтегрованих занять з усіх розділів програми
пріоритет належить розділу «Рідна природа», бо він дає безмежний простір для творчості вихователя. На таких заняттях відбувається поєднання оволодіння дітьми матеріалу з розділу програми про об’єкти та явища природи, водночас здійснюється
вплив знань на виразність виконання імітаційних рухів (ходьба –
як «лисичка», «ведмедик», «мавпа»; стрибки – як «зайчик», «кенгуру»; повзання – як «кіт», «вуж», «крокодил» тощо). Відповідно
сезонним явищам змінюється зміст сюжету: навесні – стрибки
через «струмочки», ходьба з перешкодами – «по снігу, що тане»,
«приліт птахів» – біг зі змахами рук; улітку – біг та ходьба
босоніж по траві, «сонячні промінці» – ходьба у рівновазі тощо.
Ігровий характер вправ дає змогу дітям засвоїти матеріал
без напруження та з достатньою мірою самостійності на
високому рівні активності.
Результати дослідження дозволяють стверджувати, що на
заняттях з фізичної культури повинні використовуватися різні методи і прийоми активного навчання. Основою вибору цих методів
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і прийомів служать, у першу чергу, вікові та індивідуальні особливості дітей дошкільного віку (швидка втомлюваність, неврівноваженість процесів збудження та гальмування), а також забезпечення достатнього рівня рухової активності дітей на заняттях
завдяки створенню ігрової мотивації та забезпечення стійкого
інтересу в дітей до виконання рухових дій. Отже, лише на основі
сформованої у дитини віри у власні сили та можливості, бажання
досягти значних результатів можна гарантувати позитивні
результати фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей.
Таким чином, забезпечуючи стійкий інтерес дитини до
занять
фізичною
культурою,
створюючи
умови
для
удосконалення її фізичних здібностей, співпрацюючи з батьками
вихованців, можливо забезпечити повноцінну життєдіяльність
дошкільників, сповнену оптимізмом та радісними емоціями.
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навыков в области иностранного языка, которые могли бы быть
ими использованы в их дальнейшей практической деятельности.
Для большинства выпускников это будет умение использовать свое знание иностранных языков для совершенствования в
избранной специальности, что в первую очередь предполагает
умение извлекать нужную информацию из иностранных
источников. Подобное положение, однако, возможно только в
том случае, если у выпускников имеются определенные умения
и навыки чтения литературы по специальности. Умение же
читать и понимать литературу по специальности не приходит
само собой, ему нужно обучать. Поэтому изучение специальной
терминологии на основе технической литературы наиболее
актуально, а чтение и перевод технических текстов является
одним из самых эффективных методов обучения иностранного
языка профессиональной направленности.
В связи с этим возникает ряд вопросов, от правильного
решения которых зависит успех данной работы. Огромное
значение имеет проблема подбора текстов, работа с которыми
подводила бы к выработке у студентов умения читать
литературу по специальности.
Как
свидетельствует
практика
работы,
зачастую
используются тексты научно-популярного характера, как
наиболее легкие. При подборе учебных текстов необходимо
также учитывать один немаловажный фактор, а именно:
желательно подбирать тексты, чтение которых вызывало бы у
студентов интерес, содействовало бы расширению знаний по
специальности, развитию межпредметных связей.
Методически
оправданным
оказывается
также
использование в процессе работы описания приборов,
процессов их работы и т. д., так как с подобными текстами будут
встречаться техники в своей работе.
Использование таких текстов уже на начальной стадии работы с техническими текстами проходят успешно, так как в данном случае имеются смысловые опоры, позволяющие студентам
уловить смысл содержания: научная символика, имеющая интернациональный характер, знание данной отрасли в целом
(когда даются тексты по предметам, изучаемым на данном
курсе).
Являясь сложной языковой деятельностью, перевод требует владения определенными умениями и навыками, которые
позволили бы понять мысль, выраженную на иностранном языке, а затем возможно точнее изложить ее на родном языке. Как
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правило, студенты недостаточно владеют навыками опознавания грамматических структур, характерных для технических
текстов, поэтому прежде всего полезно проведение большого
количества упражнений, целью которых является выработка
умения опознавать в тексте типичные для технического текста
грамматические структуры. Например- пассивный залог.
Необходимо также систематически вести работу по накоплению лексики. Работу по накоплению необходимой терминологии целесообразно начинать с первого года обучения. Лексика
по специальности вводится на специально подобранных несложных текстах. Новые слова и выражения выносятся для
изучения перед текстом, кроме того предлагается ряд упражнений для закрепления лексического материала, например:
а) напишите эквиваленты лексических единиц;
б) сгруппируйте с двух колонок словосочетания и др.
После изучения лексики, преподаватель переходит к
чтению текста. Во время чтения он обращает внимание на
произношение ряда трудно произносимых слов, на встречающиеся в тексте интернационализмы и на особенности перевода
тех или иных явлений. С целью развития языковой догадки
можно предложить студентам передать общий смысл текста или
отдельных абзацев [2]. Затем поочередно читаются отдельные
абзацы текста. После этого студенты получают задание
перевести текст с помощью словаря и ранее введенной лексики.
Далее следует выполнить ряд упражнений, направленных
на усвоение лексического и грамматического материала, на
выработку умения находить основную мысль абзаца. Для этой
цели можно использовать следующие упражнения: подберите
соответствующий перевод данных словосочетаний, ответьте на
вопросы, постройте предложения по ключевым словам.
Пример упражнения в подборе правильного перевода
словосочетаний:
1. semiconductor
a) селен
2. silicon
б) полупроводник
3. selenium
в) выпрямитель
4. device
г) кремний
5. rectifier
д) прибор
Ключ: 1/б, 2/г, 3/а, 4/д, 5/в.
Проверка выполнения домашнего задания на следующем
уроке может начинаться с прослушивания текста при
воспроизведении его в записи. При этом преподаватель имеет
возможность проверить качество выполнения упражнений.
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Затем идут следующие виды работы:
1. Чтение и перевод текста (в целом или по частям).
2. Пересказ несложного текста по ключевым словам.
3. Проверочные упражнения в форме ключей.
4. Найти сказуемое в данных предложениях и определить
глагольную форму.
5. Дополнить следующие предложения и др.
Данные упражнения, выполненные в виде таблиц, можно
также использовать в качестве предтекстовых упражнений
после введения новых слов, и они подготовят студентов к
переводу текста и его пониманию. Карточки могут быть также
использованы при проведении проверочных тестов. Подобные
методические
разработки
предлагаются
в
сборниках
технических текстов, таких как: Коваленко В.А. «English»;
Парахина А.В., Тылкина С.А. Учебник английского языка для
средних специальных учебных заведений [1, 3, 4].
Учебным планом для специальных учебных заведений
предусматривается проведение контрольных работ. Темой
контрольной работы в данном случае может служить работа над
текстом по специальности.
Специалисту при чтении иностранной технической
литературы необходимо уметь реферировать данный материал.
Поэтому следует вырабатывать у студентов умение кратко
изложить основные мысли прочитанного, а также подбирать
материалы для сообщений по данной теме.
Упражнения, направленные на выработку данного умения,
должны учить умению выделить главную мысль текста, дать
правильную оценку излагаемых в тексте фактов с точки зрения
их научной ценности. К таким упражнениям можно отнести
следующие:
а) чтение статьи и разбивка ее на смысловые части;
б) составление плана;
в) озаглавливание абзацев;
г) выписывание на родном языке основных мыслей текста;
д) ответы на вопросы на иностранном языке;
е) изложение содержания статьи в виде реферата.
Таковы, в основном, виды работы над техническим текстом,
которые направлены на выработку умения самостоятельного
чтения иностранной технической литературы с целью получения
необходимой информации.
Таким образом, рассмотренные выше этапы работы над
техническим текстом помогут студентам хорошо усвоить
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специальную терминологию, научится пользоваться технической
литературой для повышения своего профессионального уровня
по выбранной ими специальности.
Литература:
1. Парахина А.В., Тылкина С.А. Учебник английского языка для
средних специальных учебных заведений. – К., 2001. – С. 54.
2. Коваленко В.А. «English». – К., 1999. – С. 87.
3. Луговая А.Л. Пособие по английскому языку для учащихся
энергетических специальностей техникумов. – К., 2000. – С. 23.
4. Парахина А.В., Чернухин А.Е. Учебник английского языка. – К., 2004.
– С. 65.

Катоній О.М.

*

ҐЕНДЕРНА ОСВІТА
В статті йдеться про неусвідомлене суспільством поняття
«ґендер», про вплив «ґендерних стереотипів» на наше життя.
Надаються рекомендації щодо ґендерної освіти задля розвитку
реального рівноправ’я між жінкою і чоловіком.

Ґендерна освіта починається з подолання ґендерних стереотипів, це справа кожного з нас окремо й усього загалу в
цілому. Стереотипи дуже живучі, але вони безсилі проти освічених, толерантних і демократично налаштованих людей. Запорука успіху в цій справі як у дотриманні законодавства, так і у
ґендерно врівноваженому ставленні одне до одного представників обох статей у школі, університеті, на робочому місці, у
побуті [5].
Низка причин, яка гальмує просування знань з ґендерної
рівності в нашому суспільстві, знаходиться у сфері компетентності освітніх закладів. Інститут освіти є однією з найважливіших
ланок ґендерної соціалізації людини. У процесі формування
ґендерної ідентичності людини, освітньо-виховний процес безпосередньо відтворює ґендерні стереотипи й тим самим сприяє
збереженню та самовідтворенню сексизму в культурі. Будь-яка,
навіть найпростіша, навчальна ситуація: вибір вчителем або
автором підручника прикладів, інтерпретація історичних подій,
подання ілюстрацій, граматичних та синтаксичних конструкцій,
зможе певним чином продемонструвати молодій людині версію
соціально-ґендерного світу й стосунків у ньому.
Ґендерні знання потрібні суспільству для розв’язання
*
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ґендерно-рольових конфліктів і подолання ґендерно-рольових
дисгармоній особистості. Знання закономірностей ґендерного
розвитку й соціалізації допоможе уникнути протиріч, дисгармонії
та проблем. Це шлях не лише до гармонійності розвитку
ґендерної сфери людини, а й до гармонійності особистості в
цілому, до гармонійності її стосунків з особами протилежної статі
і з соціальним світом взагалі [2, с.17].
Подолання стереотипності мислення педагога, корекція його
чуттєво-інтелектуальної сфери, на нашу думку, передбачає,
перш за все, усвідомлення й оцінку ним власного досвіду, аналіз
механізмів відтворення традиційної ґендерної свідомості.
Перспективи в цьому можуть полягати у формуванні здатності і
потреби індивіда в рефлексивному мисленні. Саме рефлексія, як
джерело внутрішнього досвіду, є засобом самопізнання і
необхідним інструментом мислення.
Людина не обирає ким їй народитися: чоловіком чи жінкою.
Хоча саме стать багато в чому визначає все її життя.
Сім’я і люди, які оточують, закладають у характер дитини
різні стандарти поведінки, з дитинства їх не тільки одягають порізному, але й по-різному до них ставляться, визначаючи для
них правила поведінки: «Дай здачу – ти ж хлопчик!», «Не плач,
ти ж не дівчинка!», «Будь охайною, ти ж не хлопчисько», – ніби
хлопчикам не треба бути чистими й охайними. Не останню роль
у цьому відіграє культура, телебачення, преса.
Термін «ґендер» зараз активно використовують на пострадянському просторі. Людей, для яких це слово було б абсолютно
незнайоме, стає дедалі менше. Саме зміни статусу жінки в
суспільстві в 70 роках XX століття викликали необхідність
виникнення переконань ґендерної рівності.
До введення поняття «ґендер» використовували термін
«стать», але його доречно використовувати, коли мова йде про
фізичні ознаки, а «гендер» – у випадку психологічної, соціальної
й культурної різниці між чоловіком і жінкою, тобто це соціальна
характеристика на відміну від біологічної «стать». Потрібно чітко
розрізняти статеві ознаки й соціальні, оскільки, статеві й
біологічні ознаки не змінювалися в людей, а от суспільні ролі
змінюються в процесі еволюції.
«Ґендер» – поняття, що означає соціальні очікування від
представників кожної статті. Поняття «ґендер» схоже на поняття
«стать», але відрізняється від нього, бо не стосується
біологічних чи фізіологічних властивостей, за якими розрізняють
чоловіка й жінку. Це поняття означає соціально сформовані
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риси, які присутні жіночності чи чоловічності.
Через ґендерну різницю суспільство нав’язує людям
суспільні ролі. Для хлопчиків одні, а для дівчаток інші. З дитячого
садочка і школи розвивають одні якості і приторможують появу й
розвиток інших залежно від статті дитини, через їхній розвиток у
різних напрямках роблять установки на різні спеціальності.
Таким чином виникають суто чоловічі й суто жіночі професії,
через це виник розподіл праці: удома і на виробництві. Як
правило, чоловіки мають більш високооплачувані й престижні
спеціальності, а жінки виконують домашню роботу. Існує
заборона на деякі спеціальності. Суспільство негативно
ставиться до жінки, яка обрала чоловічу спеціальність, і навпаки
з насмішкою до чоловіка, який обрав суто жіночу спеціальність.
Звісно, жінка в нашій країні може стати майором спецназу, але
для цього вона має витратити масу зусиль, більше ніж чоловік.
Закон не забороняє чоловікову працювати нянею в дитсадку, але
навряд чи чоловік захоче піти працювати туди... Ще й досі
суспільство негативно відноситься до чоловіків, які присвячують
себе вихованню дітей і створенню сімейного затишку, у той час
як жінка працює. Тобто люди очікують, що головна мета життя
чоловіків – це праця і кар’єра, а жінок – діти і дім.
Сьогодні більшість людей в Україні з вищою освітою – жінки.
І нічого страшного, що жінки змінили одяг, займаються бізнесом і
політикою, що було неможливим пару сотень років тому. На
жаль, у різних країнах нині жінки по-різному можуть себе
реалізувати: є велика різниця між положенням жінки в
Афганістані і в Україні. А також в Україні і в Канаді.
Практично в кожному суспільстві до сьогодення зберігся
розподіл праці за статевими ознаками; стереотипи й принципи,
пов’язанні з відмінностями між чоловіками й жінками; різна
соціалізація між хлопчиками й дівчатками; низький статус жінки і
розпорядження нею меншим обсягом влади.
Ґендерна ідеологія диктує також сценарії різної сексуальної
поведінки: для чоловіків допустима більша сексуальна свобода й
агресивність, жінки частіше розглядаються як об’єкт сексуальної
експлуатації. Звідси випливає величезний відсоток жінок, які потрапляють у рабство й торгівлю людьми. Тривалий час вважалося, що не існує ніяких сексуальних домагань на роботі, які
ображають і дискримінують жінок. Однак проведені дослідження
свідчать про те, що фактично кожна жінка протягом свого життя
зазнавала небажаних сексуальних домагань як у сім’ї, так і на
роботі, за інших обставин.
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Нині є причини говорити про погіршення положення жінки в
українському суспільстві у зв’язку з економічними проблемами
перехідного періоду: більшість серед безробітних – жінки, вони ж
«вимотуються» на низькооплачуваних роботах. Жінка не може
достатньою мірою проявити свій талант і можливості на благо
всього суспільства.
Ґендерні стереотипи створюють невидиму скляну стелю, яка
заважає як чоловікам, так і жінкам реалізовувати себе, притісняє
людські права. З цієї причини ми потрапляємо в капкан
помилкових висновків, вважаючи різницю між жінками й
чоловіками більш важливою ніж індивідуальну й особистісну.
Гендерні стереотипи масової свідомості впливають на те, що
насилля стосовно жінки рідко підноситься як проблема в ЗМІ.
Стереотипи формують і підтримують хибну думку про те, що
головне призначення жінки –подобатися чоловікові, бути мамою,
домогосподаркою. Адже є багато жінок, для яких робота і
професійна кар’єра так само важлива, як і для чоловіка. Але
жінку примушують приносити себе в жертву на благо сімейного
життя. Це не означає, що жінка мусить відмовитися від сім’ї
заради кар’єри. Звісно, ні. Це мусить стати її особистим вибором:
робити кар’єру чи віддавати свій час тільки сім’ї. І суспільство не
має ніякого права нав’язувати їй свою думку, що жінка може бути
щаслива, тільки реалізувавши себе як мати, і не потрібно йти в
політику і бізнес. У результаті вищесказаного ми бачимо перекіс
нашого суспільства: жінки мають більш низький статус, менше
влади, нижчий дохід і престиж їхньої діяльності також менший.
Підставою для особливої стурбованості суспільства є стан
здоров’я та висока смертність чоловіків працездатного віку.
Період становлення української державності виявився надто
тяжким для так званої «сильної» статті. Утрата статусу
годувальника, опори сім’ї для багатьох виявилась психологічно
непосильною. Це відбувається з кількох причин: нерозвиненість
у чоловіків культури самозбереження й століттями сформовані
критерії оцінки «справжніх» чоловіків, яким далеко не всі можуть
відповідати. Чоловіки стали жертвами власних стереотипів і
моделей поведінки, а також стереотипів суспільства щодо них,
на відміну від жінок, які більш відкрито говорять про свої
проблеми, таким чином намагаючись їх розв’язати. Лише
глибокий аналіз ґендерних проблем дозволить розкрити
справжні причини незадовільного стану чоловічого здоров’я,
донести їх до громадськості і сказати: «Чоловіки! Ви вимираєте
не тому, що в нас погана екологія (жінки живуть у таких самих
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умовах), а тому, що ви не піклуєтесь про власне здоров’я.
Якщо пам’ятати про те, що стереотипи – це не щось
природне, а скоріше, створене суспільством, то можна
припустити, що чоловіків змушували бути мужніми і стриманими.
Пізніше, коли стереотипи стали мінятися, чоловіки змогли
природно виявляти свої почуття й емоції, і ніхто більше не
дивиться з нерозумінням на те, як чоловік виявляє свої почуття
стосовно своїх дітей і близьких йому людей. Разом з тим усе ще
існує думка, що чоловік є головою родини, не контролює свої
емоції і дії, не потребує нічиєї допомоги і турботи. Під таким
тиском стереотипів багато чоловіків притримують у собі
батьківські почуття, думаючи, що турботу і ніжність, потрібні
дитині, дасть її мати.
Свідоме розуміння існуючих у сімейних стосунках статеворольових стереотипів та осмислений пошук їх подолання
значною мірою допоможуть знайти вихід із сучасних кризових
ситуацій у сім’ї.
Для виправлення перелічених ситуацій, в Україні слід
розробити такий ідеологічний механізм, за допомогою якого
можна було б об’єднати всі необхідні інституції, починаючи з
інституту сім’ї і закінчуючи державними структурами – системою
охорони здоров’я, освіти, економіки тощо.
Через відсутність єдиної системи ґендерної освіти, наше суспільство позбавлене знань про ґендерні стосунки, і це гальмує
впровадження принципу рівних прав та можливостей для обох
статей, негативно впливає на формування особистості. Щоправда, у 2003 році Міністерство освіти і науки України затвердило
перший авторський курс з ґендерної проблематики на кафедрі
історії Одеської академії харчових технологій. Далі цю ідею
продовжили фахівці Київського Національного університету імені
Т.Г.Шевченка, університети Харкова, Сум, Львова та інших міст.
Особливого імпульсу та розвитку ґендерна освіта в Україні
набула завдяки підтримці Програми ПРООН «Ґендер у
розвитку». Це був перший комплексний проект, що допоміг
впровадити навчальний курс про рівні права чоловіків та жінок у
систему гуманітарної освіти України, включаючи розробку та
видання підручників, створення технічної бази. Досвід
впровадження проекту «Ґендерна освіта в Україні» засвідчив
велику зацікавленість як студентів, так і керівництва вищих
навчальних закладів в отриманні знань з ґендеру. З іншого боку,
він продемонстрував неготовність навчальних закладів до
викладання ґендерних дисциплін, адже там немає належного
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кадрового, програмного та методичного забезпечення. Отже,
сьогодні ми можемо говорити про те, що фахівці України набули
великого досвіду в запровадженні ґендерних курсів, однак таке
запровадження є неможливим без відповідних державних
рішень, розпоряджень та державної підтримки.
Сьогодні в Україні працює понад 30 центрів та лабораторій
гендерних досліджень, які всіляко сприяють формуванню в
суспільстві гендерної культури. Вони працюють переважно як
неурядові організації при вищих навчальних закладах у різних
регіонах держави. Їхню діяльність активно підтримують
міжнародні організації та фонди, такі, як ПРООН, Міжнародний
фонд «Відродження», Український жіночий фонд та ін. [4].
Однак відсутність державного фінансування ґендерної освіти та відповідних досліджень може привести до їх тривалого
перебування на маргінальних позиціях у вітчизняній науці. Сьогодні лише поодинокі творчі колективи досліджують цю проблематику і роблять це, як правило, за фінансової підтримки
міжнародних фондів та організацій. Тому постає питання про
створення загальнонаціонального координаційного органу з ґендерних досліджень, які існують уже в багатьох країнах світу.
Такий орган повинен працювати як інформаційний центр і координувати ґендерні дослідження в масштабах України [3, с.32].
Сучасна жінка повинна мати вільний вибір між кар’єрою,
материнством і суспільною діяльністю.
Щоб уникнути дисбалансу в забезпечені ґендерної рівності,
потрібно
залучати
чоловіків
до
процесу
збереження
репродуктивного здоров’я на всіх етапах, починаючи з дитячого
садка і закінчуючи створенням чоловічих центрів [4].
Наслідком порушення ґендерного розвитку людини стають
ґендерно-рольові дисгармонії, тобто виникає багато психологічних проблем, пов’язаних з труднощами та порушеннями ґендерного розвитку людини. Психологам і педагогам потрібно використовувати, під час роботи, знання з основ теорії ґендеру, а також
проводити ґендерну просвіту серед учнів, викладачів та батьків.
Це допоможе позбутися ґендерних стереотипів та набути нових
знань з рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Отже, чоловік і жінка мусять в рівних долях відповідати за
сім’ю і дітей. І нове покоління, яке отримає ґендерну освіту і
засвоїть цінність ґендерного рівноправ’я, зможе забезпечити
реальне рівноправ’я між жінкою і чоловіком.
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В ОБІЙМАХ ТАВРІЇ
(дорожні нотатки)
У статті подано враження автора про Таврійський край
«Це і є початок світу». (Л. Гук)

У кожної людини милістю Божою час від часу відбуваються
унікальні зустрічі з новими місцями, новими людьми, крізь
призму яких особистість усвідомлює світ у собі та себе у світі.
Побувавши у багатьох країнах світу, серед яких назву лише
деякі: Англія, Данія, Ізраїль, Італія, Франція, Польща, Росія,
Болгарія, Чехія, Туреччина, Словаччина та інші, я замислилася
над феноменом ще не пізнаної України і щастя пізнання її у
максимально можливій повноті. До цього мене спонукає,
зокрема, шляхетне і подвижницьке життя Григорія Сковороди,
який пізнавав світ, акумулюючи енергію своїх думок і духовних
переживань для вищої мети свого життя – відкриття собі й іншим
України Вічної. Чи не тому, ідучи слідами Григорія Сковороди в
Україні, я почала відкривати для себе те вічне і нетлінне, що має
в своєму осерді Богом дарована ненька-Україна.
Херсонське Північне Причорномор'я територіальне розлого
розкинулося від Дунаю до Перекопу, історично заглибилося у 20
тисяч років, але ця земля ще не пізнана для мене і частини
громадян України. Мрія зануритися у ці землі, нарешті,
здійснилася цього спекотного літа.
Що це за край? У чому його унікальність, особлива
привабливість? Які люди тут жили і нині живуть? Що нас
зачаровує в Таврії, звеличеній ще мудрим Геродотом? Чим
*
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пояснити, що перше знайомство з цією прадавньою землею
залишає в пам'яті серця велику зарубку, з якої проростає квітка
віри, надії, любові?
Розповім хоча б про деякі аспекти перебування у
Херсонському Північному Причорномор'ї, зокрема, у містах
Скадовськ, Лазурне, Залізний Порт, Херсон.
Перше враження від цього краю: море сонця, сонячне море,
кришталево чисте й ароматне повітря, безмежні краєвиди степів,
які грудьми впираються в рельєфне морське узбережжя.
Органічне поєднання степу й моря. Тут так багато сонця, що
починаєш мріяти побачити хоча б одну хмаринку на бездонному
сапфіровому небі. Тут такі широкі та безкраї степи, що в них
можна полинути, як у безвість. Тут таке цілюще повітря, напоєне
ароматами степів і моря, що не одразу усвідомлюєш, що вже
лікуєшся з першого дня бромом, йодом, цілющими мінеральними
солями та унікальними морськими водоростями. Тут людина
потрапляє в обійми моря, степу, повітря, неба та прекрасних
людей, які живуть і працюють у Таврії, творять її історію.
Романтична душа тонко насолоджується глибинним контактом із
Матінкою-природою, втомившись від бурхливого темпу життя у
великих містах, від суєтності наших нескінченних справ, від
багатьох викликів буремного третього тисячоліття.
Чисельні Скіфські кургани, які трапляються дорогою,
змушують замислитися над прадавньою історією не лише цього
благодатного краю, але й усього українського народу, який
пережив і часи величі, і часи забуття. Чари своєрідної краси
Таврії доповнюють утаємничені острови, широкі затоки, де
царюють і розкошують риби і птахи: лебеді, чайки, лелеки,
дрозди та інше пернате птаство.
Істинним відкриттям для мого серця стало відвідування давнього заповідного острова Джарилгач, з яким нас люб'язно познайомив голова Скадовської райдержадміністрації Гончарський
Іван Львович – не просто лідер району, а його палкий патріот,
людина високої душі, справжній захисник цієї перлини України.
Наша невеличка група гостей вирушила на острів
Джарилгач з міста Скадовська комфортабельним пароплавом
рано-вранці, а повернулася пізнім вечором, але нам ніколи не
забути цього одноденного паломництва у світ первозданної
краси, непорушного спокою, благоговійного здивування перед
величчю Божого задуму – подарувати людині місце, в якому ти
маєш можливість залишитися наодинці з Богом, природою і
собою. На цьому острові є важкодоступні місця, куди ми
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добиралися двома видами транспорту. Нагородою за терпіння і
деякі незручності стало занурення в рай: замилування стрімким
бігом молодої лані, поважною ходою вірних лебедів,
багатоголосим криком морських чайок, ароматом дивовижних та
унікальних степових трав, золотом піщаного берега, на якому
ніжилися гості не лише з України, але й з інших країн світу. Вони
знають і люблять цей острів, залюбки з'їжджаються у ці
мальовничі місця майже щороку. Море і степ ніби побралися у
щасливому шлюбі на цьому острові, а плодом їхньої любові
стала унікальна флора і фауна, яку, на щастя, не знищила
жорстка і прагматична рука науково-технічної цивілізації.
Нікого не бентежила відсутність звичного комфорту на острові, усі раділи, що сюди час від часу запливають ніким не лякані
дельфіни, що на ньому гніздяться сотні й тисячі рідкісних птахів,
у морі плавають дивовижні риби, ховаються величезні краби й
креветки, а легенький вітерець навіть не доносить сюди шуму й
гамору з прилеглих до острова земель. Хто любить і цінує дику
природу, хто хоче зануритися у первозданну красу прадавньої
Таврії, хто не боїться відсутності комфорту в наметах, просто
неба, посеред степу чи на березі лагідного моря, той залюбки
відкриє для себе унікальний острів Джарилгач.
Зустріч із людьми на острові, зокрема, з працівниками
єгерської станції, не порушила цілісного враження спокою,
усамітнення, єдності природи і людини.
Ажурною красою нас полонив унікальний старовинний маяк,
збудований на острові біля ста років тому за проектом славетного архітектора Ейфеля, автора славетної Ейфелевої вежі в
Парижі. Це диво архітектури вражає легкістю металевої конструкції, яка впирається у бездонне небо, а також нашою безгосподарністю, бо поки що суспільство не знайшло грошей на
його реставрацію: час, вода, вітри роблять свою справу. Хочеться вірити, що цей маяк буде збережено для вдячних нащадків.
Приморське містечко Скадовськ – досить молоде місто,
славетний дитячий курорт, ще з царських часів, зручний порт,
який заснував у кінці XIX століття великий патріот і меценат
Сергій Балтазарович Скадовський. Ця людина увічнила свій рід
не лише в назві чудового міста з унікальним кліматом, цілющим
мілководним морем, але й здійсненою мрією прислужитися
рідній країні, її дітям, збудувавши для всіх «привітне й гостинне
місто», за словом самого Сергія Скадовського.
Революційні події XX століття не дозволили шляхетній родині Скадовських втілити у життя всі благородні наміри, але степи
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Таврії нині прикрашає зелене й затишне місто-порт, з лагідним і
завжди теплим морем, золотими піщаними пляжами, комплексом
санаторіїв та пансіонатів, оздоровчих центрів, у яких здобувають
здоров'я не лише діти, але й дорослі, цілі родини з різних куточків України та світу. Цього року на узбережжі працює 111 оздоровчих закладів – достойна цифра! Відзначимо, що метеорологи
фіксують тут на рік 300 сонячних днів, а мілководна затока Чорного моря біля Скадовська влітку прогрівається до З0 градусів.
Невелике селище міського типу Лазурне вабить до себе
гарною назвою, красою відкритого Чорного моря, чисельними
дитячим таборами, пансіонатами, санаторіями, в яких царює
культ здоров'я, відпочинку і гарного настрою, який створюють усі
працівники цих оздоровчих закладів.
Активно розбудовується гарне місто Залізний Порт, в якому
нас порадували своєю активністю молоді підприємці, зокрема,
вони облаштовують набережну, збудували величезне колесо
огляду міста, різні центри дитячих розваг на березі лагідного і в
цих місцях неглибокого Чорного моря. Відчувається великий
оздоровчо-рекреаційний потенціал цього краю, але сюди мають
прийти певні кошти, інвестиції, аби достойно виконувати свою
функцію дитячої Мекки, конкурента усім відомої Євпаторії.
Херсон – столиця Північного Причорномор'я – місто
культури, духовності та відпочинку. Місцеві природні фактори є
ідеальними умовами для оздоровлення і зцілення гостей краю.
Херсонщина вражає особливою повагою до землі, води,
зокрема, до вирощування бахчевих культур – славетних
херсонських кавунів і динь. На жаль, спека цього року, очевидно,
не дозволить аграріям краю отримати високі врожаї. Земля
благає дощів, серця людей звернені до Бога у молитовному
проханні Божої ласки. Ми всі є свідками численних цьогорічних
природних катаклізмів не лише в Україні, але й у цілому світі:
десь земля висихає, десь землю заливає – все, очевидно, по
наших гріхах і справах...
З історичних джерел ми знаємо, що ці місця бережуть сліди
давньої епохи неоліту, бронзи. Нам відомо, що цими прадавніми
степами рухалися великі племена кіммерійців, скіфів, тут
розбудовували свої міста колонізатори-греки, тут жила своїм
життям легендарна країна лісів Гілея, тут здійснював свій подвиг
міфічний Геракл, тут змагався зі своїми суперниками міфічний
Ахілл, тут жили й трудилися наші славні пращури.
Назавжди у наших серцях закарбувалися зелені оази гарних
виноградників, золоті пшеничні лани, розлогі соняшникові поля,
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високі лісосмуги тополь, чудові рисові чеки Інституту рису
України, баштанні поля Південного інституту баштанництва,
таврійські принади квітучих троянд, спів морських хвиль, запах
водоростей, неповторні пейзажі Таврії, ніби створеної Богом для
зцілення душ і тіл людей, які прагнуть спокою, усамітнення,
занурення у власну душу і царственну оазу природи. Чи не тому
саме на теренах Таврії розташувалися унікальні заповідні зони –
Асканія-Нова і Чорноморський біосферний заповідник? Відвідайте ці перлини краси природи, ці діаманти людської мудрості,
які в умовах безгрошів'я, а часом і людської байдужості зберегли
і зберігають для нащадків первозданну красу України невідомої,
України цілющої, України минулого в обіймах майбутнього.
Доля подарувала нам зустріч із губернатором Херсонщини –
Сіленковим Борисом Віталійовичем – великим патріотом краю,
високим професіоналом, який по-батьківськи опікується усіма
справами краю, бо для нього не існує дрібниць у благородній
справі відродження Херсонщини.
Духовне життя міста Херсона, як нам здалося, багате і розмаїте. Серед інших історико-культурних пам'яток міста хотілося б
сказати про найдавніший храм Херсона святої Катерини, в якому
гості міста й віруючі моляться біля чудотворних ікон Богородиці
Скоропослушниці та «Не ридай мене Мати», здивовано
зупиняються перед могилою Григорія Потьомкіна, знайомляться
із відреставрованим царським кріслом Катерини Другої, ще раз
занурюючись у непросту історію України та її народу.
Голова Скадовської райдержадміністрації Гончарський Іван
Львович -людина творча, активної вдачі, який докладає
величезні зусилля аби домогтися статусу курорту для п'яти
оздоровчих територій: Лазурного, Цукура, Скадовська, Красного,
острова-заповідника Джарилгач. Він постійно опікується
культурою праці адмінапарату району, тому ми із радістю
погодилися на творчу зустріч з активом міста Скадовська та
району, яка була пам'ятною і корисною для всіх сторін. Автор цих
рядків, проникшись духовно-моральною красою людей цього
краю, написала гомілетичну «Сповідь серця», яку й подарувала
учасникам цієї зустрічі.
Херсонське Північне Причорномор'я – екологічна оаза
України, може і повинне стати житницею України, може годувати
всю країну зерном, екологічно чистими овочами та фруктами.
Відчувається, що аграрний сектор поступово зміцнюється в
цьому регіоні завдяки великій і самовідданій праці людей.
Хочеться вірити, що незабаром з лиця землі зникнуть занедбані
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ферми, забуті стайні, зарослі бур'яном поля й підприємства, які
вразила трансформаційна епоха розвитку України.
Що є запорукою нашої віри у прорив України, зокрема,
Херсонщини у величне XXI століття? Очевидно, це пов'язано з
нашою вірою в серця людей, в їхню щиру любов до рідного краю,
збереження традицій пращурів, які заплатили своїм життям за
щастя нащадків.
На початку серпня 2007 року у приморському місті
Скадовську відбувається популярний Дев'ятий Міжнародний
дитячий благодійний фестиваль «Таврійські ігри», на який
з'їжджаються діти з усіх куточків України та з різних країн світу.
Самі діти назвали його «Казкою на березі Чорного моря», бо він
стає феєрією творчості талановитих дітей, які єднають свої
серця на цій дитячій Планеті Добра, на легендарній землі,
свідчачи про Україну Вічну.
Звичайно, ці подорожні нотатки не претендують на повноту і
цілісність багатого й розмаїтого життя Херсонщини. Для цього
необхідно набагато більше часу та інших можливостей. Ми не
ставили собі такої мети, але сподіваємося, що читачі цих
нотатків свідомо обиратимуть для зцілення дітей, оздоровлення
душі й тіла не далекі краї Туреччини, Єгипту чи інших чужих і
далеких країн, а відкриють свій рай в обіймах Таврії.
Шмалєй С.В.

*

ВЕКТОРИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА
У статті наведено результати анкетування студентів щодо їх
ціннісних орієнтацій.

Вивчення цінностей і їх еволюції дають можливість з певною
вірогідністю прогнозувати спрямованість активності в майбутньому різних груп населення, передбачити соціальні явища та
процеси, майбутнє суспільства в цілому. Учнівська й студентська
молодь у цьому плані є найбільш прийнятним об'єктом дослідження. У якому ж стані знаходяться цінності студентської
молоді? Які цінності сьогодні зазнають руйнації, а які залишаються? Яка ієрархія системи цінностей? Які якості та способи
важливі сьогодні для досягнення успіху в житті? Які характерні
риси сучасної молодої людини? Відповідям на ці та інші питання
присвячені дослідження духовних цінностей і соціокультурних
*
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орієнтацій молоді. Автором було опитано більш 200 респондентів студентів інституту природознавства Херсонського державного університету та учнів старших класів шкіл №53, №30,
№20 м. Херсона. Використана класифікація цінностей за О.Вишневським [3]. У модифікованому варіанті вона виглядає таким чином: вічні, національні, громадянські та сімейні цінності особистого життя. Результати опитувань свідчать, що найбільшою
популярністю серед студентської молоді користуються цінності
сімейного життя, (середній показник складає 61,5%), далі йдуть
цінності особистості – 52.4%, абсолютно вічні – 50,5% і лише на
останньому місці – національні – 28,4%. Ці дані підтверджують
результати інших емпіричних досліджень. Розглянемо рівень
значимості для молоді цінностей особистого життя.
Таблиця 1
Рівень значимості для молоді цінностей сімейного життя
Шкала важливості (%)
№
за/п
1
2
3
4
5

6
7

Сімейні
цінності

Зовсім
неважливо
Вірність, довіра
2 ,8
Турбота про дітей
0,7
Турбота про бать0,4
ків і старших у сім'ї
Злагода між
0,4
членами сім'ї
Здоровий образ
життя, заняття
0,4
спортом
Працелюбність
1,2
Гостинність
0

Неваж
ливо

Не зовсім
Особливо
Важливо
важливо
важливо

3,7
0,6

10,2
2,4

21,5
17,3

61,5
79,0

0.4

3.1

17.3

78,8

0,4

1,6

16,5

81,1

0,4

13.7

37,1

48,4

4,0
3,2

18,3
10,9

38,6
44,2

37,9
41,7

Особливо важливими цінностями особистого життя студенти називають злагоду між членами сім'ї – 81,1%, далі – турбота
про дітей – 79%, турбота про батьків і старших членів сім'ї –
78,8%, вірність, довіра – 61,5%, здоровий спосіб життя, зайняття
спортом – 48,4%, гостинність – 41,7%, працьовитість – 37,9%. З
чисельності зовсім незначних, у першу чергу, називають вірність
та довіру – 61,5%. Це говорить про еволюцію сімейних відносин
на сучасному етапі. Серед цінностей особистого життя найбільш
важливими є: цілеспрямованість – 65,3% самостійність – 63%,
воля – 58,1%, оптимізм – 56,4%. Зовсім неістотні – розвиток
естетичних смаків і здібностей – 3,6%, самокритичність – 2,4%.
Серед абсолютно вічних цінностей особливо важливими
для більшості студентів називають кохання – 74,5% опитаних,
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свободу – 55,3%, совість – 52,4%, доброту – 52,1%,
великодушність і милосердя в числі цінностей назвали лише
відповідно 24,9% та 34,7%.
У сегменті національних цінностей студенти називають:
державну
незалежність,
почуття
національної
гідності,
патріотизм, готовність до захисту Вітчизни.
Розглянемо рівень значимості для молоді цінностей
особистого життя.
Таблиця 2
Рівень значимості для молоді особистого життя
№
за/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Шкала важливості (%)
Цінності
особистого Зовсім не- Неваж Не зовсім
Особливо
Важливо
життя
важливо
ливо
важливо
важливо
Воля
0
4,0
8,9
29.0
58,1
Мужніст
0,5
2,4
13,4
42,5
41,2
Оптимізм
0,9
2,0
10,9
29,8
56,4
Вихованість
0
0,9
6,4
30,2
62,5
Підприємливість
0,4
0,8
9,3
35,9
53,6
Цілеспрямова1,2
0,1
5,2
28.2
65,3
ність
Самостійність
0,8
1,6
6,9
27.4
63,3
Самокритичність
2,4
6,5
21,6
31.0
38,5
Здатність трима0,8
1,6
8,9
34.8
53,9
ти своє слово
Розвиток есте3,6
5,3
18,3
40,9
31,9
тичних смаків і
здібностей

Наведені у таблиці 2 дані свідчать про те, що найбільш
важливими респонденти вважають: цілеспрямованість (65,3%),
самостійність (63%), волю (58,1%), оптимізм (56,4%). Зовсім
неважливими – розвиток естетичних смаків і здібностей – 3,6%,
самокритичність – 2,4%.
І це не випадково: спостерігаючи нестабільність усіх
соціальних інститутів у сучасній Україні, молодь орієнтується
принципово на створення власного добробуту.
Ієрархія цінностей молоді має такий вигляд (% від числа
опитаних):
1. Злагода між членами сім'ї – 81,1.
2. Турбота про дітей – 79,6.
3. Турбота про батьків і старших членів сім'ї – 76,7.
4. Кохання – 74,5.
5. Свобода – 65,7.
6. Цілеспрямованість – 65,3.
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7. Самостійність – 63,3.
8. Вихованість – 62,5.
9. Вірність, довіра – 61.5.
10. Справедливість – 62,2.
11. Право на свободу думки та совісті – 58,4
12. Воля – 58,1.
13. Оптимізм – 56,4.
14. Гідність – 56,00.
15. Уміння тримати слово – 53,9.
16. Підприємливість (підприємництво) – 53,6.
17. Доброта – 52,1.
18. Чесність – 49,8.
19. Турботливе ставлення до багатств рідної природи – 49,6.
20. Здоровий спосіб життя – 48,4.
21. Щирість – 45,4.
22. Гостинність – 44,3.
23. Віра – 42,6.
24. Хоробрість – 41,2.
25. Працелюбність – 38.9.
26. Самокритичність – 38.6.
27. Милосердя – 34,7.
28. Розвиток естетичних смаків – 31,9.
29. Повага до національних символів – 29,8.
30. Великодушність – 24,9.
31. Повага до національних цінностей іншого народу – 22,2.
32. Історична пам'ять – 19.8.
33. Почуття національної гордості – 16,1.
34. Державна незалежність України – 16,1.
35. Патріотизм, готовність до захисту Вітчизни – 15,7.
Як бачимо, в ієрархії цінностей сімейне й особисте життя
знаходяться на вищому рівні (у два рази), ніж національні
цінності. Майже кожен п'ятий респондент вважає не зовсім
істотними почуття національної гідності, патріотизму, державної
незалежності України. У сучасних західних країнах цей показник
займає поважне місце та складає основу духовності [1].
Отже, сьогодні в Україні молодь знаходиться в пошуках
орієнтирів цілеспрямованої діяльності. Для багатьох національні
цінності – поняття далеке. Через історію та культуру, через
усвідомлення себе частиною українського народу, через
сприйняття його турбот і подій лежить цей шлях. Залучити
підростаюче покоління до загальнолюдських цінностей можна
лише через повернення до коріння народу. Зрозуміти це молодій
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людині, яка живе в наповненому фальшивими ідеалами
середовищі, досить важко.
Проаналізуємо рейтинг популярності рис, котрі необхідні, на
думку опитаних, для досягнення стану задоволення життям:
1. Успіх – 86,4%.
2. Гроші – 82,3%.
3. Зв'язки з необхідними людьми – 78,1%.
4. Працелюбність – 75,4%.
5. Уміння пристосовуватися – 73,3%.
6. Виховання – 71%.
7. Чіткі цілі в житті – 67:6%.
8. Талант – 67,6%.
9. Допомога батьків – 67,3%.
10. Ініціативність, винахідливість – 69,6%.
11. Добре здоров'я – 66,8%.
12. Уміння використовувати людей для своїх цілей – 46,3%
13. Чесність, принциповість – 31,9%.
Як бачимо, основне місце серед захоплень молоді мають
риси, які не відповідають уявленням про високі моральні цінності. Гроші, зв'язки з необхідними людьми, уміння пристосовуватися – ці риси породила епоха накопичення капіталу. Молодій людині важко розібратися в багатьох питаннях, котрі ставить перед
нею нинішній день. Оманливі ідеали масової культури Заходу та
Сходу дали свої пагони на довірливій молодій свідомості.
Аналіз розповсюдженостей особистісних якостей наведено у
таблиці 3.

1

1.
2.
3.
4.

Важко дати
відповідь

Нехарактерні

Характерні риси

Характерні
для меншої
частини
молоді

№
за/п

Характерні
для більшої
частини
молоді

Таблиця 3
Ступінь розповсюдженості якостей, властивих сучасній молоді
(% від кількості опитаних)

2

3

4

5

6

Надмірна турбота про
зовнішній вигляд, розваги
Надмірний інтерес до
придбання речей
Прагнення поїхати за кордон
Турбота виключно про інтереси
своєї особистості

80,9

13,8

0,8

4,5

70.2

18,8

2,0

9,0

62.6
61.4

18.0
23.2

3,3
2.0

16,3
13,4
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1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2

Зловживання алкоголем
Агресивність, жорстокість
Байдужість до суспільного
життя в суспільстві
Схильність до ризику,
інноваційної поведінки
Уживання наркотиків
Оптимізм
Ініціативність
Схильність до проти-правних
дій
Прагнення добре вчитися
Прагнення пов'язати своє
майбутнє з майбутнім України
Упевненість в майбутньому
Чутливість, готовність прийти
на допомогу
Принциповість,
відповідальність
Чесність, порядність

3

4

5

6

59,6
51,8
50,9

20,8
27,8
30,3

6,4
8,6
7,8

13,2
11,8
11,0

43,2

33,5

10,2

13,1

33,1
29,0
25,6
29,0

47,7
51,4
48,7
42,5

5,7
11,0
16,3
7,4

13,5
8,6
9,4
21,1

29,9
11,4

51,4
29,7

11,0
38,2

8,6
20,3

10,6
9,5

38,7
62Л

35,2
24,5

15,5
3,3

8,4

56,5

26,8

8,3

7,8

58.9

24,8

8,5

Турботи про власний достаток впевнено беруть гору над
найкращими рисами людини. Якості, що характерні для сучасної
молоді, формуються під впливом оточуючого середовища міста
з його проблемами, потребами, грубими іграми, немилосердними проявами.
Для визначення загальної орієнтації студентів щодо
майбутнього в анкеті ставиться питання: «У чому мета вашого
життя сьогодні?» Кожен респондент із запропонованого 21-го
варіанту міг обрати не більше п'яти. Отримані відповіді
розташувалися в такій ієрархії (% до числа опитаних):
1. Мати добру сім'ю – 73.
2. Кохати та бути коханим – 53.
3. Мати хороших друзів – 50.
4. Мати добрий матеріальний стан – 46.
5. Мати добре здоров'я – 43.
6. Мати цікаву роботу – 41.
7. Бути корисним людям – 32.
8. Мати гарну освіту – 17.
9. Бути багатою людиною – 16.
10. Реалізувати свій творчий потенціал – 14.
11. Займати високу посаду – 12.
12. Жити як хочеться – 11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Мати можливість жити за власними принципами – 8.
Займатися бізнесом – 7.
Мати можливість керувати людьми – 6
Мати солідний капітал – 5.
Служити Богу – 4.
Здійснити політичну кар'єру – 4.
Досягнути популярності та слави – 3.
Брати участь у будівництві незалежної України – 2.
Активно займатися політичною та суспільною діяльністю

– 1.
У перелік найбільш важливих цілей свого життя – бажання
мати гарну сім’ю – включили кожні три респонденти з чотирьох.
Приблизно кожен другий у цьому переліку вказав кохання,
дружбу, добрий матеріальний стан, здоров'я. Гіпотетично
несподіваним нам здасться позиція орієнтації – мати цікаву
роботу. Абсолютність такої цінності в 70-80 рр. радянською
молоддю вважалася, в основному, формальною відносно
існуючих ідеологічних стереотипів. Слід зазначити, що питання
віднесення цікавої роботи до числа головних цінностей сучасною
студентською молоддю вимагає додаткового вивчення через
використання інших методичних підходів. Значно відстає за
рівнем популярності серед студентської молоді група цінностей,
що знаходиться в другій чверті ієрархії, їх обирає кожен п'ятийшостий респондент (цінності морального та соціального порядку:
можливість бути корисним людині, мати добру освіту, реалізувати свій творчий потенціал). До цінностей цієї групи входить
також суто матеріальна мета – прагнення до багатства [2].
Найбільш диференційованою виявилася третя група цінностей в ієрархії. Її очолює така ліберальна й близька до анархізму
цінність як бажання жити як хочеться. Рідше серед головних цілей життя називають бажання служити Богу, здійснити політичну
кар'єру, брати участь у розвитку незалежної України, активно
займатися політичною та суспільною діяльністю (1-4% опитаних).
У більшості студентів майже повністю відсутній інтерес до
особистої участі в діяльності політичних і суспільних організацій.
Однак, певну орієнтацію на ідеологічне спрямування мають 61%
респондентів, а рейтинг популярності цих напрямів у опитаних
студентів мають такий вигляд (% від опитаних):
1. Національно-демократичний – 20.
2. Соціал-демократичний – 12.
3. Ліберальний – 12.
4. Християнсько-демократичний – 9.
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5. Національно-соціалістичний – 4.
6. Комуністичний – 3.
7. Соціалістичний – 1.
Досить низькою серед студентської молоді є популярність
молодіжних організацій. Більшість опитаних відмітили, що не
цікавляться діяльністю такого роду організацій. Очевидно, що
свідоцтво
політичної
інфантильності
значної
частини
студентської молоді й відображення стереотипу, який
формувався в роки розвинутого соціалізму щодо відношення до
формальної діяльності молодіжних об'єднань та організацій.
Про структуру ціннісних орієнтацій сучасних студентів свідчить рейтинг престижності професій, який має такий вигляд: економіст, юрист, програміст ПЕОМ, бізнесмен, бухгалтер, дипломат, журналіст, фермер, лікар, інженер, учений, священик, соціолог, міліціонер, водій, токар, учитель, шахтар, мистецтвознавець, офіцер.
Отже, привертає увагу той факт, що престижними
вважаються професії складної розумової праці, які пов'язані з
ринковими відносинами в суспільстві. На заключних чотирьох
місцях рейтингового списку поряд із шахтарем названа професія
вчителя. Досить низьким є престиж ученого та соціолога. Це
хвилюючий симптом, оскільки сучасний стан освіти, науки та
культури визначає майбутній розвиток усього суспільства.
Про характер цінностей студентської молоді можуть свідчать дані про ті форми дозвілля, яким віддають перевагу респонденти. Найбільш популярними серед них є спілкування з друзями, читання художньої літератури, переглядання розважальних
та інформаційних передач, відвідування естрадних концертів та
дискотек.
Специфічним показником характеру цінностей студентської
молоді є визначення найбільш важливих для них свят. У наведеній нижче ієрархії дані наводяться у відсотках до чисельності
опитаних. Кожен міг обрати кілька, але не більше трьох свят.
1. Новий рік – 83.
2. День народження близьких – 58.
3. Свій День народження – 51.
4. 8 Березня – 23.
5. Релігійні свята – 13.
6. 9 Травня – 7.
7. День незалежності України – 5.
8. 1 Травня – 2.
9. День народження відомої особистості – 1.
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10.7 листопада – 0,7.
Результати опитування свідчать, що у рейтингу лідирують
ідеологічно нейтральні свята.
Цікавим виявляється питання про ставлення до багатих людей. Більшість опитаних вважають, що багаті люди заслуговують
на повагу, але оцінка залежить від способу, яким нажите багатство (85%). Певна частина студентів з недовірою ставляться до
багатих (19%). 15% респондентів у захваті від таких людей і вважають, що вони вміють жити та складають еліту суспільства. Лише 6% негативно ставляться до багатих. Ймовірно, проявляється специфіка економічного мислення сучасного студента.
Проаналізуємо джерела формування цінностей сучасної
молоді. Як їх оцінюють самі респонденти? Ієрархія окремих
людей, впливають на формування цінностей, на думку
студентської молоді, має такий вигляд: мати, батько, кохана
жінка (чоловік), друзі, викладачі, рідні, історичні особистості,
служителі церкви, політичні та державні діячі, бізнесмени.
Виходячи з відповідей, статеві відмінності не впливають на
думку респондентів з даного питання. Зі збільшенням віку
зростає кількість тих опитаних, які вважають, що першочерговий
вплив на їх ціннісні орієнтації мають: мати, батько, викладачі
вузів [4].
Що ж стосується соціальних інститутів, то визначальну роль
у формуванні підростаючого покоління продовжують відігравати,
на думку респондентів, сім'я – 89%, навчальні заклади – 79%,
засоби інформації – 57%.
З наведеної таблиці 4 видно, як впливають на культурний і
духовний розвиток студентів різноманітні фактори.
Таблиця 4
Ступінь розповсюдженості якостей, властивих сучасній молоді
(% від кількості опитаних)
Фактори, які вплиСильно
вають на культурний вплирозвиток
вають
Відродження традицій
української та
12
національної культури
Знайомство з кращими
зразками сучасної
25
західної культури
Знайомство з культурними досягненнями
8
народів СНД

Скоріше
так, ніж
ні

Скоріш
ні, ніж
так

Зовсім
Важко
не вплидати
вають відповідь

31

34

18

5

47

12

7

6

34

30

16

12
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Демократизація суспільного життя в Україні

12

35

21

17

15

Значний інтерес викликають відповіді на питання про те, хто
не впливає на формування ціннісних орієнтацій молоді. На думку
резидентів, такими є: політичні державні діячі – 3%, бізнесмени –
2%, служителі церкви та інших релігійних організацій – 4%,
історичні особи – 4%.
Результати нашого дослідження свідчать, що у свідомості
людини за останні роки відбулися значні та неоднозначні зміни. І
перш за все значно посилилася орієнтація на цінність власного
життя і особисті плани. З одного боку, це відповідає вимогам
сучасного суспільства стосовно створення умов для розвитку
самореалізації особистості, з другого – замкнутість на
індивідуальні життєві інтереси, коли порушується гармонія різних
рівнів піраміди цінностей, є небезпечною для українського
суспільства в період формування її державності. Джерела
суперечностей особистості не в ній самій, а в соціальному
середовищі, у соціальній базі, суперечностях суспільства.
У дослідженні виявлені зміни в ієрархії базових цінностей і
соціальних норм. Так, якщо у попередніх поколінь студентства
цікава, творча робота, на яку студентська молодь була орієнтована всією системою освіти та виховання займала, як правило,
провідне місце, традиційно входячи в число перших уподобань
молоді, то тепер вона змістилася на шосте місце в ієрархії.
Вище неї на п'ятому місці опинилася кар'єра, престижна
робота, яку в поєднанні з такою цінністю як особистий успіх,
відмітили 46% опитаних. Дві останні цінності виявилися
взаємопов'язаними. Все це свідчить про якісні зрушення, тому
що з початку 80-х років респонденти нехтували кар'єрою.
Під час анкетного опитування респондентам було поставлене питання: «Що в сучасних умовах Вас більше всього хвилює?»
Кожен п'ятий відповів, що більше всього його хвилює зниження
рівня життя, далі за поширеністю йде падіння моралі – 15%
опитаних, відсутність віри в майбутнє – 14%, загроза безробіття
– 11%, низький інтелектуальний рівень суспільства – 9%.
У рейтингу цінностей у нашому дослідженні релігія посідає
шосте місце. Біля 40% молоді вважає, що саме релігія завдяки
своїм гуманістичним ідеям змогла б об'єднати суспільство, позбавити його від моральних недоліків. Тому вона має відігравати
більш важливу роль, ніж тепер. Складовими частинами
традиційної системи цінностей, яка не лише прокламувалася,
але й реально розділялася підростаючими поколіннями, були
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також праця на благо суспільства, суспільне визнання, а також
цінності, пов'язані з комфортністю внутрішнього світу людини,
такі, наприклад, як чиста совість. Цікаво було б дізнатися, який
ранг мають ці цінності в сучасній ієрархії цінностей молоді? Дані
дослідження показують, що робота на благо суспільства має
найнижчий ранг – 15 місце з 16 запропонованих. Образно
кажучи, стереотип раніше думай про Батьківщину, а пізніше про
себе, зберігся в дуже невеличкої частини опитаних. Утратила
пріоритетне положення в ієрархії ціннісних уподобань і чиста
совість, якій за рангом надано 10 місце.
Нові ринкові умови формують і нову систему цінностей.
Останнім часом у нашому житті дуже широко почало використовуватися таке поняття як успіх. Настанова на успіх в житті
сучасного студентства помітно зросла. 60-70% студентів ставлять ці цінності в групу найбільш важливих для себе уподобань.
Істотних змін зазнало саме поняття успіх. У словнику
С.І.Ожегова ми знаходимо, що успіх – це удача в досягненні чого-небудь, суспільне визнання. На даний момент, на думку більшості студентів, успіх – це досягнення, перш за все, матеріального достатку за допомогою кар'єри, отримання високого соціального статусу. Змінилася і думка студентів про засоби досягнення успіху. Якщо на початку 2000-х років головним був
щасливий випадок, збіг обставин, то в останній час саме освіта,
на думку студентів, стає все більш значимим фактором досягнення успіху. Те, що вчора здавалося аморальним, нині виглядає досить моральним, а те, що вчора було прикладом для
наслідування, нині піддається критиці. Відстежується процес розмивання традиційної ціннісної свідомості студентів наприклад, по
їх ставленню до понять «індивідуалізм» та «колективізм» –
перший привабливий більше для двох третин опитаних, другий –
лише для однієї третини. Відповідно емоційно негативно оцінюється індивідуалізм 11% респондентів, а колективізм – 44%.
Комерціалізація всіх сфер суспільства породила масу
морально-етичних проблем, які доведеться вирішувати молодій
людині. Чи сумісні духовність і бізнес? Чи ринок саме тому, що
він – ринок, уже апріорі бездуховний та аморальний? Чи може
бізнес бути чесним? Чи є моральна грань між бізнесом і
спекуляцією, а якщо є, то де вона пролягає? Чи потрібні взагалі у
вільному демократичному суспільстві, яке ми будуємо, моральні
межі? Що думають з цього приводу студенти? Бізнес, з їх точки
зору, – це чесне (в ідеалі) заробляння грошей, а спекуляція
нечесна, ґрунтується на зиску. Цю позицію підтверджують
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більше половини суджень типу: спекуляція – це бізнес без будьяких моральних принципів, бізнес може бути чесним, спекуляція
чесною бути не може, бізнес – налагоджена довготривала
діяльність, спекуляція – це короткочасний спосіб наживи та ін. Як
бачимо, необхідність для бізнесу такої моральної якості як чесність, присутня в свідомості студентів. Тим не менше,
усвідомлюючи це як значиму цінність, значна частина студентів
на практиці в ім'я добування необхідних їм грошей, займаються
спекуляцією в чистому вигляді.
Певна настороженість у ставленні до багатства, яка складала стереотипну рису особистості попередніх поколінь у зв'язку
з загальним духом антибуржуазності, починає зникати. Студент
не соромиться того, що він хоче добре жити, бути багатим та
матеріально забезпеченим. Однак їх думки про шляхи
досягнення матеріального достатку розділяються. Це особливо
очевидно з відношення респондентів до двох діаметрально
протилежних позицій: багато заробляти, але не завжди законно,
та мало заробляти, але завжди законно. Виявилося, що кожен
п'ятий опитаний (20,1%) припускає будь-які джерела прибутку та
навіть готовий порушити закон. Насторожує той факт, що значна
частина молоді байдуже ставиться до того, що їх друзі й знайомі
заробляють гроші явно незаконним шляхом (біля 40% опитаних).
Таким чином, у нинішнього студентства проглядаються ніби
різноспрямовані вектори ціннісних орієнтацій, що приводить до
релятивізму, який дозволяє обирати моральні орієнтири
стосовно конкретної ситуації, не відчуваючи при цьому ніяких
моральних санкцій як з боку оточуючих, так і мук власної совісті.
Більше 80% опитаних хотіли б багато заробляти та багато
працювати, не розраховуючи на щасливий випадок (виграш у
лотерею, отримання спадщини тощо). Стереотипи про те, що
молодь прагне до бездіяльного життя, повністю руйнуються.
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УРОК ФІЗИКИ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО
ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
У статті пропонується схема проведення особистісноорієнтованого уроку фізики;аналізуються основні етапи уроку,
особливості діяльності вчителя та учнів.

Використання особистісно-орієнтованого навчання при
проведенні уроків фізики вимагає від учителя високого рівня
майстерності і професіоналізму. Результативність проведення
уроків зумовлюється раціональним поєднанням усіх його
елементів, визначенням конкретної дидактичної мети і власного
змісту кожного етапу уроку, використанням найбільш ефективних
форм навчальної роботи, плануванням часу уроку. Чітке логічне
структурування особистісно-орієнтованого уроку забезпечить
його цілісність і збереження основних характеристик при певних
об'єктивних його змінах [1–3].
Для опанування педагогічним керуванням пізнавальною
діяльністю учнів, адаптації освітнього процесу до особистісних
особливостей учнів та їх перетворення на суб'єктів навчальної
діяльності
нами
розроблена
технологія
особистісно
орієнтованого уроку з фізики, який складається з декількох
основних етапів.
І. Етап мотивації охоплює такі особливі аспекти:
 дидактичне стимулювання з метою формування
позитивної
мотивації
навчально-пізнавальної
діяльності,
мобілізація активності учнів;
 орієнтація учнів на усвідомлення внеску даного заняття в
цілісну систему вивчення розділу або курсу фізики;
 керування учнями через зміст навчальної інформації з
метою активізації їх суб'єктивного досвіду;
 створення
психологічно
сприятливих
умов
для
проведення заняття.
ІІ. Етап особистісної орієнтації і прогнозування
передбачає:
 визначення
спільно
із
учнями
гуманістичної
спрямованості, особистісної та професійної значущості
елементів наступної діяльності;
 усвідомлення можливих рівнів досягнення результатів
*
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при виконанні поставлених завдань.
ІІІ. Етап проектування і діагностики:
 виділення наукової інформації, яка вивчатиметься на
уроці, залучення учнів до визначення цілей і завдань уроку;
 діагностика підготовленості учнів до навчального
процесу;
 визначення спільно із учнями логіки обговорення
питання, проблеми;
 аналіз педагогічної ситуації та керування нею шляхом
використання в навчальній діяльності;
 визначення
педагогічних
умов:
матеріальних,
організаційних, психологічних;
 обговорення учнями планування та конструювання
елементів процесу у відповідності з послідовністю викладання
нової навчальної інформації.
ІV. Етап забезпечення виконання завдань уроку:
 регуляція дій учнів у виборі оптимальних способів
навчальної діяльності, які забезпечать реалізацію поставлених
завдань;
 вибір учнями способів фіксації при повідомленні нової
інформації;
 організація сприйняття, осмислення і первинного
запам'ятовування знань, способів дій, зв'язків і відносин в об'єкті
вивчення з урахуванням спрямованості дій на особистість учнів;
 формування саморегуляції, психологічного механізму
самокерування, розвиток інтелекту і самоорганізації;
 здійснення репродуктивних і продуктивних способів пізнання, виконання учнями диференційованих завдань за вибором під час закріплення і повторення нових знань і способів дій;
 підтримка ділової дисципліни, керування поліфункціональним спілкуванням учнів, формування моральної культури та
культури поведінки;
 здійснення активної і продуктивної діяльності учнів із
засвоєння нових знань, осмислення їх складником системи раніше засвоєних знань, виявлення внутрішніх поліфункціональних
зв'язків.
V. Етап контролю і оцінювання:
 виявлення спільно з учнями якості та рівня оволодіння
знаннями і способами дій за допомогою контролю, самоконтролю та взаємоконтролю;
 забезпечення корекції одержаних учнями результатів,
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залучення їх до виправлення допущених помилок, осмислення їх
причин;
 надання учням можливості порівняння отриманого
результату з критеріями стандарту, визначеного у навчальній
програмі, перевірка адекватності оцінювання навчальної
діяльності учнем та учителем;
 створення ситуацій успіху для учнів та оцінювання їх
навчальних досягнень з урахуванням діяльності протягом усього
уроку.
VI. Етап підбиття підсумків уроку:
 аналіз і оцінка успішності досягнення мети окремими
учнями та колективом класу, закріплення позитивної мотивації
здійсненої діяльності;
 визначення перспектив наступної діяльності;
 інформування про домашнє завдання, інструктаж щодо
його виконання з урахуванням варіативності запропонованих
завдань (диференціація за рівнями складності та способами
виконання).
Для проведення особистісно орієнтованих уроків фізики
учителю необхідно вдосконалювати педагогічний процес, що
вимагає цілісного перетворення і побудови педагогічної
діяльності як індивідуальної системи на основі гармонії і
взаємовідповідності всіх її компонентів.
Застосування особистісно орієнтованого навчання на уроках
з фізики вимагає виділення певних видів педагогічної діяльності,
опанування яких забезпечить учителю професійну майстерність,
компетентність і зумовить високу якість процесу навчання.
Кожний вид педагогічної діяльності може представлятися у
вигляді сукупності конкретних професійних умінь.
Види педагогічної діяльності повинні відповідати етапам навчально-виховного процесу і можуть бути інтерпретовані в різних
аспектах у зв'язку з цілями навчання і виховання, у відповідності
до способів діяльності, досягнення мети і визначення
результативності навчання. Перелічені види педагогічної
діяльності учителя при особистісно орієнтованому навчанні
визначаються особливостями цього типу навчання, а саме:
 повною структурою пізнавальної діяльності учнів, яка
охоплює всі її етапи;
 суб'єктною активною позицією учителя й учнів,
осмисленістю і самостійністю їх дій;
 розвитком і повноцінним формуванням особистості учнів
на основі оволодіння знаннями і способами діяльності.
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При моделюванні особистісно орієнтованого уроку фізики
необхідно виходити з наступних вимог:
 повинна проводитись єдина система прогнозування,
проектування і регуляції навчальної діяльності;
 необхідно передбачити багатоаспектність і поліфункціональність особистісно-орієнтованого навчання, конструювати
проблемну логічну структуру пізнавальної діяльності;
 потрібно в процесі уроку оцінювати стан педагогічного
процесу, аналізувати його функціонування і при необхідності
здійснювати корекцію;
 важливо постійно підтримувати в учнів особистісну
мотивацію до навчальної діяльності, стимулювати інтерес до
виконання поставлених завдань і прагнення досягти успіхів.
Отже, технологія проведення особистісно-орієнтованих
уроків фізики за своїм змістом і структурою синтезує творчі
процеси учителя й учнів, а тому вимагає творчого підходу до
діяльності як учителя, так і учнів. Проаналізуємо особливості
педагогічної діяльності учителя і навчальної діяльності учнів при
проведенні особистісно-орієнтованого уроку фізики.
Особливості діяльності учителя полягають у наступному:
 процес конкретизації цілей уроку шляхом переведення
змісту навчальної інформації в систему проблемних завдань;
 регулювання навчальної діяльності при дотриманні
основних правил особистісно-орієнтованого навчання –
забезпечення особистісно-значущих мотивів діяльності, надання
учням певної свободи дій та регуляція цих дій на основі повної
структури пізнавального процесу;
 систематичний контроль за діяльністю учнів;
 діагностичні процедури, інтерпретаційна оцінка стану
інформаційного і психологічного процесів;
 формування в учнів задоволення особистісним аспектом
діяльності;
 здійснення
рефлексивної
діяльності,
виховання
індивідуальності і самостійності, ініціативи і творчості;
 забезпечення стійкості процесу за рахунок адаптації
навчальної інформації до особистісних потреб учнів.
Особливостями діяльності учнів є:
 орієнтування у навчальному матеріалі, осмислення
значущості даного уроку в цілісній системі наукового знання;
 активна участь у визначенні мети конкретної навчальної
діяльності;
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 самостійне виявлення загальних закономірностей, ознак і
критеріїв класифікації об'єктів, які вивчаються;
 планування разом із учителем форм організації
навчальної діяльності;
 самостійна реалізація плану діяльності, варіювання
цього процесу у межах визначених норм;
 конструювання об'єкту з елементів;
 самостійне узагальнення і систематизація;
 оцінювання результатів своєї діяльності, порівняння її з
освітнім стандартом;
 усвідомлення особистісної та професійної значущості
навчальної діяльності під час уроку.
Таким чином, можна стверджувати, що застосування особистісно орієнтованого навчання при проведенні уроків фізики –
одна з основних умов перетворення в життя гуманістичного
напряму педагогічної науки і практики, В основі особистісноорієнтованих уроків фізики лежить ідея створення інноваційного
середовища, в якому успішно відбувається особистісне та
професійне становлення учнів як майбутніх фахівців. Учні, для
яких під час уроків створюються особистісно і професійно
значущі умови, формуються професійно і психологічно.
Концептуальні орієнтири дій і об'єктивізація особистісно і
професійно ціннісних знань та умінь, обґрунтування навчання на
концептуальних позиціях, а не на емпіричному навчальному
матеріалі створює сприятливі умови для досягнення основних
цілей особистісно-орієнтованого навчання.
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Громовик А.Я.

*

ЯКІСТЬ УРОКУ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ,
ЙОГО АНАЛІЗ
У статті розглядаються системи оцінки компонентів
дидактичного, психологічного, виховного, санітарно-гігієнічного
аспектів уроку, які є підґрунтям оцінки якості уроку як цілісної складної
педагогічної системи.

Істотно поліпшити якість навчання, виховання й розвитку
учнів у сучасних умовах роботи загальноосвітніх навчальних
закладів можливо за умови цілеспрямованого систематичного й
послідовного вдосконалення уроку як основної форми організації
навчально-виховного процесу. У системі факторів підвищення
якості уроку важливе місце посідає його відвідання та аналіз
керівниками шкіл. У зв’язку із цим виникла об’єктивна потреба в
розробці нових підходів та концепцій аналізу уроку, критеріїв і
технології оцінки його якості як складної педагогічної системи.
Традиційно поняття уроку трактується як форма організації
навчально-виховного процесу, який передбачає сталість групи
учнів, уніфікованість змісту навчання та детермінованість часу.
Фактично ж «урок» – це обмежений часом навчальний процес,
навчальне заняття, яке має свій зміст і структуру, мету й
завдання, методи й засоби їх досягнення; це складна
інтегративна взаємодія суб’єктів навчально-виховного процесу,
спрямована на забезпечення позитивного кінцевого результату.
Урок – це складна педагогічна система. В.О. Онищук пише:
«Процес навчання ми розглядаємо як складну цілісну систему,
тобто як упорядковану сукупність, об’єднання взаємопов’язаних і
розміщених в певному порядку елементів цілісного утворення»
[1, с. 34]. І.П. Підласий, синтезуючи дослідження П.Ф. Каптєрева,
А.І. Пінкевича, Ю.К. Бабанського, вводить у науковий обіг поняття «педагогічний процес як система». «Педагогічним процесом
називається навчальна взаємодія вихователів та вихованців, яка
спрямована на досягнення поставленої мети й приводить до
заздалегідь визначеної зміни стану, перетворення властивостей
і якостей вихованців» [2, с. 162]. Трактуючи це поняття, автор
наголошує, що педагогічний процес – це основна, об’єднуюча
система. Він характеризується наявністю складових та численністю зв’язків і відношень між ними. До компонентів системи, у якій
протікає педагогічний процес, віднесені – педагоги, вихованці,
*
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умови виховання. Основні ж компоненти педагогічного процесу –
це цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний.
Окремі автори розглядають у більш широкому плані урок як
«освітній процес», як складну систему. Так, російські вчені
Т.І.Шамова, П.І. Третьяков, М.П. Капустін зазначають: «Освітній
процес – спеціально організована, цілеспрямована взаємодія
педагогів та вихованців, яка спрямована на вирішення освітніх,
виховних і розвиваючих завдань» [3, c 162]. До основних компонентів освітнього процесу автори відносять: суб’єкти (учитель,
учень), цільовий, стимулююче-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулюючий, рефлексивний.
М.М. Фіцула вважає, що процес навчання відрізняється від
навчального процесу. На його думку, «навчальний процес»
охоплює всі компоненти навчання: викладача, учня, який працює
під керівництвом учителя на уроці та самостійно вдома,
забезпечення навчального процесу наочністю й технічними
засобами. Під поняттям «процес навчання» розуміють взаємодію
вчителя й учнів. Навчання як один із видів людської діяльності
складається із двох взаємопов’язаних процесів – викладання й
учіння [4, с. 79]. Автор зазначає, що процес навчання формують
тісно пов’язані між собою компоненти: цільовий, стимулюючемотиваційний,
змістовий,
операційно-дієвий,
контрольнорегулюючий, ціннісно-результативний [4, с. 80].
У дослідженні проблеми аналізу уроку ми виходили з того,
що урок – це складна цілісна педагогічна система, яка має всі
ознаки системи. Досить послатися на визначення поняття
системи В.Г. Афанасьєвим. «Під цілісною системою слід розуміти сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові
(інтерактивні, системні) якості, що не притаманні її твірним» [5:
8]. Отже, урок – це складне інтегроване педагогічне утворення,
що включає: діяльнісні складові – учитель, учні; тобто
педагогічну діяльність учителів і навчально-пізнавальну
діяльність учнів; змістові складові – організаційну, дидактичну,
психологічну, виховну, санітарно-гігієнічну; результативність
взаємодії вчителя й учнів як мету їх спільної діяльності.
Нині в теорії й практиці навчання утверджується погляд на
урок і інші форми навчальних занять як на розвиваючу систему.
Т.І. Шамова, П.І. Третьяков, М.П. Капустін зазначають: «Розглядаючи заняття як організаційну форму реалізації конкретної
дидактичної мети, можна виділити основні підцілі (триєдині
дидактичні задачі, рішення яких у своїй сукупності дають той
інтегративний результат, який прийнято називати реальним
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результатом навчального заняття (РР)» [3, с. 169].
З метою виявлення й оцінки ступеня результативності уроку
в школі створюється система моніторингу – постійне відстеження
ходу навчального процесу з метою виявлення й оцінювання його
проміжних результатів, факторів, що впливають на них, а також
прийняття й реалізація управлінських рішень щодо регулювання
й корекції навчального процесу. Ось чому відвідування й аналіз
якості уроку є важливим і необхідним видом контрольно-аналітичної діяльності. Із цього приводу В.О. Сухомлинський висловився так: «Урок – у центрі уваги й турботи досвідченого директора. Досвід переконує, що відвідування й аналіз уроків – найважливіша турбота директора; від її високого наукового рівня
залежить дуже багато: інтелектуальне багатство життя педагогічного й учнівського колективів, методична майстерність педагогів,
багатогранність запитів та інтересів вихованців» [6, с. 567-577].
У процесі аналізу уроку оцінюється його якість, тобто:
а) якість навчального процесу (процесна оцінка); б) якість
результативності навчального процесу – рівень освіти,
вихованості та розвитку учнів.
У першому випадку об’єктом переважного спостереження є
вчитель, тобто його професійно-фахова діяльність на уроці. У
другому випадку об’єктом переважного спостереження є учні,
тобто їх знання, уміння, навички, стан вихованості й розвитку;
але не в статиці, а динаміці – наскільки урок сприяв рухові кожного учня до нового, вищого стану освіти, виховання, розвитку.
Слово «якість» походить від слова «як», «який», «володіючий якими властивостями». Виробниче трактування «якість
продукції» – це сукупність істотних споживацьких властивостей
цієї продукції, значущих для споживача. За такими ознаками
відрізняють дві ознаки якості будь-якої продукції: а) наявність у
ній певних властивостей; б) розгляд їх цінності не з позицій
виробника, а з позицій споживача [7, с. 27].
Якість освіти на рівні учня слід розуміти як певний рівень
засвоєння змісту освіти (знань, способів діяльності, досвіду
творчої діяльності, емоційно-ціннісних відношень), фізичного,
психічного, морального й громадянського розвитку, якого він
досягає на різних етапах освітнього процесу відповідно до
індивідуальних можливостей, устремлінь виховання й навчання
[8, с. 14]. Дещо модернізоване поняття «якість освіти» дає
М.М.Фіцула, яка розглядається ним як сукупність його якостей,
що зумовлює його здібність виконувати висунуті суспільством
задачі щодо формування й розвитку особистості в аспектах її
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навченості, вихованості, вираження соціальних, психічних і
фізичних властивостей [4].
Звідси, системні якості уроку, власне навчального процесу,
який відбувається на уроці, зумовлюють необхідність використання системного аналізу уроку як цілісної складної педагогічної
системи.
На основі вивчення психолого-педагогічної літератури із
проблеми аналізу уроку можна зробити такі висновки:
- рекомендації з аналізу уроку, що висвітлені в літературі,
теоретично обґрунтовані, доступні, педагогічно доцільні й
можуть бути використані практичними працівниками шкіл;
- спостерігається різноманітність концепцій аналізу уроку,
що зумовлено відмінностями провідних ідей та наукових підходів
авторів до нього (оптимізація, системність, комплексність,
діяльнісний підхід та ін.);
- розгляд уроку слід проводити як цілісної складної
педагогічної системи, основними змістовими складовими є
організаційний, дидактичний, психологічний, виховний та
санітарно-гігієнічний аспекти;
- педагогічної доцільності набуває розгляд одного окремо
взятого аспекту уроку як відносно самостійної підсистеми, що
складається з органічно поєднаних компонентів, які розкривають
його сутність;
- визначення об’єктивно існуючих взаємозв’язків та
взаємозалежності між компонентами кожного з основних
аспектів уроку;
- диференційованому виборі одного з основних аспектів
уроку чи одного з компонентів будь-якого аспекту уроку в якості
«об’єкта переважного спостереження».
Отже, системи оцінних параметрів компонентів дидактичного, психологічного, виховного, санітарно-гігієнічного аспектів
уроку є підґрунтям аналізу якості уроку як цілісної складної
педагогічної системи.
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РОБОТА НАД РОЗВ’ЯЗАННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ
РІЗНИМИ СПОСОБАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Стаття розкриває систему роботи над розв’язанням
математичних задач різними способами у початковій школі.

Підвищення інтересу до уроків математики, застосування
спеціальних прийомів навчання молодших школярів, робота з
математичним текстом – запорука кращого засвоєння учнями
математичної мови, створення умов для розвитку самостійності,
активності молодших школярів у навчанні, вироблення у
молодших школярів навичок організації своєї праці.
У законі України «Про загальну середню освіту»
відзначається, що початкова освіта – невід'ємна складова
частина загальної середньої освіти, основними завданнями якої
є оволодіння учнями основами наукових знань, що стануть
базою для подальшого вивчення окремих предметів; виховання
національної самосвідомості, формування творчої особистості.
Інтенсивний розумовий розвиток молодших школярів досягається в процесі тривалої навчально-виховної роботи: набуття
міцних знань, формування практичних умінь, навичок, стійкого
пізнавального інтересу до навчання. Складовою частиною
загального розвитку дітей у процесі навчання математики є
формування високого рівня математичної культури.
Одним із засобів організації цілеспрямованої і систематичної роботи над розвитком дітей, формуванням математичної
культури у процесі вивчення курсу математики є навчальні
завдання. Виконуючи їх, учні оволодівають новими математичними знаннями, прийомами активізації розумової діяльності,
закріплюють і вдосконалюють уміння та навички.
Розв'язуючи математичну задачу, учень знайомиться із ситуацією, що в ній описана, з математичною теорією до її роз*
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в'язання, пізнає нові методи розв'язання або нові розділи математики. Інакше кажучи, розв'язуючи математичні задачі, учень
набуває математичних знань, підвищує свою математичну
культуру [1].
Розв'язування математичних задач привчає виділяти умови
й висновки, дані й шукані величини, знаходити спільне;
порівнювати й протиставляти факти. Цей процес виховує
правильне мислення, і перш за все привчає до повноцінної
аргументації. У молодших школярів формується особливий
стиль мислення й збереження формально-логічної схеми
міркувань, лаконічність висловлювань, чітка розмежованість
ходу мислення, набування навичок правильного використання і
розуміння математичної символіки.
Значення математичних задач полягає в тому, що вони:
1. Сприяють розвитку пізнавальної діяльності, формують
цілісний розвиток та математичну культуру молодших школярів:
сприймання, уявлення, уваги, пам’яті, мислення, мови.
2. Допомагають формувати творчі здібності молодших
школярів; елементи яких проявляються в процесі вибору
найбільш раціональних способів розв'язання задач, e
математичній чи логічній кмітливості.
3. Дозволяють дітям глибше зрозуміти роль математики в
житті, виробляють стиль міркувань, потребу в чіткій аргументації.
4. Допомагають підвищити інтерес молодших школярів до
математики, сприяють розвитку їхніх[ математичних здібностей,
формують математичне мовлення та культуру записів.
Під навчальними розуміємо функції задач, спрямовані на
формування в молодших школярів системи математичних знань,
умінь і навичок (як передбачених програмою, так і розширюючих
і поглиблюючих її зміст) на різних етапах засвоєння. Навчальні
функції задач можна поділити на функції загального,
спеціального й конкретного характеру.
Під загальними навчальними функціями розуміють функції
задач, які мають місце в процесі навчання не тільки математики,
а й eсіх предметів природничо-математичного циклу; спеціальні
навчальні функції задач – це загальні функції, співвідносні тільки
з вивченням математики; конкретні навчальні функції задач –
часткові види спеціальних функцій [2].
До числа загальних функцій задач відносяться ті, які
спрямовані на формування в молодших школярів основних
понять (на рівні уявлень, засвоєння, закріплення); різних зв'язків
між поняттями (від роду до виду, внутріпредметних,
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міжпредметних); провідних ідей, законів, принципів, положень;
різних зв’язків між провідними ідеями, законами, судженнями).
Розрізняють кілька типів задач згідно навчальної функції:
1) Задачі на засвоєння математичних понять. Відомо, що
формування математичних понять успішно проходить за умови
ретельної клопіткої роботи над поняттями, їх визначеннями й
властивостями визначень; необхідно розібратись у смислі
кожного слова – визначення, чітко знати властивості поняття, що
підлягає вивченню. Такі знання набувають перш за все, при
розв'язанні задач і виконанні вправ.
2) Задачі на оволодіння математичною символікою. Найпростіша символіка вводиться в початковій школі та в V-VІ класах
(знаки дій, рівності та нерівності, дужки, знаки кута, паралельності і т.д.). Правильному використанню символів слід учити,
розкриваючи їх роль і значення в процесі розв'язування задач.
3) Задачі для навчання доведенням. Навчання доведенням
– одне з найголовніших завдань навчання математики. Найпростішими задачами, з розв'язання яких практично начинається
навчання доведенням, є задачі-питання та елементарні задачі
на дослідження. Розв'язання таких задач полягає у знаходженні
відповіді на запитання й доведення. Метою розв'язання задач –
питань є осмислення, уточнення понять, що вивчаються, і
зв'язків між ними.
4) Задачі для формування математичних умінь і навичок.
Навчальну роль відіграють такі задачі:
а) задачі, які передують вивченню нових математичних
фактів; вони сприяють концентрації уваги на ідеях, поняттях,
методах математики;
б) задачі, за допомогою яких вводяться нові поняття й
методи;
в) задачі, які утворюють проблемну ситуацію з метою
формування нових знань.
Застосовуючи спеціальні прийоми навчання молодших
школярів роботі з математичним текстом, учитель не тільки
досягає кращого засвоєння ними математичної мови, а й
створює умови для розвитку самостійності, активності молодших
школярів у навчанні, виробляє в них навички організації своєї
праці. Адже знання – це результат правильно організованої
діяльності того, хто навчається [2].
Нова програма з математики орієнтує вчителя на
необхідність формування в учнів умінь розв'язувати задачу
різними способами. Учитель прагне до того, щоб учні
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усвідомлювали можливість різних способів розв'язання деяких
задач і свідомо вибирали найбільш раціональний з відомих їм
способів. Для відшукання різних способів розв'язання задачі
необхідно розкрити залежності між величинами й знайти різні
шляхи вираження цих залежностей. Робота з розв'язання задач
різними способами в І класі починається з більш легших.
Дітям пропонується три способи розв’язання задачі.
Діти знайшли 10 грибів, а потім ще 8 грибів. Один гриб
виявився отруйним. Скільки у дітей їстівних грибів?
Деякі діти можуть швидко розв’язати цю задачу традиційним
способом, записавши окремо дії (10 + 8 = 18; 18 – 1 = 17). Деякі
самостійно відшукають два інших способи, але частина учнів не
впорається із завданням. Тоді слід запропонувати записати перший спосіб у вигляді виразу: (10 + 8) – 1. Використовуючи знання
правила віднімання числа від суми, записати ще два вирази:
(10 – 1) + 8 та 10 + (8 – 1), але пояснити їх діти самостійно не
зможуть. Тоді пропонується дітям уявити, що це саме вони
збирали гриби, уявити, де міг бути отруйний гриб. На набірному
полотні виставити гриби. Учні відразу укажуть на отруйний гриб,
наприклад, мухомор, а потім прибрати його. Після цього вони
легко пояснять обидва способи розв’язання задачі.
Надавши ще декілька задач, що допускають різні способи
розв’язання, ви переконаєтесь у тому, що частина учнів здатна
самостійно віднаходити їх. Така пошукова робота дуже зацікавлює дітей, та водночас прищеплює інтерес до розв’язання задач
нестандартним способом.
Система роботи над розв’язанням задач різними способами
дає можливість дітям краще уявляти собі життєву ситуацію,
розкриту в задачі, легше встановлювати залежності між
величинами, а вибір дій стає для них більш усвідомленим [4].
Так, розглянемо задачу для 3-го класу.
Учні посадили у пришкільному садку 4 ряди яблунь, по
12 дерев у кожному ряду, та 2 ряди слив – по 18 дерев у
кожному. Скільки всього дерев посадили учні?
Традиційним способом цю задачу діти розв’язують швидко.
х
1) 12 4 = 48 (дер.) – посадили яблунь
х
2) 18 2 = 36 (дер.) – посадили слив
3) 48 + 36 =84 (дер.) – всього
Відповідь: учні посадили 84 дерева.
Далі дітям слід запропонувати знайти інші способи розв’язання задачі. Якщо виникнуть труднощі під час пошуків інших
способів, слід графічно зобразити ситуацію та поставити коректні
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запитання.
- Як були посаджені дерева в садку? (Рядами.)
- Скільки було рядків? (4+2=6, 6 рядків.)
- Чи всі рядки були однаковими? (Ні, у двох рядках дерев
було посаджено більше.)
- На скільки? (На 6 дерев в кожному рядку: 18-12=6)
- А у двох рядках на скільки виявилося більше посаджено
ніж у звичайних? (У двох рядках дерев посаджено більше на 12,
х
ніж у двох звичайних: 6 2=12)
- Якби в усі рядки посадили по 12 дерев, то скільки було б
х
в саду дерев? (12 6= 72, було б 72 дерева.)
- А насправді посадили більше чи менше? (Насправді
посадили більше дерев.)
- На скільки більше? (На 12 дерев)
- Так як же тепер ми можемо дізнатися, скільки всього
дерев посадили, якщо їх посадили на 12 більше, ніж 72? (Треба
до 72 додати 12, буде 84)
- Дійсно, погляньте, ось ми розв’язали задачу іншим
чином.
Дії слід записувати при обговоренні, щоб усім був
зрозумілий хід розв’язання. Задля наступного способу треба
підказати тільки початок:
- Уявіть, що в усіх рядах було по 18 дерев.
Учні дивлячись на схему, знайдуть інший спосіб розв’язання:
х
1) 18 6 = 108 (дер.)
х
2) 6 4 = 24 (дер.)
3) 108 – 24= 84 (дер.)
Відповідь: учні посадили 84 дерева.
Відтак ви довели, що існує ще один спосіб. А далі самі учні
можуть запропонувати лічити ряди не по горизонталі, а по
вертикалі. Вийде таке розв’язання:
х
1) 6 12 = 72 (дер.)
х
2) 6 2 = 12 (дер.)
3) 72 + 12 = 84 (дер.)
Відповідь: учні посадили 84 дерева.
Дії тут подібні до ІІ способу, але зміст першої дії інакший – 6
– це 6 дерев в одному ряду, а 12 – кількість рядів.
Більш кмітливі учні бачать ще один спосіб. Вони помічають,
що слив на 12 дерев більше, ніж яблунь, а тому ці 12 слив можна
було посадити в один ряд. Тоді було б: 4 + 2 + 1 = 7, а число дех
рев в них 12 7 = 84, таким чином з’явиться ще одне розв’язання:
1) 18 – 12 = 6 (дер.)
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х

2) 6 2 = 24 (дер.)
3) 4 + 2 + 1 = 7 (дер.)
х
4) 12 7 = 84 (дер.)
Відповідь: учні посадили 84 дерева.
При цьому діти можуть підходити до схеми й виконувати
практичні дії для підтвердження існування ще одного способу.
Розв’язання записувати на дошці.
Розв’язуючи таким чином колективно декілька задач, ви
переконуєте учнів у можливості побачити в звичайнісінькій задачі
різноманіття рішень. Хочу ще раз зазначити, що така робота над
задачею повинна бути в системі. До неї потрібно ретельно
готуватися, аналізувати задачі з підручника і систематизувати їх
до розділу задач, які допускають різні способи розв’язання, або
складати подібні самим. До кожної задачі записувати декілька
способів рішення та фіксувати прийоми за допомогою яких
можна відшукати ці способи розв’язання (прийом порівнювання
або зміни задачі; прийом доповнення умови задачі; прийом
побудови іншої моделі-креслення, малюнка, предметної моделі;
прийом уявлення ситуації та її практичне рішення; інший вид
розгляду тощо) [3].
Протягом усього курсу викладання математики, якщо
зустрічаються задачі, які допускали б різні способи розв’язання,
намагайтеся надати можливість дітям знайти їх.
Після проведення такої роботи учні по-іншому будуть
ставитися до розв’язання задач і взагалі до уроків математики.
Першими проявлять зацікавленість сильніші учні. Складно
орієнтуватися в класі: треба постійно бачити, що робить кожен
учень. А коли клас працює над однією задачею і йде творчий
пошук інших способів розв’язання, легше бачити всіх, легше
допомогти кожному, легше організувати диференційований та
особистісний підходи: адже здібні діти отримують дійсно
нескінчені можливості в пошуку все нових і нових способів
розв’язання, таким чином глибше засвоюючи математичні
залежності, властивості. Учитель в даній ситуації також має
більше можливостей приділяти увагу дітям, які відчувають
труднощі при розв’язанні задач, допомогти їм також знайти й
усвідомити хоча б один два способи розв’язання.
Використовуючи цей вид роботи, ви помітите підвищену
зацікавленість дітей до уроку математики. Кожну задачу вони
тепер розглядають по-іншому. Намагаються якнайшвидше
розв’язати задачу найпростішим способом і відразу перейти на
пошук інших шляхів. Але намагання швидкого розв’язання не
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говорить про бездумну маніпуляцію з числами. Діти стають
більш вдумливими, вчитуються в зміст задачі, намагаються
виділити всі взаємозв’язки, на які раніше не звертали уваги.
Пропоную розглянути ще одну цікаву роботу над задачею:
У залі 8 рядів стільців по 12 стільців у кожному ряду. До зали прийшли учні з двох класів по 42 учня у кожному. Чи вистачить стільців для учнів? Якщо залишаться зайві, то скільки?
Використовуючи розбір задачі від даних до питань, учні
легко отримують розв’язання, міркуючи так: «Ми знаємо, що в
залі 8 рядів по 12 стільців у кожному ряді, знайдемо, скільки
всього стільців у залі: 12 х 8 =96. Тепер визначимо, скільки
стільців буде зайнято, тобто дізнаємось, скільки учнів в двох
класах. Стільки ж буде зайнято і стільців: 42 х 2 = 84. Порівняймо
тепер кількість всіх стільців – 96 і кількість зайнятих учнями з
двох класів стільців – 84. 96 > 84, отже, стільців вистачить. 96 –
84 = 12. 12 стільців залишиться незайнятими.»
Щоб знайти інші способи розв’язання, пропонуємо дітям
уявити, як учні двох класів могли увійти до зали та у зв’язку з
цим доповнити зміст задачі. Міркуючи, зіставляючи, аналізуючи
діти знайдуть три способи розв’язання.
ІІ спосіб:
1) 12 х 8 = 96 (ст.)
2) 96 – 42= 54 (ст.)
3) 54 – 42= 12 (ст.)
Відповідь: зайвих 12 стільців.
Спочатку свої місця зайняли учні одного класу, а потім іншого.
ІІІ спосіб:
Всіх учнів розсадили так, щоб усі місця в ряду були зайняті,
тобто в кожному ряду було по 12 чоловік.
1) 42 х 2 = 84– стільців займуть учні двох класів
2) 84: 12 = 7 – рядів займуть учні двох класів
3) 8 – 7 = 1 – ряд або 12 стільців залишаться стільців
Відповідь: зайвих 12 стільців.
IV спосіб:
Стільці в залі розподілили порівну між класами, тобто по 48.
Тому дізнаємось спочатку скільки зайвих стільців залишилося у
кожному ряду.
1) 12 х 8 = 96 (ст.) – всього стільців в залі
2) 96: 2= 48 (ст.) – для кожного класу
3) 48 – 42 = 6 (ст.) – зайвих у кожному ряду
4) 6 х 2 = 12 (ст.) – усього зайвих
Відповідь: зайвих 12 стільців.


105




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



А чи всі способи розглянуті? Можна запропонувати
поміркувати ще. Як правило, діти виявляють бажання навіть
додатково залишитися після уроку для пошуку нових способів
розв’язання даної задачі та випробувати свої сили.
На цьому додатковому завданні слід спиратися на здібних
учнів. Спочатку дати можливість самостійного пошуку, пропонуючи уявити, як ще можна розсадити дітей: щоб всі ряди
заповнювались учнями рівномірно і кожен ряд був частково
зайнятий; щоб усі місця в радах були зайняті; щоб обидва класи
розсілися окремо; щоб для кожного класу виділити порівну місць
у залі або порівну (по 6) в кожному ряду тощо.
Щоб учні краще могли уявити дані ситуації, на дошці
намалюйте 6 рядів по 12 кружечків в кожному ряду. Ось які ще
способи розв’язання має ця задача.
V спосіб:
1) 42: 12 = 3 (ост. 6) – 3 ряди зайняті, залишилося 6 учнів їх
посадили у 4 ряд.
2) 12 – 6 = 6 – учнів з другого класу також сіли у 4 ради.
3) 42 – 6 = 36 – учнів залишилося посадити на інші ряди.
4) 36: 12 = 3 – ще 3 ряди займуть учні другого класу.
5) 4 + 3 = 7 – ряду зайнято.
6) 8 – 7 = 1 – ряд або 12 стільців вільні.
VI спосіб:
1) 8: 2 = 4 – ряди для кожного класу.
2) 12 х 4 = 48 – стільців виділили для кожного класу.
3) 48 – 42 = 6 – стільців залишилися вільними у кожній
частині залу, виділеної кожному класу.
4) 6 х 2 = 12 – стільців вільні.
VII спосіб:
1) 42 х 2 = 84 – учня треба розсадити.
2) 84: 8 = 10 (ост. 4) – 10 учнів у кожному ряді і 4 учня не
розсадили, якщо саджати порівну в кожен ряд.
3) 12 – 10 = 2 – по 2 стули залишилися вільними в кожному
ряду.
4) 2 х 8 = 16 – усього 16 стільців залишилося після того, як
розсадили по 10 учнів у кожному ряду.
5) 16 – 4 = 12 – стільців залишилися вільними, після того як
4 учні, яким не вистачило місця, посадили на місця з 16 вільних.
VIII спосіб:
1) 12 х 8 = 96 – всього стільців у залі.
2) 96: 42 = 2 (ост. 12) – два класи можна посадити і 12 місць
залишиться вільними.
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ІХ спосіб:
1) 12: 2 = 6 – по 6 стільців в ряду виділили для класу, якщо
порівну розсадили у кожен ряд учнів.
2) 42: 6 = 7 – рядів буде займати кожний клас.
3) 8 – 7 = 1 – ряд або 12 стільців залишаться вільними.
Це дуже вражає дітей. Записувати можна тільки найкоротші
способи, а інші розглядати усно за допомогою малюнка, схеми,
виділяючи найраціональніші способи розв’язання.
І це ще не все, ця задача має якнайменше чотири способи
розв’язання. Ось один з них.
Х спосіб:
1) 42 х 2 = 84 – учня у двох класах і 84 стільців треба для
всіх
2) 96: 84 = 1 (ост. 12) – 1 ряд по 84 стули у залі і 12 стільців
залишаться вільними
Ця робота не може не захопити учнів, навіть при розв’язанні
на уроці задач, де не планувався розгляд інших способів
розв’язання, учні самостійно знаходять їх, бо більшість з них вже
мислять нестандартно.
Пропонуйте такі задачі розглядати й додому, відшукувати
декілька способів розв’язання. Пізніше вже і нагадувати не доведеться, діти самостійно будуть займатися пошуком нових розв’язань, разом обмірковувати, сперечатися, пояснювати, доводити.
Цей творчий настрій зберігається від уроку до уроку: діти
бажають висловлюватись, доводити правильність своїх рішень.
Тих, хто самостійно не може знайти інші шляхи розв’язання
задач, слід об’єднувати в групи зі здібними учнями. Хід
розв’язання дітям слід записувати у чернетках, це допоможе
простежити хід думки. Якщо учень міркує неправильно, не треба
зупиняти його відразу, дайте йому можливість самостійно
впевнитися в тому, що шлях розв’язання не правильний. Пізніше,
щоб не згасла зацікавленість, разом із ним слід знайти помилку у
ході розв’язування.
Під час навчання пошуку різних способів розв’язання задач
слід у класі створити групи. Спочатку виділити групу сильних
учнів, для якої дається ускладнене завдання: додаткові питання
до задачі; завдання знайти 2-3 способи розв’язання, або й
більше. Віддайте в їх розпорядження дошку, дидактичний і
лічильний матеріал. Самостійно працювати має і друга група,
яка намагатиметься виконати завдання. Групи можна
об’єднувати і разом знаходити інші шляхи розв’язання задач. Під
час уроку діти вільно можуть підходити до дошки,
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використовувати все, що їм потрібно; сперечатися, доводити,
шукати разом. Окремі групи працюють під керівництвом учителя
або сильнішої групи. Дозволяйте спілкуватися один з одним. Чи
може заважати це дисципліні? Запевняю, вона не стане гіршою.
Справді, «муху» не почуєш, але діти почнуть дорожити часом,
швидко включаючись у роботу.
Наведу ще кілька прикладів задач, які можна розв’язати
різними способами:
1. Дівчинка знайшла 36 грибів, а хлопчик – 29. Серед них
6 поганок. Скільки їстівних грибів знайшли діти?
2. В одній книзі 22 сторінки, в другій – 38 сторінок. За скільки
днів прочитає учень обидві книги, якщо в день буде читати по
12 сторінок?
3. Для уроків праці придбали 20 однакових пакунків
червоного й зеленого паперу, проте червоного паперу було
придбано 240 аркушів, а зеленого – 160. Скільки пакунків
червоного і зеленого паперу біло придбано?
Ця робота дає певні результати, якщо раніше діти відчували
труднощі при розв’язанні задач, то тепер із зацікавленістю
будуть виконувати роботу щодо знаходження кількох способів
розв’язання.
Саме в початковій школі необхідно прищеплювати
зацікавленість кропіткою самостійною роботою, бо питання
наступності між ланками освіти треба вирішувати протягом
усього курсу навчання в початковій школі.
Застосовуючи спеціальні прийоми навчання молодших
школярів роботи з математичним текстом, учитель не тільки
досягає кращого засвоєння ними математичної мови, а й
створює умови для розвитку самостійності, активності молодших
школярів у навчанні, виробляє в них навички організації своєї
праці. Адже, знання – це результат правильно організованої
діяльності того, хто навчається.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Стаття розкриває теоретичні та практичні питання психології
навчання читанню англійською мовою молодших школярів та його
ефективні способи.

В современной методике уделяется много внимания именно
проблеме обучения детей младшего школьного возраста. В
контексте постановления Кабинета Министров Украины №1717 «
О переходе общеобразовательных учебных заведений на новое
содержание, структуру и 12-летний срок обучения» и учитывая
то, что младший школьный возраст один из самых благоприятных для овладения иностранным языком, в 2002 году впервые в
Украинской школьной практике изучение иностранного языка как
общеобразовательного предмета началось со 2 класса – в
период, когда у школьников начинают формироваться базовые
учебные навыки и умения, начинается этап сложного психического и интеллектуального развития личности школьника [1].
Сегодня изучение иностранного языка в школе для
учащихся 1-7 классов осуществляется в соответствии с новой
программой (изд. «Перун»2005г.)
В концепции обучения иностранным языкам в 12-летней
школе отмечено, что общеобразовательная школа должна
сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной и личностной
ответственности учащихся. В новой учебной программе достаточно четко определены главные компетенции, которые отражаются в овладении учащихся определенным комплектом способов деятельности, а это позволяет ученику понять ситуацию,
достичь результатов в личностной и профессиональной сфере.
В программе сделан акцент на интегрированное овладение
учащимися речевых умений на уровне, достаточном для
осуществления иностранного общения в четырех видах речевой
деятельности: аудировании, говорение, чтение, письме [2].
Обучение рецептивных видов языковой компетенции
(аудирование, чтение) носит коммуникативный характер и к тому
же, является одной из практических целей обучения в школе.
Промежуточными задачами в обучении чтению, от успешного
*
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решения которых зависит реализация конечной цели, является:
- овладение графикой английского языка;
- усвоение буквенно-звуковых и звуко-буквенных соответствий;
- правильное и быстрое чтение вслух изолированных слов;
- усвоение правил чтения;
- правильное чтение предложений на синтагмы, а не сложных учебных текстов – на смысловые отрезки при чтении вслух;
- постепенный переход к чтению про себя с непосредственным пониманием читаемого;
- достижение определенной скорости чтения.
Таким образом, овладением многокомплектной техникой
чтения в начальной школе (2-4 кл.) и совершенствование еѐ в
последующих классах является обязательной составной частью
обучения чтению на английском языке. Смысловая сторона
чтения полностью зависит от технической и совершенствуется
вместе с ней от этапа к этапу.
При обучении чтению следует четко дифференцировать
приемы работы при чтении вслух и про себя. В первом случае
нужно обращать внимание на выразительность чтения,
поскольку она, с одной стороны, способствует пониманию, с
другой – свидетельствует о нем. Во втором случае необходимо
использовать задания, облегчающие понимание. Помогайте
школьникам путем введения их в большой контекст, развитием у
них догадки и другими приемами. Старайтесь обучать чтению на
основе устной речи и устной речи в тесной связи с чтением.
Ребенок приступает к чтению на родном языке после того, как у
него сложились навыки и умения устной речи, и чтение
превращается в процесс узнавания в графике языкового
материала, уже известного из устной речи. Хочется вспомнить
слова российского методиста Роговой Г.В.: «Умение читать
формируется один раз. Ребенок, осуществивший слитно синтез
букв и слов (М+А=МА+МА=МАМА) и узнавший значение
полученного слова, навсегда преодолел барьер чтения…» [5].
В методике известны несколько подходов построения
учебного процесса. Один из них предлагает строить учебный
процесс на устной основе. В этом случае усвоение учебного
материала осуществляется через устную речь и для
использования в устной речи. Обучение чтению проходит на
материале, усвоенном устно. Для детей младшего школьного
возраста этот подход является единственно возможным. Дети
учатся понимать и говорить на иностранном языке. Такой путь
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для них естествен. По мере взросления они обучаются чтению и
письму на материале, усвоенном устно.
Сейчас существуют множество научно-методических комплексов: «Blue Skies» (из-во Longman); «Get set-go» (из-во
Oxford); Карпюк О.Д. Английский язык -2 класс, «Навчальна
книга», 2002; Горец И.Ф., Щупак И.Д. Английский язык – 2 класс,
«Прем’єр», 2002; Биркун А.В. Английский язык – 2 класс,
«А.С.К.» 2002, – которые успешно решают проблему обучению
на начальном этапе изучения английского языка. Благодаря
устному вводному курсу создаются в короткое время условия
для перехода к чтению и письму, близкие к условиям обучения
чтению на родном языке.
Задания вышеупомянутых учебников предусматривают обучение чтение методом целых слов и создают основу для
непроизвольного сравнения разных форм слова. Важную роль в
обучении играют транскрипционная и словесная матрица. Они
дают возможность автоматизации умений чтения на уровне отдельных слов. Кроме того, есть упражнения, которые предусматривают внимательное чтение учащимися текстов про себя, с
пониманием всех деталей. Такие тексты сопровождаются иллюстративной наглядностью и ставят перед учащимися задания
подобрать рисунок, который соответствует прочитанному тексту,
найти несоответствия между текстом и рисунком, или выполнить
определенные инструкции. Итак, чтение учащихся всегда
мотивировано, и это соответствует ситуациям реальной жизни.
Практически все НМК строятся на принципе моделировании
реального контекста общения, а процесс коммуникации всегда
происходит в устной (говорение и аудирование) и в письменной
форме (письмо и чтение). Авторы комплексов предлагают
овладение всеми видами речевой деятельности, сохраняя их
реальную последовательность и взаимосвязь.
К обучению осмысленного, сознательного чтения ученики
приступают с начала II семестра 2 класса (первый год обучения). Формулировка задания «Read after me» свидетельствуют о
том, что при первом предъявлении упражнения на чтение учащимся предлагают подготовиться к воспроизведению образца
чтения материала за диктором или учителем. Повторное чтение
упражнения рекомендуется проводить хором или индивидуально. Позже нужно учить читать предложения. При этом важно акцентировать внимание на интонационное оформление предложения и с первых шагов учить читать по синтагмам, соединяя
слова в определенные смысловые группы. Практика показывает,
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что именно такое чтение позволяет обеспечить понимание того,
о чем читаешь. При первом предъявлении предложений чтениепример нужен обязательно, т.к. интонационное оформление
учащиеся усваивают путем имитации.
Учителю следует помнить, что в свои первые девять лет
жизни дети склонны точно копировать произношение. Вот
почему прием драматизации небольших пьес, заучивались
наизусть стихов, песен создают условия для имитации
правильного произношения, интонационного рисунка.
Трудно переоценить роль чтения как средства обучения.
Оно способствует расширению лексического запаса, закреплению грамматического материала, пониманию структурных форм
иностранного языка. Умение опереться на письменный текст,
подобрать нужный материал или препарировать его с целью
подготовки устного сообщения способствует овладению устной
речью. К примеру, украинские методисты Скляренко Н.К.,
Онищенко Е.И. и Захарова С.Л., проведя исследования, пришли
к такому выводу: «Навыки чтения могут сохраняться в течение
всей жизни, разговорные навыки, не подкрепляемые чтением,
при отсутствии языковой среды быстро утрачиваются» [6].
Итак, реализация конечной цели обучения чтению зависит
от эффективности решения промежуточных задач, сформулированных в программе по иностранным языкам для каждого
класса.
На начальном этапе, в 2-4 классах, главной задачей
является формирование механизмов чтения вслух и про себя.
Первый уровень очень важен: от того, как идет обучение на этом
уровне, зависит успех в овладении предметом на последующих
этапах. Однако следует помнить и физиологические особенности детей младшего школьного возраста. Эти учащиеся
находятся на стадии так называемых конкретных операций. Они
живут тем, что их окружает. Младшие школьники не готовы
воспринимать правила, объяснения и абстрактные разговоры о
законах языка. Кроме того, что дети воспринимают на слух, для
них очень важным есть и то, что они видят, т.е. печатный текст.
И в зарубежной, и в отечественной дидактике существует
несколько подходов к обучению чтению. Первый подход – это
так называемый фонетический или аналитико-синтетический
(дети учат буквы алфавита, а также комбинацию букв с введением транскрипции). Этот метод вызывает трудности у детей изза своей сложности, т.к. учителю фактически нужно параллельно нужно вводить две системы символов – буквенные и транс
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крипционные. Другой подход, известный под названием «метод
целых слов», когда водится полностью слово или фраза. Он и
есть самым удобным и эффективным для работы над чтением
для детей младшего школьного возраста. Такие виды работы,
как озвучивание слов, демонстрация наглядности, многократное
закрепление, способствуют распознаванию и ненавязчивому
запоминанию слов в процессе подготовительного чтения. Итак,
первый базируется на форме, второй – на значении. И первый, и
второй имеют право на существование при условии правильного
использования принципов, заложенных в их основу.
Как известно любому педагогу, почти для всякого учащегося
чтение на иностранном языке представляет на первых порах
очень большие трудности. Причины этого коренятся в четырех
этапах процесса чтения. Особенно существенны трудности,
возникающие на втором и третьем этапах, – трудности
узнавания букв нового алфавита и подготовки органов речи к
непривычной артикуляции. Начертание букв иностранного
алфавита в начале обучения учащимся еще непривычно, еще
отсутствуют соответствующие эталоны в длительной памяти
учащегося или они не отработаны и не закреплены. Это создает
задержку в этапе сличения или неверное слияние, а,
следовательно, замедляет процесс узнавания буквы и ведет
часто к ошибкам при чтении; не обеспечивает догадки и сама
графическая форма слова, в которой встречается та или иная
буква, поскольку она пока нова и необычна [3].
Для чтения также важно умение правильно угадать все слово по отдельным элементам и предвидеть последующие слова
фразы. Развитие этого умения связано с уровнем владения
иностранными языком, а также с комбинаторными способностями учащихся. Последние же можно улучшить путем систематической работы на восполнение слов по их частям и на восполнение пропущенных элементов фразы. При этом следует
начинать с чтения слов с пропусками его отдельных элементов
и с чтения фраз с определяющим контекстом, в которых
пропущено только одно слово, причем подлежащее в этих
фразах обязательно имеется, например: The boy went to the
big… and opened it. Fresh air and flower smell sprad into the room.
Затем можно переходить к фразам без определяющего контекста, который допускает многие варианты прогнозирования,
например: The boy entered… Допустимыми вариантами этих
фраз будут соответственно entered the room, the house, the hall.
Полезной может оказаться для развития этой способности
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также и работа с карточками, на которых напечатаны отдельные
слова. Методика работы с ними может быть различна [5].
Учитель набирает из имеющихся у него карточек со словами предложение, в котором пропущено одно слово. На месте
пропуска он ставит пустую карточку. Учащемуся, вызванному к
доске, предлагается несколько карточек со словами. Он выбирает одну из них со словом, подходящим к данной фразе, ставит
на место пустой карточки и прочитывает все предложение.
Другой вариант этого упражнения. Учащемуся даются листочки с английскими фразами, в которых пропущено одно из
слов, например: My doll is… than Peggy’s. My doll can…. The
dog… with the ball. На доске выставляется набор карточек или
они даются отдельным учащимся с различными формами подходящего по смыслу слова, например формами единственного и
множественного числа существенных, сравнительной и превосходной степени прилагательных, различных времен и лиц
глаголов и т.д. В данном случае на карточках, предъявленных
учащимся, напечатаны слова pretty, talk, prettier,plays,prettiest,
talked, playing, talks. Учащийся должен быстро про себя
прочитать эти фразы и слова, выбрать из них подходящее
слово, вставить его в предложение и прочитать фразы вслух.
Иногда дается связный текст, который учащиеся читают,
вставляя при этом нужную словоформу, например: Dick and Tom
were play … They play … near the house. Tom saw two rabbit ….
Tom call … to Dick.
На начальном этапе обучения иностранному языку следует
применять более упрощенные тренировки в прогнозировании
при чтении. Например, учителю предлагается написать на доске
или показать карточку с написанным на нем слово the cat. Один
из учащихся читает это слово. Затем учитель пишет или показывает карточку с прилагательным big. Другой учащийся читает
это слово. Учитель предлагает учащимся составить словосочетание из этих слов. Третий учащийся вставляет это слово между
артиклем и существительным и читает получившееся словосочетание the big cat. Учитель далее пишет (показывает) сразу
три слова: plays, Kate, with. Четвертый учащийся читает эти
слова, а затем учитель предлагает составить фразу и прочесть
ее. Учащиеся могут составить два варианта фразы: Kate plays
with the big cat. The big cat plays with Kate. Принимается вариант,
наиболее удовлетворяющий реальному соотношению действий.
Работа с этим предложением может быть продолжена. Учитель
показывает карточку со словами in the room. Кто-либо из
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учащихся прочитывает эти слова, и фраза дополняется
обстоятельством места (Smith).
Нам представляется, что подобные тренировки очень
полезны для развития навыков чтения. Учащимся полезно также
упражняться в конструировании предложения из заданных слов.
Нам приходилось наблюдать не раз этот вид работы, и мы
отмечали всегда большой интерес учащихся к нему. Работа
ведется следующим образом. Учитель пишет на доске или
выставляет карточки с написанными на них словами, которые
входят в данное предложение. Слова или карточки с ними
предъявляются в беспорядке. Учащиеся должны составить
предложение и прочитать его. Это упражнение одновременно
преследует две цели: конструирование предложения и чтение.
Изложенный материал позволяет выделить ряд основных
положений, существенных для понимания процесса чтения на
английском языке и соответственно для разработки методики
обучения чтению.
Существенным является выделение в самом процессе
чтения акта узнавания графических символов и акта понимания
текста. Поэтому учитель на протяжении всего периода обучения
должен иметь в виду эти две взаимосвязанные стороны. Причем
на определенных этапах превалирует работа то над одной, то
над другой его стороной.
На начальном этапе обучения чтения следует уделять
особое внимание технике чтения. Работа над техникой чтения
предполагает учет таких психологических закономерностей, как
единство восприятия и понимания в процессе чтения, роль
узнавания букв и слов и их соотнесенность со звуками, скорость
протекания этих процессов, преодоление факторов, мешающих
усвоению новых букв и буквенно-звуковые связей, преодоление
ошибок чтения, обучение быстрому чтению про себя и выразительному чтению вслух. Вся эта работа требует значительного
числа тренировочных упражнений.
Если на первых порах обучения чтению учащихся в силу
ограниченности лексического запаса и грамматических знаний
читаются очень несложные тексты, то с ростом знаний и навыков они постепенно начинают читать тексты, содержание которых имеет познавательную ценность и воспитательное значение. Чем выше развиты навыки чтения и умение понимать Читаемое, тем больше наслаждение они получают от чтения. Чтобы
добиться этого, учитель должен разбираться в психологических
закономерностях, характеризующих этот процесс, использовать
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в своей работе передовые и подходящие именно для
определенного конкретного класса методики обучения чтению.
Таким образом, эта статья раскрывает подходящие способы
обучения чтению у младших школьников и аргументирует
необходимость обучения чтению именно на начальном этапе
изучения иностранного языка.
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АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
У статті викладені фактори високої адаптації дитини до
навчання. Комфортність у навчанні – запорука позитивного
відношення до перебування дитини у школі.

Перехід від дошкільного віку до учнівства в дитячій
психології називають малою кризою. Це критичний вік. З 6 до 7
років в організмі, фізичному і психологічному здоров'ї дитини
відбуваються великі зміни. Навіть ззовні діти дуже змінюються.
Вони начебто витягаються вгору: відразу видно, що це вже не
маля з дитячого садка, а учень [1; 3].
Батьки пам’ятають, як іноді діти у садок йти не хотіли. А
потім усе потихеньку налагодилося: дитина адаптувалася до
нових умов. Такий же період адаптації очікує першокласника
перші півроку в школі. Пройде не день і не тиждень, поки дитина
*
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звикне до школи по-справжньому.
Уже через 5-6 тижнів поступово знижується напруга і
тривожність. Цікаво спостерігати, як паралельно зменшується
кількість матерів і бабусь, що очікують першокласників біля
школи [4; 5].
Першокласники з дитячого садка адаптуються до школи
легше, ніж «домашні» діти, що не звикли довго знаходитися в
дитячому колективі, не звикли до визначеного і постійного
режиму, виконання правил, що установлює вчитель.
Фактори, що сприяють високому рівневі адаптації дитини:
 правильні методи виховання в родині;
 відсутність конфліктних ситуацій у родині взагалі і через
алкоголізм зокрема;
 високий рівень освіти батьків (особливо матері);
 функціональна готовність до навчання, шкільна зрілість;
 високий статус дитини в групі до школи;
 повна родина;
 задоволення від спілкування з дорослими;
 позитивне відношення до дітей з боку вихователя і
вчителя початкових класів.
Іншими словами, якщо дитина з задоволенням спілкується з
дітьми і дорослими, успішно пройшла підготовку до школи вдома
або в дитячому саду, не має серйозних порушень фізичного
здоров'я, дотримує режиму дня і досить самостійна – бути їй
відмінником.
Рекомендації для батьків
 Дитині (і дорослому теж) важливо, щоб її старання були
визнані, тоді вона почуває впевненість, визнає свої можливості,
ставить і досягає мети. Добре, тепле відношення і позитивна
оцінка для гарного самопочуття необхідні так само, як режим дня
і здорова їжа.
 Нормальна здорова 7-річна дитина виконує постійні
посильні для неї обов'язки по дому. Якщо ваша дитина привчена
до домашньої праці, вона легше включається в навчання.
 Не соромтеся виявляти свою любов до дитини, дайте їй
зрозуміти, що будете любити її при будь-яких обставинах (а не
за оцінки).
 Порівнюйте дитину не з іншими дітьми, а порівнюйте з
нею самою – тільки вчорашньою.
 Дозволяйте дитині виявляти самостійність, підтримуйте
найменші її прояви.
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 Частіше використовуйте в спілкуванні «Я-вислови».
 Не критикуйте дитину при свідках (та й наодинці теж не
часто).
 Аргументуйте свої заборони і вимоги. Якщо вони
несправедливі (а діти це тонко почувають), краще самому внести
корективи. Загалом: «Сім разів відміряй, один раз... скажи».
 І ще одне важливе правило для батьків (не тільки
першокласників і не тільки з приводу оцінок і шкільних успіхів):
Не можна тягти траву, вона повинна рости сама собою, інакше
вирвеш її з коренем. Маленьке уточнення (для причепливих
дорослих, котрі люблять «чіплятися» до слів): для того, щоб
трава виросла густою, свіжою і соковитою, її треба не тягти а
ПОСТІЙНО і з любов'ю поливати і висмикувати бур'яни.
На найближчі кілька років вчитель у вашій родині це буде
«авторитет №2». Після батьків. А іноді – і найважливіша і
головна людина для дитини. Про вплив першого вчителя на
формування особистості учня написана достатня кількість
дисертацій, кандидатських і докторських. А тому вибирайте не
школу, а вчителя.
Треба, щоб школа стала золотим часом у житті кожного
майбутнього учня. Тільки так і повинно бути!
Дуже багато чого залежить від учителя початкових класів,
тому що значимість початкового ступеня навчання і виховання
для людини величезна. Наприклад, до восьми років у дитини
закладається 80% інтелекту дорослої людини.
Діти 6–8 років надзвичайно переконувані і наслідувальні.
Саме в цьому віці найлегше закласти і моральність, і духовність.
Закладене в дитинстві міцне і стійке.
Дитина повинна бути в школі щасливою. Треба, щоб
навчальний процес був інтенсивним і захоплюючим, а стиль
спілкування м'яким, доброзичливим.
Дитина, йдучи до школи, чекає щось нового, радісного для
себе, сподівається на успіх і схвалення вчителів. І ці чекання
повинні виправдатися. Навчальний процес не повинен
проходити сіро, похмуро.
Ми дуже мало приділяємо уваги естетичному вихованню.
Але це наше загальне лихо, що естетика не стала провідним
принципом усього нашого життя, що йде повз культуру, повз
мистецтво.
Дітям потрібно багато читати. Пропонувати до прочитаного
робити малюнки, іноді ліпити, слухати музику, складати власні
вірші й розповіді. Усе це буде сприяти розвиткові не тільки мови
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дітей, але і думки, розуму, душі, виховувати культуру читання,
розуміння слова. А це шлях до збагнення прекрасного, розуміння
гармонії. Роль мистецтва в навчанні і вихованні величезна!
Перший час більшість дітей не сприймають навчальну діяльність
як навчальну з усіма її особливостями, правилами і вимогами, у
них ще не сформовані мотиви навчання, немає необхідних умінь
і навичок, не розвинуті довільна увага, саморегуляція,
старанність, посидючість і т.д.
Тільки навчальна діяльність, побудована з домінуванням
елементів, форм і правил ігрової діяльності, з її жвавістю,
емоційним підйомом, зміною змісту і прийомів організації, сприяє
підтримці в дітей інтересу до школи. Роль емоцій у процесі
пізнання величезна. Елементи цікавості на уроці викликають
багате
своїми
наслідками
почуття
подиву,
новизни,
незвичайності, несподіванки.
Навіть перед вивченням нової букви в дітей повинно
передувати відчуття свята, радісного, хвилюючого чекання. Діти
відгадують за допомогою загадок, ребусів, шарад, який звук їм
треба вивчати, відпрацьовують його в скоромовках і прислів'ях,
придумують самі слова з цим звуком. Вони встають, піднімають
руки, плескають у долоні, якщо почують потрібний звук у словах,
грають у різні ігри, наприклад «Буква заблудилася», «Доведи
слівце», «Ланцюжок» і т.д. Слухають розповіді вчителя з
«Букварика» і інших книг, намагаються згадати всі слова з
розповіді з цим звуком. Слухають казки про букви, такі, як «Чому
«е» наголошений»: буква «е» утекла в ліс; раптом подув сильний
вітер, вона сховалася під ялину від вітру, а з дерева на неї дві
шишки упали – так і перетворилася «е» у «е», або казка про «і»,
як хлопчик забув написати зверху «хвостик» і зробив з бідного
зайки заїку, про пригоди букви «р», що від холоду намагалася
пристроюватися до різних букв і що з цього вийшло, про
зазнайку «я», що букви алфавіту поставили на своє місце, та ін.
Цікаві ігри «придумує» для учнів нерідко не вчитель, а
казкові персонажі, наприклад при вивченні «а» – Айболить, «б» –
Білосніжка, «у» – Вінні-пух, Василиса Прекрасна, «м» – Гурвінек,
гноми і т.д. Мурзилка приносить у своєму портфелі цікавий
матеріал у вигляді ребусів, кросвордів. Приходить у гості і
Веселий Олівець, що вміє малювати малюнки, що оживають за
допомогою дітей. Крім того, у нього завжди припасено багато
розважальних історій, казок і пригод з буквами. «Приходять у
гості» до дітей навіть... квіти, що зненацька розкриваються
(непомітно для дітей перевертаю висячу на дошці картинку з
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зображенням бутона квітки).
Для більш швидкого і міцного запам'ятовування досліджуваної букви діти знаходять її серед багатьох, написаних трохи
іншим шрифтом, «вискубують» її з папера, вирізають зі
складеного вдвічі аркуша, перетворюють уже відомі букви в нові
(«ж» виходить з «до», «ф» з «р», «т» з «м» і т.д.), фантазують, на
що схожа ця буква, викладають її з рахункових паличок,
виписують у повітрі.
Безмежні можливості вчителя у виборі конкретних форм
розвитку дітей, їхньої пізнавальної активності, виховання в них
любові до школи.
Матеріал до уроків треба добирати у вигляді сюжетних
малюнків, музичних і поетичних хвилин, не дуже помітної
наочності, ігрових і проблемних ситуацій, ігор, зв'язаних з
перестановкою букв у слові, з додатком до слова або
виключенням з нього букви або складу, із заміною букви і т.д.
Гра словом, «виховання словом», за висловом С. Маршака,
допомагає розкривати в дитині творчі основи, виховує почуття
гумору і розвиває її всебічно. Гра словом допомагає виховати в
дитині її природне мовне чуття, готує до сприйняття тих
складних поетичних форм, що вивчаються в V-VI класі. Навіть
рухливі ігри (для динамічних годин у групах продовженого дня,
фізкультхвилинок) намагаюся підбирати з урахуванням досліджуваної букви або цифри. Фізкультхвилинки можна зробити
цікавими при використанні аутогенного впливу. Малятам обов'язково потрібно давати відпочити, розслабитися. Діти повинні слухати магнітофонний запис співу птахів, що супроводжується
музикою. Треба пропонувати дітям лягти на парти і закрити
голову руками, рівним, спокійним голосом вимовляти: «Я лежу
на піску на березі ріки, дивлюся в блакитне небо. Пливуть
красиві хмари, співають птахи, свіжий вітерець приємно дує в
обличчя. Лобик прохолодний, я начебто розтанув, у стані Невагомості. Мені так добре і спокійно, ніяких турбот, думки ліниво
ідуть, по тілу струменіє приємне тепло... Промінь бадьорості
раптом пронизує мене усього, зариваю ручки в гарячий пісочок,
їм тепло. Так хочеться працювати, що-небудь писати, голова
ясна, я зовсім не утомився. Відкриваю вічка. Як добре, що я на
уроці, я зараз буду писати!» Варіанти можуть і повинні бути
найрізноманітніші, можна використовувати і казкові сюжети.
Говорячи про виховання радістю, особливо варто
зупинитися на стилі спілкування. Якщо в спілкуванні з дитиною
(батьків, педагогів) переважають накази, покарання, вказівки,
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контроль, дитина росте забито-слухняною, безініціативною або,
навпроти, агресивно опірною. У неї погана саморегуляція,
пригнічена творча ініціатива.
Шкідливо постійно жадати від дитини сліпої, беззастережної
покори, якщо ми хочемо виростити незалежну і самостійну
людину. Слухняні діти втрачають свою волю і потім підкоряються
будь-якій сильній особистості, що на жаль, не завжди буває
позитивною. Потрібно виховувати свідоме відношення дитини до
будь-якого вчинку не за принципом «можна – не можна», а за
принципом «треба – не варто так чинити».
Зручна дитина – не завжди це добре. І коли розмова йде
про те, як зробити дитину щасливою у школі, зазначимо, що
нерідко зразкова дитина, вихована правильними педагогічними
методами, це не завжди щаслива дитина. Вона ховає своє «я»
під маскою, роблячи все, як ми хочемо.
Треба любити дитину, не позбавляючи її права залишатися
дитиною, тобто любити її з усіма її недоліками, витівками. Не
можна «убивати» в дітях пустунів. Що б дитина не накоїла, це
завжди спроба звернути на себе увагу. Багато витівок маленьких
школярів відбуваються через їхню психологічну невпорядкованість. Часом їхня агресивність, забіякуватість, конфліктність –
нормальна реакція на ненормальний стиль виховання, стиль
спілкування з ними. Часом батьки відмахуються від спілкування з
дитиною: «Відстань, ніколи!», компенсуючи відсутність спілкування бажанням покраще вдягнути та поситніше нагодувати. Вони
дають дитині все, крім... себе. У школі ж діти нерідко
зіштовхуються із суворим натиском педагогів: «Припини!
Замовчи! Ледар! Вийди геть!»
Учителі часом занадто суворі й безкомпромісні у своїй авторитарності, формуємо дисципліну за будь-яку ціну, не хочемо
замислитися про причини неслухняності дітей. От і з'являється в
дітей-шестирічок перед школою страх замість... радості.
Не треба боятися бути добрим, ніжним, ласкавим з дитиною. Не бажаючи поступитися дитині в малій малості, щоб, не
зіпсувати її, ми щодня вихлюпуємо на неї тисячі слів осуду,
протиставляємо свою волю її волі, вступаємо з нею у нескінченну боротьбу, утрачаючи тим самим з нею духовний зв'язок.
Багато ситуацій можна вирішити за допомогою ласки,
доречного жарту, казки. Без наших ласкавих слів дитині все
рівно, що без сонячного світла.
Людське відношення до дитини – це зовсім не баловство і
потурання, а праця, усвідомлена, цілеспрямована, що виключає
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жорсткість, праця з надією на краще в собі й у дитині. Треба, не
підвищуючи голосу, завжди намагатися веселіше перехитрити
цих маленьких упертюхів, люблячи їх такими, які вони є;
дбайливо відноситися до них, спиратися тільки на позитивне,
ведучи боротьбу з їхніми слабкостями.
Виховувати дітей треба радістю, передаючи їм і наш
оптимізм, життєлюбство, немеркнуче замилування, свіжість
сприйняття життя як свята. Потрібно учити дітей і самим бути
маленькими сонечками, світитися гарними вчинками і зігрівати
навколишнім своїм теплом. Найголовніше, щоб діти були
якнайдалі від полюса зла.
Руссо вважав, що дитина повинна знати: наскільки вона
буде гарною з навколишніми, настільки і вони будуть з ним гарні
[2]. Так нехай вже в дитинстві дитина зрозуміє, що любов,
доброта, великодушність сильніше зла.
Таким чином, треба любити дитину, вірити в неї, допомагати
їй бути доброю і великодушною, ні в якому разі не ображати і не
принижувати її, а, навпаки, постійно підтримувати! Усі діти хочуть
бути гарними, тому завдання вчителя початкових класів –
дібрати такі форми, методи та роботи, щоб забезпечити
безболісний перехід дитини до навчальної діяльності.
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ГРАВЦІВ НА УРОКАХ ЗІ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА В ГУРТКОВІЙ
РОБОТІ
У статті розкривається сутність та методика визначення
коефіцієнту корисної дії гравців на спортивному майданчику. Даються
рекомендації щодо його використання, як засобу формування старто*

© Ковбаса В.М.



122




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



вого складу команди та підвищення мотивації школярів до вдосконалення власної фізичної, технічної та тактичної підготовленості.

Сьогодні, як показує практика фізичного виховання
школярів, перед учителями фізичної культури та дитячими
тренерами постає ряд проблем.
По-перше, діти, граючи у футбол, волейбол, баскетбол,
ручний м’яч, помічають хто з гравців своєї команди більш вдало
виконує технічні елементи спортивної гри та починають «грати
на них», тим самим сприяючи розвитку в них лідерських якостей.
Але це, як правило, супроводжується в лідерів команди
бажанням брати участь тільки в атакуючих діях та майже повним
ігноруванням важкої роботи в захисті. Наслідком цього є
зниження ефективності загальнокомандних дій гравців та
тактичних схем під час змагань.
По-друге, дуже часто перед тренером команди постають
складні питання: кого поставити у стартовий склад на гру? хто
буде представляти шкільну команду на відповідальних
змаганнях? як вибрати з наявних гравців-спортсменів найбільш
технічно підготовлених?
По-третє, існує доволі значна кількість школярів, які на
тренувальних заняттях недостатньо наполегливо працюють над
удосконаленням деяких технічних елементів [2; 4; 5].
Описані вище проблеми, на нашу думку, можна ефективно
вирішувати завдяки впровадженню у процес фізичного
виховання школярів коефіцієнту корисної дії. В основу цієї ідеї
покладений принцип оцінювання ефективності дій гравців у
командах Національної хокейної ліги, який отримав назву «гол
плюс результативна передача» [1; 3]. Дана ідея приваблює
своєю простотою та оригінальністю та може бути розширена,
поглиблена та адаптована до шкільних умов.
Саме тому метою статті є розкриття особливостей
застосування коефіцієнту корисної дії гравців на спортивному
майданчику в навчально-виховному процесі школи, як засобу
формування стартового складу команди та підвищення мотивації
учнів до вдосконалення власної технічної підготовленості.
Визначення коефіцієнту корисної дії гравців відбувається
наступним чином. Вибираються дві приблизно рівні команди, і
між ними проводиться тренувальна гра, наприклад, з баскетболу. Але, на відміну від традиційної системи визначення переможців (де очки команді нараховуються тільки за потрапляння м’яча
у кошик) очки, нараховуються також і за вдало виконаний технічний елемент гри (результативна передача, підбір м’яча після від
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скоку від щита, перехоплення, заслін). Для реалізації задуманого
потрібна допомога декількох учнів, або старших товаришів,
рівень компетентності яких дозволяє рахувати вдалі технікотактичні дії гравців команд, та занотовувати їх у спеціальний
протокол. Так, наприклад, додаткові бали гравці команд можуть
набирати, виконуючі вдалі спроби з підбору м’яча, що відскочив
від щита; результативної передачі; перехоплення м’яча; заслону
та інших технічних елементів спортивної гри.
По закінченны гри всі очки з усіх протоколів додаються, і
кожен гравець команди отримує певну суму балів, яка і є його
коефіцієнтом корисної дії. Після цього на підставі отриманих
даних визначається «стартова» або основна п’ятірка.
Правильне донесення до свідомості учнів їх індивідуальних
коефіцієнтів корисної дії на спортивному майданчику підштовхує
школярів до більш результативної гри завдяки ефективному
використанню якомога більшої кількості обумовлених технічних
елементів. Бажання потрапити у стартову п’ятірку детермінує
підвищення мотивації і самовіддачі в усіх моментах гри та
вдосконалення спортивної майстерності кожного баскетболіста.
При більш детальному розборі тренувальної гри з протоколів видно усі сильні та слабкі сторони спортивної підготовленості
кожного гравця, на підставі яких робляться висновки, кому й над
якими техніко-тактичними елементами слід більше попрацювати,
щоб ефективно застосовувати їх на майбутніх змаганнях.
Для одержання більш повної картини щодо рівня
сформованості вмінь і навичок своїх вихованці учитель може
розширити спектр оцінювальних дій (оцінювати кидки з далекої
відстані, заслони і т.д.). Також залежно від поставлених завдань
тренувального процесу, можна пріоритетний матеріал оцінювати
більшою кількістю балів. Наприклад: удосконалюючи постанову
заслонів у ході тренування, учитель наголошує, що під час гри
цей момент буде оцінюватися найбільшою кількістю балів. Учні
відповідно до зазначених умов гри обов’язково збільшать
використання цього елементу, щоб одержати більшу суму очок
під час виведення коефіцієнту корисної дії.
У зазначеному контексті потрібно відмітити, що володіння
вчителем статистичною інформацією про успішність виконання
кожним спортсменом певних технічних елементів дозволяє йому
більш раціонально керувати складом команди у відповідальних
матчах. Так, наприклад, у ході гри, яка складається не зовсім
добре, тренер може за допомогою замін гравців, знаючи їх
рівень технічної та тактичної підготовленості, переломити хід
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поєдинку на свою користь.
З огляду на вищезазначене можна рекомендувати вчителям
фізичної культури та тренерам з ігрових видів спорту визначати
коефіцієнт корисної дії гравців команди на майданчику з періодичністю один раз на тиждень, або кожне третє заняття гуртка,
тим самим формуючи кращий стартовий склад команди на певному тижні. Систематично збираючи цю інформацію (протягом
місяця), можна визначити кращий стартовий склад команди
місяця. Така циклічність фіксування коефіцієнту корисної дії та
визначення стартових складів (тижня, місяця) команди дає
можливість підтримувати бажання в учнів покращити або змінити
свій рейтинг в команді за визначеним технічним елементам.
Визначення індивідуального коефіцієнту корисної дії учня на
спортивному майданчику можливо проводити не тільки на заняттях з баскетболу, а й під час спортивних ігор (волейбол, футбол,
ручний м’яч). Головне – визначити основні напрямки оцінювання
(нападаючий удар, блокування, подача) та визначити їх «вартість» у балах. Тільки тоді прагнення гравця потрапити в основний склад п’ятірки, шестірки, десятки (баскетбол, волейбол,
ручний м’яч, футбол), змусить учня діяти з більшою самовіддачею, більш ретельно та наполегливо тренуватися, підвищуючи
власну фізичну, технічну та тактичну підготовленість.
Використання ідеї визначення коефіцієнту корисної дії
гравців на спортивному майданчику можлива й на уроках з інших
предметів, наприклад, математики, фізики чи хімії при
визначенні наукової ради класу (назва вибирається на розсуд
учителя). Так, наприклад, завершуючи вивчення теми чи розділу,
вчитель дає самостійну роботу середнього рівня, яку могли
розв’язати всі, або більшість учнів у класі. При цьому обов’язково
обумовити, що трійка, або п’ятірка, або десятка науковців буде
визначатись за швидкістю правильного розв’язанння завдань.
Підсумовуючи сказане, можна зробити наступні висновки:
 Ознайомлення учнів із власним коефіцієнтом корисної дії
на спортивному майданчику дозволяє дитині оцінити свої сильні
та слабкі сторони у фізичній, тактичній, технічній, психічній
підготовленості та зробити певні висновки щодо подальшого
напряму свого спортивного вдосконалення.
 Знання індивідуального коефіцієнту корисної дії кожного
гравця команди дозволяє тренеру (учителю фізичної культури)
аргументовано визначати стартовий склад на гру, попереджаючи
виникнення конфліктів у спортивному колективі з цього приводу.
Також протягом гри, знаючи техніко-тактичну модель кожного із
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гравців, тренер може адекватно реагувати на ситуацію, що
динамічно змінюється на спортивному майданчику.
 Використання коефіцієнту корисної дії у процесі фізичного
виховання школярів та формування на його основі орієнтовного
стартового складу команди тижня або місяця дає можливість
підвищувати мотивацію школярів до занять фізкультурноспортивною діяльністю.
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МІСЦЕ ЕЛЕМЕНТІВ ЗНАНЬ ПРО РОСЛИНИ
В ІНТЕГРОВАНОМУ ШКІЛЬНОМУ КУРСІ
«ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»
У статті надані результати аналізу змісту певних підручників
до курсу «Основи здоров'я» в аспекті формування життєвих навичок
використання рослин для підтримки здоров'я. Матеріал буде корисним учителю, який опановує нову інтегральну шкільну дисципліну.

Державна освіта в Україні, орієнтуючись відносно європейського виміру, здійснює оригінальні кроки щодо власного реформування. Так аспект гуманізації в освітній галузі реалізується й
через введення інтегрованої шкільної дисципліни «Основи
здоров'я», яка розроблюється шляхом новітньої педагогічної
технології – освіта на основі набуття життєвих навичок (ООЖН).
В інструктивно-методичних рекомендаціях Міністерства
освіти і науки України визначено, що одним з головних завдань
вивчення названого курсу є таке: «…допомагати будувати свої,
(школярів – О.Л.), взаємовідносини із середовищем» [1].
Допомогти у вирішенні завдань курсу покликані підручники, що
*
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отримали відповідний гриф та удосконалюються шляхом
моніторингу. Для підручників авт. Т.В.Воронцовой, В.С.Пономаренко, І.А.Репік [2,3,4]. таке завдання виконує й науково-методична лабораторія біології і основ здоров'я Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних
кадрів (завідувач Н.І.Пугачова).
Ми проаналізували зміст названих підручників в аспекті
використання даних про чинники взаємодії із середовищем.
Виявилося, що формування взаємовідносин із рослинним світом,
який поєднує продуценти – важливішу ланку ланцюга живлення,
висвітлене дуже мізерно.
Метою даної статті є визначення місця елементів знань про
рослинні об’єкти в курсі «Основи здоров'я» на допомогу реалізації вчителем інтегрованості новітньої шкільної дисципліни.
Далі викладено пропозиції розподілу відомостей про корисні
та небезпечні рослини флори Півдня України за розділами та
главами названих підручників.
Аналіз та пропозиції до змісту курсу 5 класу [2]. Розділ 6
«Безпечне довкілля: серед людей» містить, крім інших, наступні
параграфи: «Сам удома», «Сам надворі», «У небезпечних місцях». У §26 «Сам удома» йдеться про «безпеку твоєї оселі». У
сучасних оселях для створення мікроклімату, як правило, застосовують різноманітні кімнатні рослини. Склад колекції названих рослин залежить, перш за все, від смаку господарки, але ж
нерідко й від знань про перспективу практичного застосування
деяких із них. Наприклад, можливо використати як лікарські при
перший допомозі, при опіках або пораненнях алое, каланхое, а в
якості знеболюючого засобу при отітах – пеларгонію духмяну.
Разом із тим серед кімнатних рослин є слабко та сильно отруйні,
після контакту з якими необхідно обов'язково мити руки –
дефенбахія, пахіподіум, кротон, сингоніум та ін. Небезпечні
кімнатні рослини часто зустрічаються не тільки в оселях, але
й в класних кімнатах навчальних закладів – олеандр, пуансетія
та інші молочайні, шефлера тощо [5].
На основі приведених відомостей про кімнатні рослини
можливо додати тест у названий параграф: 11. Якщо ти при
розігріванні сніданку отримав на руці опік, що будеш
використовувати для надання допомоги: алое чи фікус?
(необхідно прикласти листок алое).
У §27 «Сам надворі» у тексті використано правило п'яти
«Не», як умова безпечної прогулянки. Зміст правил – це спілкування з незнайомцями та правила поведінки. З позицій крає
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знавства слід відмітити, що надворі учні знаходяться в оточенні
різноманітних рослин. Для озеленення на Півдні України використовують декоративні рослини, деякі частини яких у певний
період онтогенезу містять небезпечні для організму речовини.
Не слід використовувати в їжу плоди та насіння таких рослин як,
наприклад: гледичія звичайна – плоди-боби, жимолость, бузина
– плоди-ягоди, абрикос, мигдаль низький та інші кісточкові –
незріле насіння. Наведені дані дозволяють сформулювати шосте
правило «Не»: «Не використовуй в їжу незнайомі рослини»
й додати 15-й тест: – Чи можливо використовувати в їжу
кістянку свіжого абрикоса з незрілим насінням?
Розділ 7 «Безпечне довкілля: серед природи» містить у тому
числі параграфи: «Земля наш спільний дім», «Стихійні лиха»,
«Відпочинок на природі». У §31 «Відпочинок на природі» основна
увага приділяється відпочинку на пляжі. У наш час пляж нерідко
є частиною гідропарку, тобто відпочинок відбувається в оточенні
рослин, серед яких можуть бути й небезпечні, наприклад, дурман
звичайний, жовтець, конвалія, паслін чорний, чистотіл. При
проведенні комплексних заходів з використанням матеріалу
біології є необхідним тренінг, за результатами якого названі
рослини школярі повинні пізнавати за ключовими ознаками:
паслін чорний – за квітками подібними квіткам картоплі та
помідора, конвалія – за суцільними великими листками з
дуговим жилкуванням та дзвоникоподібними білими квітками,
червоними ягодами (м'якоть ягід конвалії безпечна, але насіння
шкідливе: містить глікозиди, сапоніни) тощо.
Аналіз та пропозиції до змісту курсу 6 класу [3]. Розділ 1
«Людина і довкілля» містить параграфи «Світ навколо тебе»,
«Природа і здоров'я», «Здоров'я і технічний прогрес». У §1 «Світ
навколо тебе» школярі уперше знайомляться з поняттям
«довкілля» або «навколишнє середовище», яке включає в себе
усе, що оточує нас – рослини, ґрунти, повітря, воду й те, що
створили люди. Розглядаються приклади складових частин
навколишнього середовища. Вважаємо, що в даному випадку
доречне використання краєзнавчого матеріалу.
Необхідно нагадати, що Південь України знаходиться у степовій смузі, де природними є в основному трав'янисті рослини,
такі як дерновинні злаки (ковила), цибулинні рослини (тюльпан,
гіацинтик), а також різнотрав'я (безсмертки, кермек, сокирки)
тощо. Деревні рослини парків та скверів мають іншу батьківщину
й завезені до нас з інших природних смуг і континентів: робініяпсевдоакація (біла акація) – з Південної Америки; гіркокаштан –
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з Центральної Азії; софора японська – з Китаю.
До змісту цього параграфу доцільно додати екологічної
складової на основі поняття про рослини-інтродуценти. Відносно
екології Херсонщини відмічена важлива роль рослин у покращенні стану урбанізованого середовища як джерела кисню, рослини осаджують та поглинають пил і отруйні гази, збагачують атмосферу фітонцидами, пом'якшують клімат, створюють специфічний мікроклімат, приглушають звукові й електромагнітні хвилі,
вловлюють, накопичують і нейтралізують важкі метали, зокрема
й радіоактивні [6]. На тему «Екологічне значення озеленення міста» можливо провести засідання гуртка або екскурсію у природу.
Розповідаючи про отруйні рослини, корисно також звернути
увагу на представників, які можуть зустрітись на відпочинку в
інших природних смугах. Наприклад: до отруйних рослин
відносять красу Чорноморського узбережжя Крима магнолію
великоквіткову. При знаходженні людини у закритому приміщені
з запашними квітками цієї рослини виникає головний біль,
можливі запаморочення. Отруйним є й інший представник
кримської флори – ясенець голостопчиковий – багаторічна
трав'яниста рослина з род. рутових, наявність великої кількості
ефірної олії, декоративність квіток викликає бажання зібрати
букет, але і в цьому разі при тривалому перебуванні з великою
кількістю квітів з'являється головний біль, сонливість, а
внаслідок доторкання до рослини – опіки, (опік з'являється через
2-3 дні, відмічається почервоніння шкіри, при тяжких пораненнях
– підвищення температури). Отруйним є й чагарник міхурник
деревовидний, який широко використовується для озеленіння на
Півдні України. Цей представник род. бобових має декоративні
плоди – здуті боби з прозорими стулками і чорним отруйним
насінням, яке містить алкалоїд – цитизин. Діти полюбляють
гратися плодами – хлопавками й іноді з'їдають насіння. У таких
випадках виникає отруєння, яке супроводжується сонливістю,
слабкістю, виділенням слини, симптоми інтоксикації. З інших
отруйних рослин лісової зони звернемо увагу на яловець
звичайний (отруйні шишкоягоди), вовчі ягоди кримські
(ранньоквітучий чагарник з червоними ягодами), цикуту
отруйну (трав'яниста рослина з род. селерових, основна
речовина – смола – цикута, токсин міститься у кореневищі,
отруєння може бути смертельним) [7].
Великий об'єм матеріла дає можливість використовувати
його і в позакласній роботі (факультативи, екскурсії тощо).
Доречно додати в комплексні заходи данні географії, тим паче,
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що зміст параграфа поданий у формі мандрівки.
У параграфі «Здоров'я і технічний прогрес» досліджуються
позитивні та негативні явища технічного прогресу, висвітлюються деякі екологічні проблеми довкілля. Відмічено, що «вплив
людини на природне середовище стає дедалі відчутнішим» [З,
с.24]. Наведені приклади екологічних катастроф в Лос-Анджелесі
та курортної зони поблизу міста Севастополя. У цілях краєзнавчого спрямування матеріалу необхідно привести приклади змін в
екологічному стані свого міста. Так, у Херсоні, як і в будь-якому
сучасному місті, склались специфічні екологічні умови, а саме:
підвищилось забруднення атмосферного повітря, різко змінюється коливання температури, радіаційних режимів, підвищився
рівень шуму, вібрацій тощо. Звичайно, жива природа відповідно
зреагувала на такі зміни: деякі види рослин, тварин, грибів
пристосувалися до існування в змінених урбанізованих умовах,
інші ж зовсім зникли. Проте людина сприяла появі в місті інших
рослин, як правило чужих, інтродукованих з інших місцевостей. У
першу чергу, це стосується дендрофлори. Декоративними деревами та чагарниками обсаджені вулиці, створені парки, сквери.
Біля будинків, в дворах, на промислових та інших об'єктах
висаджені культурні плодово-ягідні форми. У Херсоні дуже
значна сонячна радіація, яка підвищує температуру приземних
шарів атмосфери, в яких знаходиться людина. І в цьому випадку
зелені насадження приходять на допомогу людям. Найбільш
ефективним у цьому відношенні є клен звичайний, дуб
звичайний гіркокаштан звичайний, осика, липа, крони яких
відбивають більше 50% сонячної енергії. Рослини виділяють
леткі речовини – фітонциди, які в повітрі вступають у взаємодію з
забруднюючими речовинами – сажею, димом, переводять їх у
осад, окислюють і нейтралізують. Леткі фітонциди дерев'янисточагарникової рослинності з таких видів, як клени ясенелистий та
звичайний, липа серцелиста, айтлант високий, ялина колюча,
береза повисла, граб звичайний, клен-явір знижують у
забрудненому повітрі міста концентрацію оксиду вуглецю на
30%, сірчистого газу – на 50-70%,оксидів азоту – на 35%.
Озеленене місто нерівномірно, у ньому мало масивних
паркових насаджень, які найбільш ефективно змінюють мікроклімат окремих мікрорайонів у сприятливий для здоров'я людини
бік і добре виконують захисну функцію, очищаючи повітря від
пилу. Недоліком в озелененні міста є мала кількість хвойних і
вічнозелених листяних рослин, які мають екологічне значення, у
час коли у листопадних форм майже на півроку настає
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безлистий період. Причиною відсутності вічнозелених листяних
порід – несприятливі зимові умови в Херсоні, з них відносно
добре себе почувають тільки самшит вічнозелений та магонія
падуболиста. Хвойні ж успішно зростають в умовах Херсона, в
різних куточках міста є види ялини, ялівцю, сосни, туї, біоти та
деякі інші, що мають вік більше кількох десятків років.
На сьогоднішній час особливо звертають увагу на такий
важливий екологічний аспект, як подальша доля опалого листя.
Їдкий дим, що утворюється при спалюванні листя не дає людям
нормально жити, особливо тим, що хворіють на астму. А між тим,
спеціалісти вважають, що опале листя треба зберігати і накопичувати під насадженнями. Оскільки воно має велике значення
для життя рослин – сприяє їх кращому росту та розвитку.
Для покращення екологічної обстановки в Херсоні необхідно
більше уваги приділити асортименту порід, які використовуються
для озеленіння, та дослідити стан рослин, що вже довго ростуть
в місті [1].
Розділ 2 «Здоров'я та розвиток підлітка» містить параграфи:
«Продукти харчування і здоров'я», «Харчовий раціон»,
«Проблеми неправильного харчування». «Особиста гігієна».
Зі змісту параграфа «Продукти харчування і здоров'я»
школярі дізнаються, які харчові продукти є корисними для
здоров'я, й ознайомлюються з особливостями харчування
підлітків. Дані про поживні речовини, що використовуються у
змісті параграфа, зведені у таблицю, в якій наведені продукти,
що є корисними джерелами певних речовин та додаткові
джерела їх надходження. Серед основних продуктів названі
рослини – джерела вуглеводів: злаки {хлібні), фрукти (яблука,
банан, виноград), овочі (картопля): з додаткових – картопляні
чіпси. Джерела надходження білків: корисні – горіхи (ліщина,
фундук), пшениця (хліб); додаткове – насіння арахісу. Джерела
жирів: корисні – соняшникова олія і джерела надходження
вітамінів та мінеральних речовин. Для надання даному
матеріалу краєзнавчого аспекту необхідно проаналізувати
названий список відносно особливостей харчування на Півдні
України на основі культурних рослин місцевої флори, а також
необхідно звернути увагу на сучасні особливості вирощування
названих культур та деякі сучасні оцінки вживання популярних у
підлітків продуктів: чіпсів, кока-коли тощо.
Останнього перед усім стосується данні про ГМО (генетично
модифіковані організми), якими можуть бути: соя. гречиха,
кукурудза, пшениця, помідори, картопля. Трансгенні рослини, у
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яких функціонують гени, що пересаджені з інших видів рослин
або тварин. На сьогоднішній час існує Постанова «Про
обов'язкове маркування продуктів ГМО і заборону використання
їх в дитячому харчуванні». Всеукраїнська екологічна ліга взяла
під контроль виконання цієї Постанови, оскільки основна маса
людей нічого не знає про ГМО і вживає небезпечні продукти. Не
зважаючи на всі успіхи біотехнології і на проведення необхідних
тестів на токсичність та алергенність, у суспільстві існує
насторожене ставлення до генетично модифікованих продуктів.
Існує реальна небезпека, що прагнення до поліпшення їстівних
властивостей картоплі, кукурудзи, сої може стати причиною
тяжких алергічних реакцій у людини, оскільки, з'їдаючи генетично
модифіковану їжу з новим продуктом, людина отримує сотні
нових білків. Вияснити, чи має продукт змінений ген, можливо
тільки за допомогою складних лабораторних досліджень. І
оскільки наслідки впливання ГМО на організм недостатньо
вивчені на сьогоднішній час, постає питання про маркування цих
продуктів, а школярам необхідно роз'ясняти сутність поняття
«трансгенні організми».
Що стосується корисних продуктів, то на сьогоднішній час
розширяється їх асортимент і необхідно давати порівняльний
матеріал, який забезпечить школяру правильний вибір. Так, у
таблиці неодноразово згадується рослина олія. Традиційно на
Півдні України використовується соняшникова олія. Корисно
роз'яснити відміну між рафінованою і нерафінованою олією,
вміст у ній корисних речовин. Крім цього на сьогоднішній час
широко використовуються й інші рослинні олії: соєва, кукурудзяна, оливкова, а також лляна та горіхова. Так, наприклад, до
складу горіхової олії входять мінеральні речовини (солі заліза),
вітаміни В, Г, Р, Е, К, 12-21% білка, до 7% вуглеводів. На
сьогоднішній час в їжу нерідко використовуються екзотичні
фрукти (свіжі, засушені, зацукровані та інше), тому вчителю
необхідно мати і розповсюджувати про них інформацію. Ці плоди
і насіння – джерела, білка, віт. В, Е, мінеральних речовин.
Необхідно роз'яснити школярам, що поряд з корисними так званими «горіхами»: фундук (плід – горіх); мигдальний горіх
(насіння – кістянки); кедрові горішки (насіння з шишки сосни
кедрової), у побуті до горіхів відносять арахіс. У табл. 1 (с.39)
арахіс віднесений до додаткових джерел білка. Це пов'язано с
тим, що арахіс – представник родини бобові, його плоди – боби,
а так звані «земляні горіхи» насправді є насінням з бобів, таких
як продуктова квасоля та горох. До складу насіння арахісу вхо
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дить 40-60% невисихаючої олії, 22-37% білків, віт. В, Е, а також
специфічні вуглеводи, які обумовлюють рекомендацію до обмеження використання в їжу. У табл. 2 (с.40) запропоновані приклади фруктів як об'єктів вивчення джерел вітамінів і мінеральних
речовин. Набір традиційний. При адаптації матеріалу курса
вчителю необхідно звернути увагу на регіональні особливості
харчування. Так, наприклад: вживання кавунів можливо віднести
до традиційних, національних, родинних звичок на Півдні України. У названому курсі ці побутові знання про бахчові культури
потрібно збагатити відомостями щодо їх корисності для здоров'я.
М'якоть кавуна містить 80% води, 6-8% цукру, вітаміни В1, В2, С,
солі калію, заліза, його використовують як освіжаючий засіб.
Важливе місце в харчуванні населення Півдня України традиційно належить також іншим представникам родини гарбузових:
диням, кабачкам та ін. Усі вони за науковими даними дуже
корисні для здоров'я. Так диня містить 13-20% вуглеводів, віт. В,
С. Як харчовий продукт вона вгамовує спрагу і очищує організм.
У параграфі 7 «Харчовий раціон» наведена таблиця продуктів раціонального харчування, в якій теж названі продукти рослинного походження. Наприклад: фруктове пюре, десерт, сік.
Вважаємо, що вчителю треба звернути увагу учнів на важливість
якісної характеристики щодо фруктових соків (соки – фреш, соки
з додаванням цукру і консервантів). Традиційним національним
продуктом в Україні є узвар із сухофруктів, який також згадується
в тексті. Слід звернути увагу школярів, що це не тільки засіб
вгамувати спрагу, але й джерело корисної мінеральної речовини
– калію.
Розділ 3 «Безпека і здоров'я» містить параграфи: «Досліджуємо ризики і небезпеки» і «Безпека твого дому». У них
названі види ризику: фізичний, психічний та інші. Визначено,
наприклад, що фізичний вид ризику – це той, що загрожує життю
і здоров'ю. У тексті роз'яснюється різниця між виправданими і
невиправданими ризиками на певних прикладах і дані завдання
поповнити їх перелік. Вважаємо, що необхідно в перелік
прикладів невиправданого ризику додати вживання невідомих
плодів та насіння. Обґрунтуванням може бути приведений у
роботі список отруйних рослин з описом відповідних ознак, а
оцінкою рівня ризику – характеристика ступеня отруйності
рослин і прийомів першої допомоги при отруєнні ними.
Аналіз та пропозиції до змісту курсу 7 класу [4]. Розділ 1
«Життя і здоров'я людини», «Здоровий спосіб життя» містить
параграфи: «Значення звичок і навичок для здоров'я». «Обирає
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мо здоровий спосіб життя», «Профілактика захворювань».
Даним про рослинні об'єкти ми визначили місце в матеріалі про
імунітет та методи профілактики захворювань. У посібнику
введено поняття про імунітет, відмічено наявність вродженого та
набутого імунітету; нормального та послабленого, а також про
способи його підвищення.
Сучасна біологічна та медична наука має накопичені дані
про рослинні об'єкти, як засоби підвищення імунітету. Тому ми
пропонуємо знайомити школярів з деякими з таких рослин, як з
природньої дикої флори, так і з культурних рослин – продуктів
харчування. Доктор медичних наук, імунолог-інфекціоніст, професор А.Г.Пономарева пропонує для захисту імунної системи в
якості профілактичних засобів використання в їжу продуктів, які
поповнюють запаси мінеральних речовин: магнію, цинка, селена,
марганцю та сприяють утворенню антитіл (поняття введено в
підручнику на с.26). Джерелом магнію з рослинних організмів є
капуста, буряк, кукурудза, редька, картопля, гречиха, горох,
квасоля, горіхи. Цинку багато в моркві, буряку, чорній смородині;
селен знаходиться в таких лікарських рослинах – чистотіл, глід,
материнка, ромашка аптекарська, алое; марганець – ріпчаста
цибуля, часник, баклажани; з трав – в м'яті, деревії, шавлії. При
вираженому імунодефіциті в період весняних та осінніх
загострень простудних захворювань, для забезпечень організму
марганцем добре з'їдати натще половинку або цілий гранат, для
відновлення імунного захисту імунологи-інфекціоністи пропонують фіточай з трав, які широко розповсюджені це: пижма,
календула, звіробій, шипшина, м’ята).
У розділі 2 «Фізичний розвиток підлітка» матеріал викладається у таких параграфах: «Індивідуальний розвиток підлітка»,
«Ріст, вага і фізична форма», «Шкіра і здоров'я», «Косметичні
проблеми підлітків». До розділу запропонована практична робота за темою «Вибір косметичних засобів і правило користування
ними». Дані про рослинні об'єкти згадані в розділі переліку
природних компонентів, які використовують у косметології для
проблемної шкіри. Це -кропива дводомна, зелений чай, ромашка
аптечна, чайне дерево (олія), евкаліпт, алое вера, розмарин,
грейпфрут, огірок (сік). З рослин місцевої флори ми
пропонуємо додати відомості про лопух, аїр, залізняк..
Життя людини щільно пов’язане з рослинним світом. Цей
зв’язок породив життєво важливі навички: створення мікроклімату, сезонне корегування живлення, підтримування гігієни,
лікування та багато інших. Курс «Основи здоров'я», що
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позиціонується як інтегральний та оснований на ООЖН,
покликаний і в названому аспекті не тільки спиратися на досвід
суспільства, але й корегувати його на науковій основі.
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ПІДГОТОВКА ШКОЛЯРІВ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
У статті висвітлено власний досвід та узагальнено
знання фахівців з питання профільності навчання в середній
загальноосвітній школі, засоби виявлення, урахування й
формування особистісної готовності старшокласників до
вибору профільного навчання.
Сучасні вчителі мають виховувати не носія знань, а людину,
яка має жити в суспільстві і приносити йому користь. Нині
необхідно готувати випускника середньої школи не до роботи на
конкретному робочому місці, а до галузевого ринку праці.
Сучасне суспільство потребує професіоналів, чиє мислення
обмежене не лише спеціальними знаннями, а має риси універсалізму, фундаментальності й духовно-моральну основу [2].
Зміст профільної освіти – це система наукових знань, умінь і
навичок, оволодіння якими забезпечує формування в учнів наукового світогляду, умови особистісно-зорієнтованої перетворювальної діяльності, спрямованої на всебічний розвиток розумових, фізичних здібностей та систем емоційно-ціннісного
*
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ставлення
до
світу,
а
також
розвиток
профільнодиференційованих інтересів з метою максимальної соціалізації
та творчої самореалізації особистості. Тому робота з підготовки
до вибору учнями профілю навчання має стати органічною
частиною всього навчально-виховного процесу і починатися
якомога раніше. Так, активне професійне самовизначення учня в
старшій школі є результатом успішної оптимізації навчальних
шкільних програм і системної роботи в середній школі. У цьому
плані розвивальна профорієнтаційна робота полягає в
сукупності виховних і освітніх впливів, що розвивають в учнів
здатність усвідомлено приймати рішення, які стосуються
професійної діяльності, з огляду на свої схильності, знання,
смаки, інтереси. Врахування власних здібностей у виборі
профілю навчання в старшій школі є найбільш актуальним [3].
Мета даної статті – поділитися власним досвідом та
узагальненими знаннями фахівців з цього питання, висвітлити
засоби виявлення, врахування і формування особистісної
готовності старшокласників до вибору профільного навчання.
Обираючи профіль навчання в загальноосвітній школі,
учень має усвідомити, що він реально визначає загальний профіль майбутньої трудової діяльності, що є передумовою для
обрання пізніше певної професії і далі – конкретної спеціальності
в її межах.
Профільна підготовка відрізняється від загальноосвітньої
більш конкретними професійно орієнтованими характеристиками
мотивів, цілей, засобів і результатів навчальної, продуктивної,
творчої діяльності, які виступають по відношенню до учня у
вигляді певних вимог [1].
Одним із важливих моментів у процесі навчання і виховання
є врахування сенситивних періодів, сприятливих для
становлення здібностей. Мова йде про своєчасне розкриття
природного потенціалу дитини. Важливе також питання про
зв'язок здібностей із загальною спрямованістю особистості, з
тим, наскільки стійкі схильності дитини до певної діяльності.
Щоб говорити напевно про наявність у дитини задатків до
однієї або іншої діяльності, необхідно дати їй можливість виявити себе в ній. Виправдовують себе організація факультативів,
курсів за вибором, гуртків, розробка поглиблених програм з
предметів. Дитина може випробувати свої сили, реалізуючи
природний потенціал. Стійкий інтерес до профільного предмета
виникає тоді, коли учень відчуває свою компетентність у ньому.
Цьому сприяє успіх, що підкріплює стимул до навчальних
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досягнень [6].
У психологічному дослідженні доцільне вивчення всіх
компонентів когнітивних функцій. Це можуть бути тести, анкети,
опитувальники, інтерв’ю, що допомагають дитині зорієнтуватися
у спрямованості своїх інтересів.
Психолого-педагогічний моніторинг у період до профільного
поглибленого вивчення предмета в середній школі доцільно
спрямувати на:
1) вивчення і врахування навчальних інтересів учнів
(проводиться за методиками «Здібності учня», «Карта інтересів»
та «Потреба в досягненнях»);
2) аналіз та інтегральну оцінку навчальних досягнень
дитини за окремими предметами, а також урахування успішного
виконання ними певних видів діяльності, пов’язаних із
застосуванням спеціальних здібностей (художніх, музичних,
літературних, сценічних);
3) дослідження
структурних
компонентів
інтелекту
(вербальний, просторовий, математичний) (методики ШТРР
Фурман В., матриці Равена, конструктивне мислення);
4) вивчення
професійних
інтересів,
схильностей
особистості (здійснюється за допомогою опитувальників ДДО
Клімов Є.; ОДАНІ – 2 Федоришина В.О.).
Залежність навчальних досягнень від рівня розвитку
окремих інтелектуальних здібностей можна подати так:
1. Рівень вербального інтелекту визначає успішність
навчання з усіх предметів, насамперед гуманітарних.
2. Рівень просторового інтелекту визначає успішність
навчання з предметів природничо-гуманітарного циклу (біологія,
географія) і фізико-математичного циклу.
3. Рівень
формально-числового
інтелекту
визначає
успішність навчання з математики.
4. Загальний інтелект визначає лише верхні межі можливих
досягнень людини [6].
Навчальні досягнення школярів класний керівник занотовує
в карту спеціальних досягнень учня, зазнаючи вияви його
спеціальних здібностей у навчальній та позакласній діяльності,
спрямованість читацьких інтересів, зауваження батьків, власні
спостереження.
Для того щоб інтелектуальний потенціал за певним циклом
розглядався з урахуванням мотиваційного підкріплення, необхідно обов’язково враховувати професійні інтереси учнів. З цією
метою можна застосовувати методику «Мотивація навчання».
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1. «Скласти розклад на тиждень». Учням пропонують
включити будь-яку кількість уроків із різних предметів,
передбачених шкільною програмою, а також викреслити з
розкладу уроки з предметів, що їх не цікавлять.
2. «Методика з конвертами». Школяреві пропонують
вибрати серед інших конвертів, той на якому написана назва
навчального предмета, що його найбільше цікавить, а потім
відкрити конверт і вибрати з карток ту, на якій написаний
найбільш цікавий для нього тип завдань у цьому навчальному
предметі (теоретичний, дослідницький і т.д.).
3. Методика незакінчених речень. Учням пропонують
дописати речення на зразок:
 Щоб учневі на уроці було цікаво, потрібно…
 Більше за все на уроці мені подобається...
 У мене завжди викликають інтерес завдання, що…
 Я часто читаю літературу з…
 У вільний час я люблю…
4. З
метою
визначення
стійкості
інтересу
учню
пропонується заповнити таблицю:
Мій
Заняття з репетитором, Самостійне вивчеулюблений відвідування підготовчих ння навчального
предмет
курсів з предмета
матеріалу

Регулярне
читання книг
з предмета

5. З метою визначення, що саме викликає інтерес учня в
улюбленому предметі, учням пропонують відповісти на питання
«Так» або «Ні». Найбільший інтерес при вивченні улюблених
предметів у мене викликає:
 новизна навчального матеріалу;
 історія розвитку науки;
 сучасні досягнення науки;
 практична значимість досліджуваного;
 цікавість;
 дослідницькі і творчі завдання;
 практичні роботи, доброзичливе ставлення на уроці;
 інше.
Узагальнена інформація з результатів психологічного дослідження заслуховується на психолого-педагогічному консиліумі.
Узагальнюються всі результати комплексного дослідження і
приймається рішення щодо профілю навчання, який рекомендується для учня.
Буває так, що учневі складно професійно самовизначитися.
Про це свідчитимуть невиразність професійних інтересів, низька
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навчальна мотивація. Варто провести психологічне консультування з підлітком та його батьками, звернувши увагу на деякі
особливості дитини. Для надання допомоги в самовизначенні
психолог має з’ясувати щодо учня:
 інтереси і схильності;
 загальні соціальні можливості;
 особистий і професійний план;
 інформованість про розмаїття професій;
 система навчальних закладів, у яких можна здобути
відповідну освіту, вимоги, що ставить професія [6].
Важливим є вирішення питання про правильний (об’єктивний) вибір адекватного профілю навчання для кожної дитини з
урахуванням її провідних здібностей і професійних інтересів.
Продуктивною є налагоджена профорієнтаційна робота у співпраці психолога, вчителів, батьків. Просвітницьку діяльність у
педколективі доцільно спрямувати на підвищення кваліфікації
вчителів з питань: «Теоретичні засади виявлення здібностей
дитини, шляхи її розвитку», «Використання нових засобів та
новітніх технологій у процесі навчання в умовах профілізації
навчання» і т.д. Слід звернути особливу увагу на роботу з
батьками, їх ознайомлення з основними психологічними
чинниками, що сприяють успішній діяльності людини в певній
сфері (психологічні особливості, здібності, мотивація тощо),
найважливішими вимогами професій типу «Людина – людина»,
«Людина – техніка», «Людина – природа», «Людина – Знакова
система», «Людина – художній образ» [3].
Ця робота – надзвичайно важлива, адже саме батьки здатні
впливати на формування світогляду дитини, сприяти її
особистісному та професійному самовизначенню.
Таким чином, основна мета профільного навчання – формування в учнів зацікавленого ставлення до свого майбутнього,
активізація самопізнання, самовиховання, самопідготовки. Тобто
– розвиток активної позиції.
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ВИХІДНІ ПОЗИЦІЇ РОЗУМІННЯ ДІАЛОГУ ЯК ЗАСОБУ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті розкрито важливі позиції розуміння діалогу як
необхідного засобу соціалізації особистості.

Людина є суб’єктом двох ключових видів діяльності:
матеріально-практичної й комунікативно-пізнавальної. Але вона
не просто діє в певному соціокультурному просторі, а постійно
взаємодіє з елементами свого природного, техніко-економічного
й соціально-культурного оточення, обмінюється результатами
діяльності з іншими людьми.
Така постійна динамічна взаємодія в суспільстві відбувається на основі спілкування, що є важливою складовою механізму
соціалізації людини. Соціалізація – це процес засвоєння й подальшого розвитку індивідом соціального й культурного досвіду,
трудових навичок, знань, норм, цінностей, традицій, які накопичуються й передаються від покоління до покоління з метою
формування соціальних якостей і розвитку його індивідуальності.
Завдяки соціалізації людина стає особистістю, формує власний
духовний світ, розвивається в процесі діяльності. Найбільш
спеціалізованою діяльністю (за своїми соціально-психологічними
функціями) є спілкування знакове, у тому числі мовленнєве.
Мові й мовленню належить провідне місце в поступовому
формуванні людини. Мова найглибше пронизує свідомість і
підсвідомість людини та доносить до них величезну частку
інформації про навколишній світ, про закономірності його
функціонування. Через мову дитина усвідомлює своє «Я». Разом
із засвоєнням мови в підсвідомості закладається внутрішній план
можливих дій, створюються моделі вчинків, що реалізуються у
відповідних життєвих ситуаціях.
Отже, потреба в спілкуванні, мовленні, поряд із потребою
діяльності, праці є визначальною в становленні особистості, її
соціалізації. За таких умов особливий інтерес викликає дослідження поняття діалогу – однієї з форм мовлення (і спілкування),
*
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– різноманітних його трансформацій в історії та сьогоденні,
визначення місця цього явища в певній системі.
Діалог належить до понять, які людство вивчало ще з
Античних часів. Науковці багатьох галузей науки – філософи,
лінгвісти, психологи, педагоги, соціологи – досліджують різні його
аспекти й сьогодні, що свідчить про їх динамічний характер і
важливе значення в розумінні й вихованні особистості.
В історико-філософських дослідженнях типи діалогу
класифікують, пов’язуючи їх зі стилями спілкування або стилями
комунікацій, що зумовлені впливом гранднаративів і типів
суспільств у різні періоди розвитку людства. Гранднаративом
виступає такий наратив (оповідання, у якому викладені основні
ідеї), що панував у певний історичний період. Такі наративи
визначають у цілому тип суспільства й, відповідно, типи
спілкування, прийняті в ньому.
В античній філософії виділено роди й види діалогу в
залежності від мети, характеру та рівноправності учасників
бесіди [4]. Родами діалогу є справжній і позірний (монологічний)
діалоги. Конкретні види діалогу розрізняються на підставі
характеру суб'єктів (реальні чи уявні), а також їх рівноправності.
У справжньому діалозі суб'єкти рівноправні, а в позірному – ні.
Характерною рисою справжнього діалогу, яким виступає в
Античності діалектичний вид, є наявність принаймні двох суб’єктів, учасників діалогу, які в реальній бесіді шукають істину шляхом запитань та відповідей. Однак співрозмовники в принципі не
сумніваються в тому, що істина є, її просто необхідно відшукати.
Видами позірного діалогу є внутрішній, софістичний
(окремим випадком якого виступає евристичний) та риторичний
діалоги. Мета внутрішнього діалогу – істина, що досягається
шляхом суперечки із самим собою; співрозмовники тут не
потрібні, їх роль у діалогах Платона, наприклад, – лише
підтвердження позиції Сократа. Але така форма діалогу тісно
пов’язана з діалектикою, тому цінним є відкриття Платоном
діалогічної природи мислення людини.
У риторичному діалозі провідна роль належить оратору,
який переконує в правильності певного твердження. Слухач –
пасивний.
Софістичний діалог займає особливе місце в Античності.
Мета софіста – перемога в суперечці. Він через майстерно дібрані запитання примушує співрозмовника суперечити самому
собі, доводить цим, що учасник бесіди нічого не знає, і стверджує в такий спосіб власну перевагу. Тобто софісти вважали, що
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немає об’єктивної істини, кожна думка має право на існування,
тому діалог – це «змагання» думок. Вони демонстрували перевагу своїх думок над думками співрозмовників. Саме через це софісти виступають виразниками індивідуалізму, гранднаративом
якого є особистісне на противагу гранднаративу універсальнозагального, ідеї Космосу, що властива в цілому античним
суспільствам.
Крім того, у давньогрецькій і давньоримській філософії
формується як окремий тип спілкування монолог. Це знаходить
своє відображення в трактатах. Автор викладає готові істини,
апелює не до конкретної аудиторії, а до уявного співрозмовника,
який відповідає всім вимогам автора й реакція якого в принципі
не має значення. Однак у добу Античності, на відміну від інших
часів, такий тип спілкування не був провідним.
У філософії доби Середньовіччя, по-перше, зберігає своє
значення внутрішній діалог, коли людині відкривається істина в
суперечці із самою собою. Особливістю такого середньовічного
діалогу є те, що в ньому третьою діючою особою виступає Бог.
Звідси «Господь керує нашою бесідою», «Бог свідок» як пряма
вказівка на присутність Бога під час бесіди. Античний гранднаратив Космосу замінюється середньовічним гранднаративом Бога.
По-друге, з'являється новий вид діалогу – навчальний, що
представляє собою деяке поєднання діалектичного та
риторичного діалогів, з переважанням характеристик останнього.
Учитель, який володіє істинним знанням, веде учня до пізнання
істини, відповідаючи на його запитання.
По-третє, у середньовічних університетах набуває модифікації античний діалектичний вид діалогу, представлений як диспут. Ця модифікація полягає в тому, що в процесі диспуту істина
не встановлюється. Основним методом у з’ясування істини тут
усе ще залишається метод запитання / відповідь. Але тепер
відповіді потребують докладного обґрунтування, наведення всіх
«за» і «проти», а потім вже проблема набуває оригінального
вирішення. На перший план поступово виходить логіка. У цьому
діалозі відбувається «змагання» обґрунтувань, а діалектична
майстерність, що полягає у вмінні ставити запитання й давати
відповіді, є допоміжним засобом. Головним завданням диспутів
було не відкриття невідомого, а роз'яснення відомого, опанування істини, яка подана людині Богом.
Слід зауважити, що евристичний момент диспутів призводив
до того, що головним був сам процес, а не результат. Це було,
напевно, однією з основних причин, що зумовило негативне
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ставлення діячів епохи Відродження до схоластики й диспутів.
Епоха Відродження відхиляє диспут як надто регламентовану форму спілкування, пріоритет надається невимушеній
бесіді друзів, які шукають істину. Відмінність діалогу доби
Відродження від діалогу доби Середньовіччя полягає в зміні
гранднаративу: замість ідеї Бога, тлумачення якого закріплене в
церковних догматах, з’являється «універсальна людина», яка
створює різні культурні традиції й обирає для себе те, що їй
ближче. У цей час переважає риторичний вид діалогу, що
зумовлено особливим ставленням гуманістів до Античності й до
оратора, який виступає як «вождь народу».
Уперше утворюється новий тип справжнього діалогу – інтерсуб’єктивний, – у якому суб'єкти рівноправні, як і в діалектичному, однак на відміну від нього, вони не тільки шукають істину. Це
може бути спілкування з будь-якого приводу. Визначною рисою
такого діалогу є те, що для співрозмовників наперед не визначено, чи є істина взагалі. Передумови такого типу спілкування
створилися в епоху Ренесансу, коли перед людиною постає
завдання самообґрунтування й обґрунтування її, як центру світу.
У наступну епоху – епоху Модерну – ідеал «універсальної
людини» трансформується в новоєвропейський суб’єктивізм.
Основним типом спілкування є монолог, коли кожний філософ
прагне створити систему, що єдина виражає істину в останній інстанції. Діалог у ці часи представлений тільки позірним діалогом.
Однак саме в «монологічній» філософії, передусім у
філософії суб'єктивізму, виникає проблема інтерсуб'єктивності.
Людина вже ствердилась як суб'єкт, тепер завдання полягає в
тому, щоб подолати її атомізованість і вийти на справжній діалог,
на побудову гармонічних зв’язків. Осмислення діалогу тут
відбувається на якісно новому рівні, адже людина вже пройшла
випробування власною самістю й тепер повинна прийти до того,
що інша людина – теж особистість і має свою автономію. У
соціально-філософському плані це отримало вираження в
теоріях походження держави, у яких якраз і стверджувалась
природна рівність людей і автономія індивіда.
З іншого боку, для особистості недостатньо лише
атомістичних зв'язків, коли кожний рахується тільки із собою,
ставить досягнення власної мети понад усе. У таких ситуаціях
інші люди виступають тільки як засоби, проти чого застерігав ще
Кант, формулюючи категоричний імператив. Якщо людина не
матиме гармонічних зв'язків, тоді вона не відбудеться власне як
людина. Подальшого розвитку такі погляди набули в некласичній
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філософії, філософії ХХ ст., коли відмовляються від будь-яких
гранднаративів, адже різні наративи мають право на існування в
однаковій мірі. Точніше відбулося врівноваження двох гранднаративів – універсально-загального та особистісного, індивідуального. Взагалі філософія ХХ ст. характеризується поворотом до
філософії комунікації: на зміну дослідженням суб’єктивності
прийшли дослідження інтерсуб’єктивності. За вихідний пункт
філософування обирається звичайне спілкування між людьми.
Для розуміння діалогу вирішальне значення має одна з
основних праць Мартіна Бубера «Я і Ти», де він чітко фіксує дві
сфери існування людини, що є апріорними, заданими їй до будьякої діяльності. Ці сфери відображають два фундаментальних
відношення людини до світу, іншої людини та Бога. «Нема Я
самого по собі, є тільки Я основного слова Я–Ти і Я основного
слова Я – Воно» [2, 16]. Основні слова, як відмічає М.Бубер, це
не окремі слова, але пари слів: Я-Ти і Я-Воно. До основного
слова Я-Воно світ належить як досвід, а основне слово Я-Ти
створює світ відношень, які розгортаються в трьох площинах:
«Перший: життя із природою. Тут відношення... не досягають
рівня мовлення.... Другий: життя з людьми. Тут відношення
відкрите й оформлене в мовленні. Ми можемо давати й
приймати Ти. Третій: життя з духовними сутностями. Тут
відношення... не володіє мовленням, однак породжує його» [2,
23]. Ці площини охоплюють не тільки фундаментальну форму
комунікації, але й первинний вимір людського буття, бо жодна
людина не існує окремо, сама по собі.
Описати світ Воно, на думку автора, набагато легше, ніж
підійти до світу діалогічних відносин, які взагалі важко
піддаються дослідженню.
У кожної людини наявне це подвійне Я, при цьому чим
більше в ній Я основного слова Я-Ти, тим у більшій мірі вона є
особистістю й навпаки.
Світ Ти суттєво відрізняється від світу Воно. Справжнє діалогічні відносини між людьми набувають виразу в мовленні.
Повна взаємність відношення Я-Ти ніколи не може бути гарантована, але людина завжди повинна бути готовою до «зустрічі».
М.Бубер відмічає, що існують такі відношення Я-Ти, які за
своєю належністю до певної сфери діяльності не можуть досягти
повної взаємності, якщо вони будуть залишатись в цих межах.
Це ставлення вихователя до свого вихованця. Для того, щоб
таке відносини справді були діалогічними, необхідно, щоб
вихователь ставився до свого учня як до особистості. Учень теж
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може підтримувати ці відносини відчуттям довіри до життєвого
шляху свого вчителя. Але відсутність справжньої рівноправності
між вихователем і вихованцем не дає підстав уважати, що
відношення Я-Ти може досягти цілковитої взаємності. Вище ми
розглядали позірний діалог, головною рисою якого якраз і була
нерівноправність його учасників. На думку М.Бубера, справжні
діалогічні відносини мають бути безпосереднім спілкуванням
людей. Він особливо наголошує на стосунках.
Ці положення набувають більш розгорнутого вигляду в іншій
роботі М.Бубера – «Діалог», де він уже не вбачає концентрацію
діалогічних відносин тільки в мовленні. Можна, на його думку,
обійтися без слів, без повідомлення, але в будь-якому діалозі
обов'язково має бути «взаємна спрямованість внутрішньої дії»
[1, 99]. У зв’язку із цим виділяє три види діалогу:
а) справжній, який може виражатися як у словах, так і в
мовчанні. Кожний із його учасників тут дійсно сприймає іншого в
усіх особливостях його буття й прагне встановити живі взаємні
відносини;
б) технічний як властивість сучасного існування, обумовлений лише необхідністю об'єктивного взаєморозуміння;
в) монолог, який маскується під діалог, де кожна людина,
перебуваючи серед інших людей, стурбована тільки собою,
говорить сама із собою, прагне ствердитися у своєму марнославстві, дивиться тільки на те, яке враження справили її слова
на оточуючих та ін. Це ми зустрічаємо, уважає автор, скрізь: і в
дискусії, і розмові друзів, і в бесіді закоханих. Людина не бачить
в інших особистостей, милується лише собою. А діалог може
відбутись тільки між особистостями, які готові до «зустрічі».
Справжній діалог М.Бубера – відношення Я – Ти – це те, що
ми називаємо інтерсуб’єктивний діалог, який формується у
ХХ ст.
Для подальшого дослідження проблеми діалогу провідне
значення має думка М.Бубера про сферу «між», або спільний
когнітивний простір, який не належить кожній окремій
особистості, а створюється ними в процесі діалогу. Тільки такий
діалог і може бути справжнім діалогом. Коли ми розглядали види
позірного діалогу в історії філософії, то в них якраз важко
визначити цю сферу, адже в такому типі спілкування
здійснюється однобічний вплив одного суб'єкта на іншого. Тобто,
один з учасників діалогу намагається через когнітивний вплив
змінити ментальний простір іншого, нав'язати йому свою думку, а
не з'ясувати обопільні погляди. Характерною ж рисою
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справжнього діалогу є рівноправність учасників комунікації,
прагнення створити якраз цю сферу «між».
Ці погляди органічно продовжилися в дослідженнях
В.М.Волошинова, М.М.Бахтіна, В.Біблера, концепції Г.-Г.Гадамера і низки інших учених, які їх поглиблювали.
Отже, головними елементами справжнього діалогу є
ставлення до співрозмовника, сприйняття його як особистості),
спрямованість висловлювання на слухача, мовленнєвий задум
(ілокуція), усталеність мовленнєвих жанрів, вихід на суб’єкт–
суб’єктні відносини.
Знання історії предмета дозволяє зрозуміти сучасний стан
проблеми, дає можливість правильно визначити перспективи
розвитку і є, зокрема, методологічною основою для створення
методики навчання діалогічного мовлення учнів на уроках
української мови.
Основним завданням шкільного курсу рідної (української)
мови є плекання мовної особистості – людини, яка виявляє
високий рівень мовної й мовленнєвої компетенції, шанує, любить
і береже рідну мову, людини, здатної представляти себе в
суспільстві також і засобами мови. Розуміння ж феномену
спілкування, що відбувається переважно в мовленні, зумовлює
осмислення і самої людини.
З іншого боку, щоб стати особистістю, індивідуальністю їй
потрібно пройти складний шлях біологічного, розумового,
психологічного, духовного й соціального зростання. Розвиток
людини відбувається в процесі засвоєння та використання
суспільного досвіду, матеріальних і духовних цінностей людства,
що забезпечує входження її в систему суспільних відносин. Цей
процес – соціалізація людини – здійснюється поетапно й має
діалогічну природу, що може бути представлена в такий спосіб:
1) відносини «Я» – «Я» формують внутрішній діалог,
самосвідомість, духовний світ;
2) «Я» – «ТИ» – основні моральні почуття (любові, дружби
тощо);
3) «Я» – «МИ» – групові, кланові, кастові, національні,
класові, державницькі почуття, звичаї, традиції, переконання;
4) «Я» – «ВОНИ» – міжособові, міжгрупові, суспільні відносини та зумовлені ними почуття, настрої, ідеї, учинки;
5) «Я» – «СУСПІЛЬСТВО» – ставлення до світу ідей,
відносин, речей;
6) «Я» – «ЛЮДСТВО» – родову самосвідомість, діалог
культур;
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7) «Я» – «ПРИРОДА» – екологічну свідомість і ставлення до
навколишнього середовища;
8) «Я» – «УНІВЕРСУМ» – світогляд, релігійні й філософські
ідеї, погляди на сенс життя тощо [3, 80].
Ці положення знайшли відображення в соціокультурній
змістовій лінії навчання української мови, що спрямована також і
на соціалізацію учнів [5].
Отже, навчання діалогічного мовлення має відбуватися у
двох аспектах: у формах роботи й у тематиці дидактичного
матеріалу та висловлювань учнів.
Такий підхід до навчання діалогічного мовлення учнів на
уроках мови, на нашу думку, відповідає вимогам сьогодення
щодо соціалізації особистості – розуміння й визнання іншої
людини, сприйняття загальнолюдських цінностей, готовність до
взаємодії, до діалогу культур. Цілеспрямоване використання
можливостей діалогу також на уроках з інших предметів
сприятиме подальшому його розвитку як засобу встановлення
взаєморозуміння, взаємозбагачення та об’єднання зусиль людей
для творчої діяльності.
Література:
1. Бубер М. Діалог / Пер. с нем. М.И.Левиной // Бубер М. Два образа
веры. – М.: Республика, 1995.– С.93–124.
2. Бубер М. Я и Ты / Пер. с нем. В.В.Рынкевича // Там же. – С.15–92.
3. Діденко В.Ф., Діденко Л.В., Кондратова–Діденко В.І. Людина і світ:
Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2001. – 229 с.
4. Колотілова Н.А. Діалог: логіко-філософський аналіз. Дис... к.філос.н.
– К.,1999. – 170 с.
5. Програма української мови 5-12 класи. – К., 2005.
*

Приходько М.І.
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТЕХНІЧНОЇ ПРАЦІ
В 5 КЛАСІ

Стаття розкриває суть методу проектування і виготовлення
об’єктів на уроках технічної праці.

В освітній галузі «Технологія», основними завданнями якої є
формування технічно, технологічно і комп'ютерно освіченої
особистості та забезпечення підготовки її до трудової діяльності
в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного
*

© Приходько М.І.



147




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



суспільства, метод проектів – це комплексний процес, який
формує в школярів загальнонавчальні вміння, основи
технологічної грамоти, культуру праці й спрямований на
оволодіння ними способами перетворення матеріалів, енергії,
інформації, технологіями їх обробки.
У Державних стандартах освітньої галузі «Технологія»
зазначається, що в основній школі учні ознайомлюються з
проектно-технологічною діяльністю з опорою на знання з основ
наук
на
рівні
предметно-практичної
діяльності;
учні
ознайомлюються із світом професій, спираючись на знання з
основ наук на базі предметно-практичної діяльності; учні
залучаються до проектної, конструкторсько-технологічної,
художньо-конструкторської та дослідницької діяльності; в учнів
розвивається здатність реально оцінювати свої можливості для
вибору посильних творчих завдань [2].
Учні особисто повинні вибрати для себе об'єкт проектування, тему проекту, тобто виріб, який вони хотіли б дійсно вдосконалити, внести в предметний світ, яким хотіли б задовольнити
потреби людей.
Проблемі застосування методу творчих проектів на уроках
трудового навчання присвячена незначна кількість наукових
праць. Зокрема, загальні основи проектування відображено в
дослідженнях Ж.Т. Тощенка, Т.О. Антонюка, О.В. Киричука,
О.М. Коберника та інших. Деякі аспекти організації проектнотехнологічної діяльності на уроках трудового навчання розкриті в
публікаціях В.Д. Симоненка, О.М. Коберника, С.М. Ящука.
Цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей до самостійної, практичної, планової й систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або
існуючого, але вдосконаленого виробу, формує уявлення про
перспективи його застосування; розвиває морально-трудові якості, загально-цінні мотиви вибору професії й працелюбність. При
цьому необхідно пам'ятати, що потрібно особливу увагу приділяти тому, щоб в учнів не згасав інтерес до цього процесу, стежити щоб вони доводили свої наміри, особливо в праці до кінця.
Метод проектів дозволяє активно розвивати в учнів основні
види мислення, творчі здібності, прагнення самому створити,
усвідомити себе творцем під час роботи з «неслухняними
інструментами», «розумними конструкціями», «технологічними
системами» та ін. В учнів виробляється й закріплюється звичка
до аналізу споживчих, економічних, екологічних і технологічних
ситуацій, здатність оцінювати ідеї, виходячи з реальних потреб,
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матеріальних можливостей і вмінь, вибирати найбільш технологічний, економічний спосіб виготовлення об'єкта проектування,
який відповідав би вимогам дизайну [4].
Крім того, під час роботи над проектом у школярів
розвивається пізнавальна трудова активність, формуються
вміння самостійно використовувати свої знання, плідно
розвиваються комунікативні здібності, навички лідерства та
здатність до спільної роботи в групі, створюються можливості
для реалізації міжпредметних зв'язків.
Виконуючи творчі проекти від ідеї до втілення, учні вчаться
постійно приймати рішення, визначати свої проблеми в знаннях і
знаходити виправлення такого положення. У процесі проектнотехнологічної діяльності в школярів розвиваються загальні й спеціальні здібності, формується проектно-технологічна культура.
Усе це дає можливість зробити висновок про те, що
проектно-технологічна діяльність дозволяє здійснити перехід від
«школи пам'яті» до «школи мислення». У першому випадку
опора робиться, головним чином, на процеси сприйняття, уваги,
запам'ятовування, у другому враховується роль мислення,
головною працею учнів стає «мислення».
Проектно-технологічна діяльність учнів буде більш
результативною, коли в ній створюватиметься ситуація успіху,
коли у трудовій діяльності забезпечуються умови індивідуалізації
й диференціації, коли учень вільний від страху перед
майбутньою роботою, а об'єкт проектування, що пропонується
йому, є доступним, посильним, у ньому він може показати свої
здібності, розкрити потенційні можливості.
Так, під час вивчення теми «Об'єкти технологічної
діяльності» учні спільно з учителем здійснюють вибір об'єкта
проектування. Для цього спочатку розкривають суть поняття
«об'єкт технологічної діяльності людини».
Оскільки на попередньому занятті учні вивчали поняття
«технологія», доцільно розпочати заняття з його повторення. Це
можна зробити двома шляхами. Перший полягає в тому, що
методом бесіди, спираючись на знання та життєвий досвід дітей,
з'ясовують, що таке технологія.
Спостереження показують, що поняття «технологія» є
досить абстрактним для п'ятикласників. Тому під час бесіди
лише декілька учнів працюють над запитаннями, з якими
звертаюся до всього класу. Досвід переконує, що саме
колективне обговорення значно активізує роботу п'ятикласників.
З цього випливає необхідність залучити до обговорення всіх
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учнів. Бажано керуватися такою методикою.
1. Не слід привчати дітей давати фіксовані визначення на
поставлене запитання. Бажано, щоб учні висловлювали власне
розуміння того питання, яке обговорюється на уроці. Тому варто
докладати всіх зусиль до того, аби в роботі брав участь весь без
винятку клас.
2. На перших етапах навчання для економії навчального
часу можна допускати, щоб учні, які не хочуть висловлюватись,
швидко передавали слово далі. Для активізації роботи дітей не
коментуємо і не оцінюємо відповідь учня відразу. Тому діти, які
спочатку не беруть участі в обговоренні, з часом, спостерігаючи
за роботою однокласників, будуть включатися до висловлювання власних думок.
3. Узагальнюємо відповіді учнів, вказуючи на ті моменти, які
були правильними, не акцентувати увагу на конкретних учнях.
Лише для заохочення підкреслюємо вдалу відповідь учнів, які
відповідали правильно.
4. П'ятикласники, як зазначалося раніше, схильні до
відтворювальної діяльності, тому найважче відповідати першим
учням. Наступні за ними учасники обговорення, як правило,
повторюють сказане їхніми товаришами, «прив'язуючись» до
певної ідеї. Аби уникати цього, учитель бере участь в обговоренні, а також, формулює запитання дещо по-іншому в процесі
обговорення. Наприклад, коли бачимо, що діти вже прийшли до
однієї думки стосовно питання «що таке технологія» і один за
одним відтворюють це визначення, просимо дітей наводити
приклади технологій. Задаємо додаткове запитання: «Які відмінності між технологіями з обробітку деревини і металу» тощо.
Після того як кожен учень сформулює свою думку, підсумовуємо і звертаємо увагу дітей на відповіді, які були найбільш
вдалими, схвально висловлюємося про них. Далі наголошуємо,
що завдяки технологіям людина перетворює сировину та
матеріал у речі, які використовуються як у побуті, так і на
виробництві. Усі речі, створені людиною, є об'єктами технологічної діяльності. Пояснюємо дітям, що обробка матеріалу та
створення відповідного виробу – це і є створення нового об'єкта
технологічної діяльності. Не зупиняючись на формулюванні
визначення, просимо висловлювалися стосовно того, чи буде
їхній виріб привабливим, одним словом – естетичним.
Після обговорення наголошується, що вказані вимоги,
записані на дошці і ті, які вони щойно обговорювали, називають
показниками якості виробу. Діти записують ці вимоги в зошит,
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звертається їхня увагу на те, що зазначені вимоги стосуються
будь-якого виробу і для успішного використання сконструйованої
машини або іншого об'єкта необхідно дотримуватися цих
показників якості. Пояснюємо дітям, що, чим складніший виріб
(технологічний об'єкт), тим більше ставиться до нього ергономічних і технологічних вимог.
Під час проведення практичної роботи та вивчення теми
«Об'єкти технологічної діяльності». У практичній роботі цієї
частини програми зазначено два пункти:
1. Пошук інформації в підручниках, журналах, альбомах.
2. Вправи на вибір об'єктів технологічної діяльності,
визначення їх назви та призначення.
Зміст першої практичної роботи полягає в тому, що
відповідно до змісту навчальної програми, учні мають здійснити
вибір об'єкта технологічної діяльності залежно від потреб
людини. Під час цієї роботи дітям пояснюється, що для цього
необхідно здійснити міні-маркетингове дослідження. Тобто з'ясувати потребу у певних виробах і послугах, інтелектуальні та
матеріальні можливості самих себе та школи. Пропонуються
дітям інформаційні джерела – підручники, журнали, альбоми,
довідники, – ставляться перед ними завдання: визначити для
себе конкретну проблему, над якою вони будуть працювати.
Спираючись на власні знання й аналіз запропонованих
джерел, кожен учень (або групи учнів – клас діляться на ланки)
визначають для себе конкретне завдання й обирають тему проекту. У п'ятому класі, як уже зазначалося раніше, буде доцільно,
підготувати декілька таких проблем і запропонувати вибрати
одну з них для розв'язання. Варто, щоб вибір проблеми
здійснювався інтерактивним методом, наприклад методом
«мозкового штурму». Це спонукає учнів проявляти уяву та
творчість, даватиме змогу їм вільно висловлювати свої думки.
Мета «мозкового штурму» полягає в тому, щоб зібрати
якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом
обмеженого часу.
Після перегляду дітьми різних джерел, чітко формулюємо
проблемну ситуацію: відібрати найбільш цікаві ідеї-пропозиції,
які згодом будуть утілені в процесі проектування й виготовлення
певних об'єктів праці. Завдання може бути сформульоване якось
інакше. Головне, аби формулювання не було занадто довгим і
незрозумілим для учнів. З цією метою доцільно записати його на
дошці. Далі пропонуємо дітям висловити ідеї, коментарій. Це
можуть бути слова або фрази, що викликають асоціації з
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наведеним завданням. Учитель записує всі пропозиції на дошці
чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без
будь-яких зауважень чи запитань. Під час виконання учнями цієї
вправи потрібно дотримуюся такої методики:
1. Фіксувати всі без винятку «ідеї», які висуваються учнями.
2. Не оцінювати і не коментувати висунуті пропозиції. Інакше
учні відразу зосередять свою увагу на відстоюванні своїх ідей і
рух з пошуку нових відразу припиниться.
3. Весь час у процесі виконання вправи нагадувати дітям,
що ідей має бути якомога більше, тому вони можуть бути
фантастичними. П'ятикласники, як правило, не виявляють ініціативу до розв'язування завдань, які містять декілька варіантів
розв'язку. Слід також відзначити, що діти в п'ятому класі часто
піддають цензурі власні думки і не висловлюють своїх ідей
вголос, очікуючи негативної оцінки з боку учителя. Тому варто на
перших порах підтримувати саме фантастичні ідеї.
4. Якщо з'явиться велика кількість ідей, це створить
сприятливі умови для фантазування. Саме з цього моменту учні
починають більш рішуче висловлюватись і пропонувати власні
ідеї. Слід бути уважним і не пропустити цей важливий момент.
5. Одним із засобів, який може спонукати учнів до висловлювань, є заохочення дітей до зміни думок, уже висловлених
іншими. Об'єднання або зміна висунутих раніше ідей часто
зумовлює висунення нових, що перевершують первинні.
6. Можна використовувати під час виконання цієї вправи
такий плакат, на якому написано:
а) кажіть усе, що спаде на думку;
б) не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших;
в) можна повторювати ідеї, запропоновані будь-ким іншим;
г) розширюйте (вдосконалюйте) запропоновану ідею.
Проводиться експертиза ідей і відбираємо найбільш
актуальні та цікаві. Так створюється список (банк) учнівських
творчих проектів у вигляді проблем.
Потім необхідно звернутися до дітей з проханням (другий
пункт у практичній роботі) здійснити вибір найбільш актуальної
проблеми, яка відповідала б вимогам даного колективу, потребам школи тощо. Разом із дітьми на основі обраної проблеми
обирається об'єкт технологічної діяльності, пропонується дітям
дати йому назву та призначення.
Досвід роботи показує, що організаційно-підготовчий етап
варто проводити упродовж не більш як двох занять.
Підіб'ємо короткий підсумок. На перших етапах навчання
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проектної діяльності потрібно привчати школярів вільно
висловлювати власні думки стосовно тих завдань, які
розглядаються на уроці роботи, коли учні у процесі проектування
будуть виконувати вказані етапи.
Практична робота під час вивчення теми «Методи
проектування» має починатися з надання учням необхідної
інформації через літературні джерела або демонстрацію раніше
виготовлених зразків художніх виробів з деревини. При цьому
пропонується дітям у журналах, книгах, каталогах знайти
фотографії ідеальних, з точки зору художнього оформлення
виробів. Наступним етапом цієї практичної роботи буде
завдання: методом фантазування створити якомога більше
варіантів художніх виробів з деревини і зобразити їх у вигляді
малюнка. На початкових етапах навчання виконувати це
завдання потрібно паралельно з дітьми. Робити декілька
замальовок певного виробу (наприклад, декоративної підставки
для квітів чи для олівців) на дошці. Варто звернути увагу дітей на
те, що будь-який варіант, який вони запропонують, буде
правильним. Немає значення, як виготовлятиметься даний
об'єкт, як будуть з'єднуватися деталі – усе це не повинно
обмежувати фантазію дітей. Група таких об'єктів, створених
методом фантазування, отримує назву «ідеальних».
Після накопичення певних пропозицій у вигляді ідеальних
об'єктів, з метою їхнього відбору може застосуватися метод
алгоритмічного аналізу. Цей метод активізує технологічне
мислення учнів під час дослідження проектованого виробу.
Пропонується дітям відібрати ідеальні зразки виробів з
деревини і порівняти їх із реально існуючими об'єктами – тобто
ті, що знайдені в інформаційних джерелах чи були
продемонстровані мною. На основі порівняння складається
список технологічних протиріч і розробляється алгоритм їх
усунення.
Вказаний метод не завжди є доступним для п'ятикласників.
Усе залежить від особливостей класу в цілому та індивідуальних
здібностей кожного учня. Вище описаний спосіб вимагає від
дітей умінь працювати з літературою, зіставляти, порівнювати,
аналізувати знайдені зразки. Це не завжди вдається всім учням.
У класі може створитися група «відстаючих», які не завжди
будуть розуміти, чого від них очікує вчитель. Тому для
визначення форми виробу і найбільш придатних матеріалів
можна застосовувати простіший для виконання метод
морфологічного аналізу.
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Вправа проводиться за такою методикою.
1. Підбирається декілька проектів з тих, які відібрали учні під
час «мозкового штурму». Наприклад; виготовлення підвазонника
для кабінету, коробки для дрібних деталей, підставки для чашки.
Оскільки це лише вправи, то може бути й фантастичний варіант:
космічний корабель, надпотужний автомобіль тощо.
2. Звертаємося до учнів з проханням запропонувати відповідно до вказаних ознак можливі варіанти вирішення форми,
розмірів, кольору для майбутніх виробів. Учні під час цих вправ,
заповнюючи в зошитах морфологічні таблиці, вибирають не
лише форму, а й продумують і з'єднання, й інструмент, яким
будуть виготовляти виріб. Оскільки діти ще не знайомилися зі
способами з'єднань, то лише методом інформаційної підтримки
можна дати потрібну інформацію про з'єднання і повернутися до
цього питання на відповідному уроці, спираючись на цей досвід
роботи учнів.
3. Можливий такий варіант, коли п'ятикласників об’єднують у
групи і кожна група пропонує власний варіант. При цьому для
класу дається один проект.
Після виконання цієї практичної роботи учні будуть готові до
розробки робочого ескізу моделі за описом, що передбачається
у змісті наступної теми навчальної програми «Технічне
конструювання».
Технічне конструювання є продовженням художнього, але з
більш точним технічним оформленням майбутнього виробу у
вигляді відповідної документації: технічний рисунок, креслення
тощо. Тому потрібно активізувати знання учнів про основи графічної підготовки, які діти отримали у початковій школі, і
розкрити вказані поняття у ході практичної роботи.
Вибір конструкції варто починати з формулювання тих
вимог, які ставлять до виробу, що конструюють:
1. Простота конструкції (найменша кількість деталей,
простота їхніх форм, найменша витрата матеріалів).
2. Можливість виготовлення в умовах майстерні:
враховувати наявність матеріалу, інструментів, обладнання.
3. Конструкція спроектованого виробу повинна відповідати
програмному матеріалові.
4. Вимоги естетичного характеру: пропорційність форм,
акуратність з'єднань, точність ліній і т. ін.
Оскільки в учнів не завжди добре розвинута довільна увага,
то вимоги до конструкції потрібно записати на дошці, і якщо в цих
вимогах є якісь нові чи незвичні для дітей величини або поняття,
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то їх слід пояснити.
На початкових етапах навчання проектної діяльності будую
зміст завдання так, аби в ньому не вистачало якихось елементів
конструкції. Таке завдання аналізують (як проблемну ситуацію) і
розв'язують.
Надалі, збільшуючи кількість «невідомих», процес пошуку
будують шляхом послідовних запитань: «Що потрібно знайти,
аби розв'язати завдання?» «Що відсутнє в конструкції виробу?»
«Чим можна замінити деталь?» Кількість таких запитань
залежить від рівня сформованих конструкторських умінь в учнів,
і з часом, у міру їх закріплення, учитель зменшує кількість таких
запитань.
Знайдений розв'язок треба обговорити, щоб усі учні
усвідомили, чому саме такий варіант найбільш прийнятний.
Однак переходити до обговорення знайденої конструкції
треба лише тоді, коли вона є єдиним можливим вирішенням
завдання. Потрібно стежити за тим, чи є запропонована
конструкція правильною, і якщо ні, то утриматися від її аналізу,
спрямувати дітей на розгляд наступних.
Обговорення
розв'язків
багатоваріантних
задач на
конструювання має певну особливість. Ця особливість
зумовлена віковими обмеженнями у рівні розвитку в учнів
просторової уяви й мислення. Їм складно уявити без опори на
наочність одночасно всі запропоновані варіанти конструкцій, щоб
встановити їхні недоліки і переваги. У зв'язку з цим варто виготовити декілька варіантів конструкцій для обговорення їх.
Зрозуміло, що в процесі пошуку, фантазування їх не
демонструють. І лише після того, як визначаться з орієнтовною
формою та розмірами виробу, уточнюють його конструкцію або
загальний вигляд через демонстрацію певних зразків.
Часто в сучасній літературі з питань проектування мова йдеться про метод дизайн-аналізу майбутнього виробу. Пропонуємо
інший приклад того, як можна визначитись із формою виробу.
Наголошуємо дітям, що головною метою дизайну є розробка
оптимальної форми і розміру конструкції, які б забезпечували її
високу функціональність і надійність. Спочатку необхідно чіткіше
окреслити конструкцію майбутнього виробу, щоб визначитися з
його формою.
Методом бесіди з учнями, спираючись на складені ними
таблиці або матриці, з'ясовується найбільш доцільна
конструкція:
1. Яка з наведених конструкцій виробу є найбільш
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функціональною?
2. Який із запропонованих варіантів буде найекономнішим з
точки зору витрат матеріалів?
3. Який виріб є найбільш естетично привабливим?
На даному етапі проектування і відповідно до змісту
навчальної програми учні розробляють робочий ескіз виробу з
описом. Слід зазначити, побудова ескізу виробу для учнів 5-го
класу є досить складним. Виконати його допоможе така
методика. Спочатку повторюють графічні знання, отримані в
початковій школі.
Пропонуємо
дітям
виконати
технічний
рисунок
спроектованого виробу з дотриманням пропорцій. Після цього
ставимо перед класом завдання: за технічним рисунком скласти
ескіз із зображенням необхідних виглядів і додержанням правил
креслення; вказати матеріал і кількість деталей у виробі.
Після того як діти виконають технічний рисунок і будуть
готові до виконання ескізу, проводимо поточний інструктаж
методом бесіди:
– Що називається ескізом?
– Що називається виглядом на кресленні?
– Зображення яких виглядів ви знаєте?
З досвіду відомо, що учні 5-х класів під час складання ескізів
допускають помилки, які пояснюються тим, що вказані графічні
поняття ще не сформувались остаточно у свідомості учнів: виконують зображення в одній проекції, неправильно розміщують
вигляди на зображенні, проставляють розміри з написами «мм»
або «см», неправильно наносять розмірні і виносні лінії, не
вказують розміри деяких елементів деталей.
Ефективним прийомом є наочний показ помилок
безпосередньо в ескізах учнів у процесі їх виконання. При цьому
розповідаємо дітям про необхідність перевірки всіх частин ескізу,
наявність достатніх для визначення форми деталі виглядів,
зображень елементів на них, а також розмірів і написів.
Акцентуємо увагу дітей на тому, що головна вимога, яка
ставиться до ескізу, що складається, – можливість виготовити за
ним відповідний виріб, який було спроектовано.
Після цього повідомляю дітям, що, знаючи з креслення
форму, розміри, матеріал і кількість деталей у спроектованому
виробі, можна було б приступити до його виготовлення. Діти за
допомогою учителя доходять висновку, що, крім цього, ще
необхідно знати технологічну послідовність виготовлення виробу
– послідовність обробки кожної деталі певним інструментом та
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складання цих деталей у цілісний виріб.
Самостійна розробка школярами технологічного процесу
починається з добору заготовки майбутнього виробу.
Повідомляємо дітям, що вибір заготовки – дуже важливий етап у
роботі технолога. Адже для того щоб правильно вибрати
заготовку на майбутній виріб, необхідно знати поопераційну
технологію (послідовність) та припуски. Вибір матеріалу потрібно
проводити з урахуванням матеріального оснащення майстерні
та вікових особливостей учнів.
Технологічний процес виготовлення спроектованого виробу
можна показати учням у вигляді окремих завдань. Тобто діти не
виконують усю роботу від чорнової обробки до завершального
етапу – оздоблення готового виробу, а поетапно проходять
кожну операцію технологічного процесу у вигляді конкретного
завдання. Отже, розповідаємо спочатку про весь технологічний
процес виготовлення виробу.
Пояснюємо, що технологічний процес складається з
технологічних операцій, які мають певну послідовність. У свою
чергу, кожна технологічна операція складається з окремих
елементів – трудових дій. Акцентуємо увагу дітей на тому, що
операції в технологічному процесі мають чітко визначену
наступність, тобто їх не можна міняти місцями. Для того аби
дітям було простіше спланувати технологічний процес
проектованого виробу, пропонуємо зробити це спільно. Діти в
зошитах, а учитель на дошці (можна підготувати відповідний
плакат) виконують спрощений варіант технологічної карти, за
якою буде виготовлятись виріб.
Під час складання такої технологічної карти ставимо дітям
запитання:
1. З якої деталі треба починати виготовлення виробу?
Чому? Яку назву можна дати деталі?
2. З якої технологічної операції слід починати виготовляти
виріб? Чому?
3. Яким інструментом доцільно виконувати вказану
операцію?
Після виконання цієї вправи діти будуть краще усвідомлювати послідовність виготовлення виробу: чому застосовується таке
з'єднання, а не будь-яке інше, усвідомлено здійснювати добір
інструменту тощо. Слід підкреслити, що ці питання вчитель обговорюю спільно з дітьми безпосередньо під час складання
технологічної карти.
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Під час виконання технологічних операцій учні за допомогою
учителя здійснюють контроль якості виконуваних робіт і
самоконтроль своєї діяльності, вносять зміни, якщо є потреба, у
технологічний процес; корегують послідовність виконання
операцій, послідовність складання виробу; дотримуються технологічної та виконавчої дисципліни, наукової організації праці.
Основними методами навчання проектної діяльності на
даному етапі проектування будуть метод демонстрації з
поясненням та вправи. Вправи тут слід розуміти як виконання
багаторазових повторень певних дій на конкретних об'єктах
праці. У процесі виконання таких вправ виготовляються
спроектовані учнями вироби.
Після того як учні відібрали потрібний інструмент і прилади
для виготовлення своїх проектів, пропоную одному учневі
назвати перші дві операції за технологічною карткою. Далі
методом демонстрації з поясненням ознайомлюємо учнів з певною операцією. При цьому варто керуватися такою методикою.
1. Умовно всю операцію розділяю на окремі частини.
2. Під час вступного й поточного інструктажу звертати увагу
учнів лише на ті компоненти операції, які є найбільш важливими
для успішного її виконання і стежити за дотриманням
п'ятикласниками саме цих компонентів операції. Після того як
вони будуть остаточно сформовані у поточному інструктуванні
звертаємо увагу учнів на решту елементів операції.
Після того як учитель показав лише одну або дві операції,
учні їх виконують під його наглядом. Обмеживши в такий спосіб
технологічний процес виготовлення проекту, учні приступають до
виконання лише першого завдання. Коли весь клас виконає це
завдання, учитель демонструє операцію наступного завдання і
т.д.
Таким чином, учитель має можливість контролювати роботу
учнів на кожному технологічному етапі, коли вони виконують певне завдання – від розмітки до завершення роботи над проектом.
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Яковенко В.Д., Носов П.С.*
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
У статті запропоновані основні засади підвищення якості
навчання на основі вдосконалення моделей та методів управління
діяльності навчального закладу.

Якість – фундаментальна категорія, що визначає всі сторони всесвіту, чинники соціального пристрою й діяльності людей.
Категорія «якість» розкривається відповідно з категоріями «кількість», «системність», «структура», «організованість», «оцінки»,
«рівень якості», «вимоги до якості», «міра якості» та інші.
Останнім десятиріччям тисячі організацій у всьому світі
впроваджують філософію Загального управління якістю (Total
Quality Management – TQM). Загальне управління якістю є
філософією, яка може й повинна бути покладена в основу цієї
діяльності для постійного поліпшення всіх процесів діяльності
організації. Філософія TQM безпосередньо зв'язана й базується
на серії норм забезпечення якості, закладених у серії стандартів
серії ISO 9000 (International Standards Organization – ISO).
Цей стандарт базується на 8 принципах тотального
менеджменту якості (ТQМ) і містить універсальні вимоги до
систем якості. Він придатний до застосування в усіх галузях, на
будь-яких підприємствах, установах і організаціях і спрямований
на забезпечення якості й підвищення задоволеності споживачів.
У сфері освіти споживачами можна вважати студентів, їх батьків,
організації, які приймають на роботу випускників, суспільство.
Закладені в міжнародних стандартах ІSО серії 9000 принципи якості дозволяють успішно їх використовувати при розробці
системи управління якістю освіти. Таких принципів сім і стосовно
управління якістю освіти вони виглядають наступним чином.
*
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Принцип 1. Організація, орієнтована на споживача.
Організація (НЗ) залежить від своїх споживачів (студентів,
слухачів) і тому повинна розуміти як сьогоднішні, так і майбутні
потреби, виконувати їх вимоги й намагатися перевершити їх
очікування.
Принцип 2. Роль керівництва в системі управління якістю
освіти. Керівники добиваються єдності цілі організації шляхом
досягнення цієї цілі й внутрішнього середовища організації.
Принцип 3. Залучення педагогічних працівників у
функціонування системи управління якістю освіти. Працівники
всіх рівнів і категорій складають основу організації: повне їхнє
залучення в діяльність щодо забезпечення якості освіти дає
можливість використати здібності кожного з максимальною
вигодою.
Принцип 4. Процесний підхід. Бажаний результат досягається ефективніше, якщо усіма ресурсами й видами діяльності
керують як процесами, тобто як сукупністю послідовних дій. При
цьому питання якості освіти мають бути закладені в кожний
процес.
Принцип 5. Системний підхід до управління. Системний
підхід означає визначення, розуміння й управління системою
взаємопов’язаних процесів із метою досягнення більшої
результативності й ефективності організації.
Принцип 6. Постійне покращення. Постійне покращення є
незмінною ціллю організації. Переваги: швидке реагування на
появу
прогресивних
розробок,
методів
і
технологій,
впровадження їх відповідно до можливостями організації;
підвищення професіоналізму персоналу шляхом навчання
методам і засобам постійного підвищення якості освіти.
Принцип 7. Прийняття рішень, заснованих на фактах.
Ефективні рішення базуються на логічному чи інтуїтивному
аналізі фактичних даних і інформації.
На підставі розглянутих принципів пропонується модель
системи управління якістю вищої освіти (рис.1).
Слід відзначити, що створення системи не є обов’язковою
вимогою, а визначає лише наміри організації вдосконалювати
свою діяльність стосовно якості освіти. Успіх функціонування
системи залежить від обов’язків, взятих на себе на всіх рівнях
управління, всіма підрозділами освітньої організації (закладу),
особливо її керівництвом.
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Державні та галузеві
стандарти освіти

КВСОК

Стандарти і директиви до систем
Гарантії якості у вищій освіті
на території Європи

СМСД

Внутрішня
система гарантій
якості НЗ
СМЯ
Забезпечення якості
EQA

ISO

Контроль якості
Показники державної аккредитації

Рис. 1. Розвиток моделі TQM для сфері освітніх послуг

Для впровадження системи управління якістю освіти
навчальний заклад (НЗ) повинен:
- визначити процеси, що впливають на якість освіти;
- встановити послідовність цих процесів і їх взаємодії;
- забезпечити наявність інформації, необхідної для
підтримки роботи й нагляду за цими процесами;
- вимірювати, відслідковувати й аналізувати процеси й
застосовувати заходи, необхідні для досягнення запланованих
результатів і постійного поліпшення;
- визначити критерії й методи забезпечення ефективної
роботи й управління.
Послідовне
покращення

Розгляд
керівництвом

Перевірочні і
корегуючі дії

Політика в
управлінні
якістю освіти

Планування

Впровадження і
забезпечення
функціонування

Рис. 2. Модель системи управління якістю діяльності НЗ
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По суті, управління якістю НЗ відноситься до ситуативного
управління, в основі якого лежить: формування варіантівальтернатив управлінських рішень; вирішення задач поточного й
перспективного планування; вироблення стратегії управління
якістю НЗ як на різні періоди; забезпечення єдності ближніх і
дальніх цілей; збалансування витрат ресурсів тощо.
Ситуативне управління базується або ж на досвіді й знаннях
осіб, що приймають рішення, або на основі знань експертів із наступним колегіальним обговоренням і прийняттям обґрунтованих
рішень, або ж на основі використання різних моделей як самого
об’єкта, так і його оточення, а також динамічних процесів, що
протікають у системі. Останній напрямок є найперспективнішим,
оскільки на підставі динамічних моделей можна виробити
поточне рішення, але й спрогнозувати наслідки від прийнятих
рішень. В ідеалі виникає можливість здійснювати ситуаційне
управління в автоматичному режимі в реальному масштабі часу
на основі адаптивної системи управління з моделлю. При цьому
з’являється можливість використання інформації не тільки реального світу й математичних моделей, але й віртуального світу.
Основна ідея системи управління якістю діяльності НЗ
полягає в постійному покращенні, яке можна розглядати як дію
спрямовану на підвищення якості персоналу, якості підготовки
(студентів, слухачів), якості інфраструктури навчально-виховних
закладів та посиленні результативності й ефективності
використаних для цього форм, методів і засобів.
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
У статті пропонуються умови, напрямки та форми роботи з
розвитку творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва.

Розвиток творчих здібностей учнів завжди займав важливе
місце в навчально-виховному процесі. Особливо актуальним це
питання постає в сучасному суспільстві, яке в різних сферах
життя потребує саме креативного підходу до розв’язання
багатьох проблем.
Музика, починаючи з раннього дитинства, завжди поряд з
людиною. Вона просто неможлива без розвитку творчих
здібностей, адже творчий характер носить не тільки створення
музики, а й її виконання, сприйняття. Тому на уроках музичного
мистецтва дуже важливо приділяти належну увагу саме розвитку
креативності учнів.
Про це сказано в Програмі для середньої загальноосвітньої
школи, яка передбачає впровадження ідеї цілісної «безперервної
особистісно орієнтованої музичної освіти, яка спрямована на
розвиток у школярів здатності до сприймання, розуміння й
оцінювання музичного мистецтва, творення художніх образів,
потреби в естетично-творчій та духовній самореалізації» [3].
В.Тушева зазначає, що «особлива відповідальність
покладається на уроки музики, де педагогічні методи та
прийоми, спрямовані на забезпечення єднання емоційного й
раціонального в навчанні значно підвищують ефективність
розвитку творчої особистості» [4].
Духовна самореалізація, як найвищий рівень активності
особистості – процес складний і довготривалий, але необхідний
та цікавий як для вчителя, так і для учня. Зважаючи на те, що
розвиток творчої особистості, її якостей та властивостей має
здійснюватися на основі інтенсивного оволодіння професійними
компетенціями, слід зазначити про необхідність системного
підходу до такого розвитку. Наявність даної системи є вихідним
моментом в організації процесу розвитку творчих здібностей
учнів, бо тільки наділивши людину певним мінімумом професійних знань, умінь та навичок, характерних для конкретного виду
діяльності, можна говорити про самостійне створення нею
різноманітних оригінальних творчих доробків. Тому в навчаль*
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ному процесі вчителеві необхідно використовувати як творчі, так
і репродуктивні знання, уміння та навички учнів.
Варіантів активізації творчості учнів на уроках музичного
мистецтва безліч, адже робота з розвитку креативності може
проходити в різних напрямах, які зумовлені самою специфікою їх
предмета – музика.
По-перше, це творчі завдання, які спираються на певні
надбанні компетенції:
1) з метро-ритмічного, ладового, звуковисотного та інтонаційного відчуттів. Для досягнення цієї мети вчитель музики може
використовувати подані нижче прийоми: дописати елементи
ритмічного малюнку пісні, котрих не вистачає; утворити мелодію
за заданим ритмічним малюнком; вгадати пісню за ритмом;
проспівати співанку зі зміною ладу, у дзеркальному
звуковисотному чи ритмічному відображенні, знайти пастку
(запис не правильних тривалостей у ритмічному малюнку пісні);
2) для розвитку художньо-образного уявлення під час гри
на дитячих музичних інструментах рекомендується використовувати такі завдання для учнів: підібрати чи вдосконалити
ритмічний супровід до співанки, пісні; підібрати на ударних
інструментах ритм імені, привітання, загадки.
По-друге, як зазначає В.Тушева, «творчі завдання художньо-естетичного напрямку, виконання яких залежить від формування і розвитку якостей і властивостей креативної особистості,
а саме: осмисленого художнього сприйняття, уявлення, оригінального, асоціативного мислення, емоційно-почуттєвої сфери» [4].
Такими є запитання типу:
 Як би ти продовжив чи змінив музичний твір, якби ти був
композитором?
 Як написати твір, схожий на…?
 Як написати твір, несхожий на…?
 Розкажіть про ваше сприймання відомого музичного
твору, якщо в ньому змінити…(темп, тембр, динаміку, штрихи).
 Яку музику ти б створив для передачі образу…?
Слід зазначити, що яскраві та оригінальні думки з’являються
в учнів лише при коректній роботі вчителя над аналізом
музичних творів на уроці. Авторитарний же стиль проведення
будь-якого елемента структури уроку послаблює бажання учнів
мислити та діяти нестандартно, адже на думку І.Волощук,
«пізнавальна самостійність…. і активність не можуть існувати за
відсутністю пізнавальної свободи. Будь-яке нав’язування ззовні
учневі переконань, прагнення провести його своєю дорогою
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пізнання істини знеживить у ньому паростки активного
сприймання об’єктивного світу, власного розуміння його
закономірностей» [1].
Ефективність та результативність навчально-виховного
процесу, тобто проникнення в суть фактів і явищ, розкриття їх
причинно-наслідкових зв’язків, самостійне розв’язання учнями
проблемних завдань, стає надійним фундаментом для активної
творчої розумової праці.
Для того щоб діти прагнули продукувати власні ідеї, їх
потрібно мотивувати, спонукати, заохочувати до цього.
Російський учений О.Лук вважає, що «творчі здібності самі по
собі не перетворюються у творчі звершення. Щоб отримати
результат, досягти творчих звершень, необхідні бажання, воля
та мотиваційна основа»[5].Тому в практиці роботи з метою
розвитку в учнів бажання бути творцями, доцільно використовувати такі мотиваційні прийоми, як аплодисменти за спробу
самовираження, конкурси за краще втілення, передачу образу.
Л. Шелестова зазначає, що якщо учень недостатньо добре
виконав творчу роботу, доцільним є словесне оцінювання, у
якому поруч із констатацією недоліків у роботі, розкриваються їх
причини, указуються шляхи вдосконалення, висловлюються
сподівання і надії на можливість учнем кращого результату.
При досягненні середніх і високих результатів творчої
діяльності слід використовувати оцінку в балах, але, не
обмежуватися нею, а поєднувати зі словесною. Таке оцінювання
стимулює учня до творчої діяльності, сповнює його віри у свої
сили та пробуджує надію на успіх[5].
Крім цього, педагог повинен, вважає І. Волощук, так
спланувати навчальний процес, щоб діти мали можливість
висловлювати власні думки про почуте,[1] відчуте, створене ним
самим. Тому на кожному уроці слід відводити час для
проведення гри «маленьких музичних критиків», таким чином
залучаючи до творчої діяльності більшість учнів класу.
Набуваючи певних музичних компетенцій, дитина може
порівнювати, аналізувати, вибирати для себе те, що найкращим
чином проявить її як особистість. Тоді учні зможуть виразити
свою індивідуальність у вокальному виконанні, музикуванні, в
аналізі музичного твору, в оранжуванні, у перших спробах
композиції, літературних пробах пера чи створенні образів
візуальних видів мистецтв. Такі творчі доробки учнів виникають
як враження від пропущеної крізь серце музики, а отже,
спонукають до власної творчості.
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Л. Шелестова подає такі типи творчих завдань:
1) завдання на вдосконалення творчого продукту;
2) завдання на завершення творчого продукту;
3) завдання на створення творчого продукт [5].
Виходячи із цих типів завдань, вчитель музичного мистецтва
може пропонувати учням наступні види робіт, які спрямовані на
розвиток їх креативності:
1-й тип. Завдання на вдосконалення творчого продукту:
- допишіть необхідні деталі ритмічного малюнку мелодії;
- висловіть думку про можливості вдосконалення мелодії
(використання інших тривалостей, інтонацій).
2-й тип. Завдання на завершення творчого продукту:
- допишіть незавершену мелодію;
- завершіть мелодію музичною імпровізацією.
3-й тип. Завдання на створення творчого продукту:
- придумайте музику, спільну за образом з художнім
твором;
- створіть музичний портрет героя художнього твору або
твору образотворчого мистецтва;
- зобразіть звуками пейзаж;
- висловіть своє судження про учнівські мелодії, музичні
імпровізації.
Однією з важливих умов для самореалізації учнів на уроках
музики та музичного мистецтва є якісний добір різноманітного,
цікавого та потрібного для дітей навчально-пізнавального
матеріалу, зокрема, наявність у запропонованих піснях не тільки
яскравих образів, а й сюжетного розвитку. Тоді діти мають
більше можливостей для розвитку своєї креативності.
Так, під час виконання пісні Кніппера «Чому ведмідь взимку
спить» діти точно відчувають, де, залежно від розвитку сюжетної
лінії, треба змінити темп, динаміку, штрихи, намагаються
виразити характерні особливості тембру героїв твору. Все це
привносить творчі нотки у сам процес виконання пісні, тобто
стимулює виконавський саморозвиток учнів, який є одним з
основних видів діяльності на уроках музики. Такі пісні, а також
твори для слухання музики з яскравими образами, чіткою
сюжетною лінією стають благодатним матеріалом для розвитку
емоційного світу учнів та сприяють розвитку фантазії. Можна
запропонувати дітям самим придумати інтонації реплік героїв,
змінити сюжет, додати нових героїв, перенести дію в інші умови.
Взагалі ж, використання художньо-ігрових, проблемно-пошукових та інших методів та прийомів, форм організації навчання в
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процесі хорового та сольного співу, слухання та аналізу музики,
вивченні нотної грамоти, музикуванні дають набагато кращі
результати для розвитку творчих здібностей кожного учня в
порівнянні з репродуктивними методами навчання.
Звісно ж, для роботи на уроках необхідне використання
якісних за звучанням фонограм програмної музики, доцільний
добір музикознавчої та додаткової інформації, емоційне
піднесення та особистісне ставлення педагога при подачі
матеріалу на уроці.
За висловом Л. Момот, за відповідних умов кожна особистість, незалежно від вихідного рівня своїх творчих можливостей,
піднімається на вищий рівень. Отож, вчитель має створити умови, щоб кожна особистість змогла посилити свій творчий потенціал, підвищити рівень розвитку своїх творчих здібностей [5].
Висловлюючи
думки
про
професійний
підхід
до
самореалізації потенціалу школярів, не треба забувати й те, що
сама музика, на думку О.Гумінської, стимулює до творчої
діяльності, зокрема формує пізнавальні та емоційно-мотиваційні
функції, розвиває творче мислення й комунікативність, а також
позитивні якості характеру (систематичність, працьовитість,
наполегливість у досягненні мети), а також сприяє формуванню
уяви, мислення, винахідливості [2].
Головне ж для педагога – усвідомити, що у кожної дитини на
уроці музики повинно з’явитися бажання бути творцем. Здатність
до творчості не є винятковим явищем, властивим лише одиницям. Певною мірою творчість властива всім людям [5].Треба
лише допомогти кожній людині знайти своє місце у вирії
творчості.
Багатьом освітянам добре відомо, що можна багато
говорити про необхідність розвитку креативності учнів, але всі
знають, що кращим прикладом для дитячого натхнення стає
власна творчість їх педагога. Вражають дитячу уяву імпровізації
на задану тему, різні варіанти оранжування музичного твору,
створення експромтом партитур для музикування тощо.
Зовсім по-іншому учні сприймають музичний твір, коли на
власні очі бачать перед собою автора слів або музики пісень,
дитячих опер. Пропоную варіант творчої доробки вчителя:
Пісня про горобчиків
муз. Божченко С.Д.
В зимові дні на стовпчиках, на вітах, на дахах
Сидять малі горобчики у сірих піджачках.
Сніги, мов білі килими, і далі – ні зерна.
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Ви хліба накришили нам, посипали пшона?
Горобчики наїлися і наче у теплінь,
Всі радо розлетілися: цвірінь-цвірінь-цвірінь!

Також можливо зацікавити дітей винаходом власної інтерпретації музичного твору, підголосків і варіантів наспіву, варіанту
інсценізації пісні, елементарного або професійного інструментального супроводу, вправи для розспівування, рухів при пластичній імпровізації, власного варіанту виготовлення шумового
музичного інструмента чи дидактично-роздаткового матеріалу.
Багато дітей формою самовираження обирають малюнкивраження від прослуханої музики, яку вони почули; деякі пишуть
літературні твори (вірші, загадки, тексти пісень).
Розвитку творчих здібностей учнів сприяє також написання
міні-творів за прослуханою або виконаною музикою. Так, наприклад, для осмислення значення героїчної музики в житті людини
в 5-му класі впроваджуються міні-твори на тему «Я хочу бути
героєм».
Розвивають креативність такі форми творчої роботи, як
листи вдячності композиторам Баху, Бетховену, Моцарту учнями
6 класів, які є результатом опрацювання тем: «Музика і духовний
світ людини», «Я і музика».
Вираженням творчого натхнення учнів 6-7 класів можуть
бути словники емоцій, щоденники музичних вражень, лібрето,
створені власноруч, в яких діти висловлюють свої враження від
музики при вивченні музично-сценічних жанрів. П´ятикласникам
корисно створювати лібрето, використовуючи власні або запропоновані вокальні номери та інсценувати їх з музикуванням.
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Розвитку креативності учнів 7-8 класів сприяє створення
оригінальних пам´яток для композиторів різних музичних
напрямків при вивченні стилів музики; презентація творчості
сучасних виконавців різних стилів та напрямків.
Цю роботу пропонуємо проводити у формі групових та індивідуальних проектів, в яких найповніше розкриваються і засвоєні
знання даного предмета і творчі здібності кожного учня, а яким
чином розкривати свої таланти, учні обирають самостійно.
Взагалі ж, використання проектної діяльності на уроках
музичного мистецтва дозволяє в цікавій формі осмислювати надбані компетенції та удосконалювати музично-творчий розвиток
дітей. Це стосується і міні-проектів, які можливо використовувати
на певному уроці або на одному з його етапів. Прикладами цієї
роботи можуть бути:
- імпровізація ритмічного акомпанементу до музики (пісні);
- передача ритмічного малюнку власного імені, вірша,
загадки на ударних інструментах;
- створення мелодії імені, назви твору;
- продовження музичної фрази;
- утворення музики до вірша або слів до мелодії.
Для формування й розвитку якостей і властивостей творчої
особистості учнів, при закріпленні музичних термінів, понять,
окремих тем пропонуються такі форми робіт, як складання кросвордів, ребусів, загадок. Прикладом таких доробок може бути:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. … пісень.
2. Група музикантів або танцюристів, яка виступає як єдиний художній
колектив.
3. Те, що говорять або роблять не всерйоз, заради розваги, сміху.
4. Музичний інструмент.
5. Жанр пісень.
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6.
7.
8.
9.
10.

Їх співають весною.
Жанр пісень, сумні.
Вечірня пісня для маляти.
До цього жанру відносяться щедрівки.
Музичний інструмент.

У створенні головоломок проявляється асоціативне мислення у вигляді знаходження закономірностей розвитку музичних
творів. Як приклад – асоціації на твір «Болеро» М. Равеля:

При наявності в школах комп’ютерних класів та відповідних
програм можливості для музичної творчості на основі отриманих
знань взагалі необмежені, бо можуть поєднувати в собі
елементи музичної грамоти, музикування, композиції, відомостей
про композиторів, музичні інструменти, стилі, тощо. Тобто, весь
спектр музичних компетенцій, можливості яких залежать від
бажання вчителя та учнів різнопланово та в повній мірі
реалізовувати себе як натхнену, творчу особистість.
Отже, розвивати творчі здібності учнів на уроках музичного
мистецтва важливо, бо цей розвиток зумовлений соціальним
замовленням суспільства школі, пов’язаний з необхідністю
формування засобами мистецтва естетично і емоційно
розвиненої, творчої, висококультурної особистості.
Таким чином, розвиток креативності учнів на уроках
музичного мистецтва можна здійснювати за допомогою різних
загальновідомих та специфічних для музичного мистецтва
методів та прийомів, форм роботи. Головним же результатом
творчої самореалізації учнів можна вважати якість таких
доробків, а також саме бажання кожної дитини стати творцем.
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
НА УРОКАХ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
У статті розглядаються питання розвитку творчої
компетентності школярів як однієї з найважливіших складових
загальноосвітніх і загальнокультурних компетенцій особистості.

Сучасні стратегії модернізації загальної освіти в Україні
передбачають опанування учнями системи життєво важливих
компетенцій.
Однією з найважливіших складових загальноосвітніх і
загальнокультурних компетенцій є компетенції художньоестетичні, які передусім мають формувати внутрішній досвід
дитини, наповнений особистісним сенсом; особистість, яка буде
жити за принципом творчої активності.
Принцип творчої активності є одним із основних у педагогіці.
Він, як правило, розглядається в поєднанні з принципом
свідомості в навчанні [2, с.9].
Показники творчої активності
наявність у творчій діяльності ціннісних життєвих орієнтирів, соціальна
спрямованість особистості на засвоєння знань, умінь, навичок;
потреба в знаннях;
інтерес до самого процесу освіти, самостійність, відповідальність,
творчий підхід до розв'язання завдань, прагнення знайти «свій» підхід
до нового завдання, прояв ініціативи в процесі навчання;
володіння засобами творчої діяльності, уміння самостійно мислити,
виділяти головне, аналізувати, повідомляти, складати план тощо;
прагнення до поглиблення й розширення знань і способів їх
засвоєння, використання додаткових джерел інформації, самоосвіта;
уміння застосовувати на практиці засвоєні знання для виконання
поставленого завдання й одержання нових знань;
бажання ділитися своїми знаннями й досвідом з іншими учнями,
допомагати їм в організації власної творчої діяльності;
активна участь у позаурочній творчій діяльності
*
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Реформування освіти передбачає оновлення змісту
навчання з орієнтацією на «ключові компетентності», оволодіння
якими дозволить учням вирішити різні проблеми в
професійному, соціальному, повсякденному житті.
Компетентність – це певна сума знань у особи, які
дозволяють їй судити про що-небудь,
висловлювати
переконливу, авторитетну думку [1, с.329]
Компетентний – значить знаючий, обізнаний у певній галузі.
До творчої компетентності, згідно з концепцією креативності
як універсальної творчої здібності Дж. Гілфорда [7], відносимо:
 здатність до виявлення й постановки проблем;
 здатність до висловлювання різноманітних ідей;
 оригінальність;
 здатність аналізувати та синтезувати.
Розвиток творчої компетентності учнів повинен мати
науковий, системний, комплексний характер і ґрунтуватися на
результатах моніторингових досліджень.
Починаючи зі старшого підліткового віку, достатньо перспективною є диференціація освітнього процесу на основі спеціалізації навчання творчо розвинених школярів (поглибленого
вивчення навчальних предметів), що припускає різноманітність
змісту й методів роботи, урахування індивідуального підходу. Ця
форма навчання особливо актуальна для тих творчо розвинених
дітей, у яких до кінця підліткового віку сформувався стійкий
інтерес до певної галузі знань [2, с.23]. Старший шкільний вік –
період культурного самовизначення. У старшому шкільному віці
почуття набувають якісно нового характеру, переживання стають
інтенсивнішими, змістовнішими й відіграють велику роль у
розвитку творчої компетентності: пошук старшокласниками свого
місця в житті, формування світогляду і його вплив на пізнавальну
діяльність, самосвідомість. Великого значення набувають
методи, основані на взаємодії, тобто інтеграції предметів,
наприклад, гуманітарного циклу. Інтегрований підхід орієнтує
школярів не на засвоєння знань, які забуваються через декілька
років загалом, а на цінності, що надовго визначають якість
життєдіяльності й продуктивної праці людини в соціумі, який
швидко змінюється. Акцент робиться на зростанні й
продуктивному розширенні учнівських інтересів і на цій основі
систематизації знань, їх практичному використанні.
Творчість – найвища здатність людини, яка вирізняє її зпоміж інших форм життя. Неможливе становлення цивілізації та
культури, розвиток особистості без творчості в різних її проявах
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та напрямах. Оволодіння навиками мистецької діяльності,
спроби самостійного творення, пошуки шляхів реалізації
власного «я», осмислення світу й себе в ньому, ознайомлення з
музичними, художніми творами різних епох і народів – це ті
напрями навчально-виховного процесу, які стимулюють та
розвивають творчі здібності учнів, їх потенційні можливості. І в
цьому з мистецькими дисциплінами не може конкурувати жоден
інший навчальний предмет. Потреба у творчості, творчому
підході до будь-якої справи – необхідна умова становлення
всебічно розвиненої особистості.
Творчість – продуктивна форма активності й самостійності.
Її результатом є наукові відкриття, винаходи, створення нових
музичних, художніх творів.
Саме з мистецтвом пов'язані перспективи гуманізації освіти,
утвердження нових ідеалів розвитку духовної культури суб'єкта
навчання, розвитку його творчої компетентності.
Загальновизнано, що мистецтво може відігравати вагомішу
евристичну роль, аніж наука. Адже живопис, музика, театр
створюють такий комплекс засобів виразності, який дає свободу
грі фантазії, уявлення, нагадує про гармонії, недосяжні
системному аналізові, активізує прояви інтуїції та пошукової
ініціативи [6, с.7].
Однак сьогодні технології, перевірені практикою багато вікового досвіду вивчення мистецьких дисциплін, залишаються розрізненими фрагментами знань, не зведених у певну педагогічну
систему мистецької освіти. Відсутність методологічного та
методичного забезпечення, невиправдана кількість годин
викладання предметів художньо-естетичного циклу (1 година на
тиждень), неналежне ставлення до мистецьких дисциплін – усе
це гальмує розвиток педагогічної системи мистецької освіти, яка
є своєрідним регулятивним інструмент впливу на становлення
особистості, розвиток її компетентності.
Функція освіти не зводиться до набуття знань та ерудиції.
Найважливішою характеристикою освіченої людини є вміння
вчитися. Знати художні твори (їх сюжет, структуру, композицію
тощо) – завдання важливе, але не самодостатнє: ці твори треба
пережити й осмислити. Прилучити учнів до художніх цінностей,
допомогти їм опанувати їх зміст – це головне. Нічого не варті
знання про мистецтво, які не підкріплені глибокими індивідуальними пізнавальними процесами. Згідно з образним висловлюванням О.Ф.Лосєва, мистецтво прагне не того, щоб його знали, а
того, щоб виражене в ньому розуміли.
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«Визначення навчальних досягнень учнів є особливо
важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому
підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та
навичок,
а
сформувати
її
компетентності»
[3,
с.3].
Компетентності повинні виступати кінцевим результатом
навчання.
Учителю в організації навчальної діяльності учнів треба
враховувати її логіко-змістовну сторону, а саме, що робить учень
у процесі взаємодії з навчальним об’єктом.
Наприклад:
 сприймає – слухає, читає, спостерігає;
 осмислює
–
зіставляє,
відрізняє
головне
від
другорядного, узагальнює;
 закріплює – виконує вправи, повторює, складає план;
 використовує інформацію – розв’язує задачі, читає
нотний текст з листа, створює декоративні композиції;
 взаємодіє з навчальним об’єктом: активно чи пасивно,
ініціативно чи байдуже, творчо чи механічно, формально.
Саме ця група показників дасть можливість учителю
спрямувати свою педагогічну діяльність на формування
самостійної позиції, розвиток творчої компетентності учнів.
Учитель повинен бути готовий до того, що на відміну від
пізнавальної (яка полягає у засвоєні знань) та перетворювальної
(що забезпечує розвиток здатності до переосмислення та
застосування одержаних знань у ході виконання різноманітних
завдань) функцій навчально-виховного процесу, які реалізуються
в рамках заданих ситуацій, творча функція (внесення елементів
нових завдань) завжди пов’язана з виходом за ці межі й
визначається
непередбаченістю
дій
та
проявом
рис
самовираження [6, с.96].
Робота з дітьми в ракурсі розвитку їх творчої компетентності
передбачає такі основні кроки вчителя:
 з’ясувати рівні сформованості особистісних якостей учня,
а також ті причини, які заважають йому ще повніше проявити
свої здібності (безвідповідальність, лінощі, слабка воля), тобто
виявити якості, на які треба звернути увагу;
 вибрати доцільні форми педагогічної взаємодії та
самостійної роботи учня з урахуванням особливостей його
обдарованості;
 розробити педагогічні ситуації спрямовані на розвиток
потрібних якостей;
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 визначити доцільні форми творчого самовираження
(художня студія, мистецтвознавчий гурток, театральна свята,
музичні конкурси тощо).
Учитель створює на уроках різноманітні педагогічні ситуації,
які спрямовані на стимулювання самостійної діяльності
майбутніх музикантів, художників, мистецтвознавців, на
підтримку їхнього інтересу до занять, на розвиток пізнавальної
та творчої активності, інтуїції, художньої спостережливості,
творчої компетентності.
У різних формах організації естетичного навчання та
виховання вчителі повинні спрямувати зусилля на активізацію та
розвиток творчої уяви школярів, тому що у творчій діяльності
беруть участь усі механізми психіки людини, серед яких
особливе значення належить уяві. Розвинена уява передбачає
динаміку думок та почуттів, здатність до саморозвитку,
удосконалення духовної, інтелектуальної сфери, творчої
компетентності.
Загальні рекомендації психологів щодо розвитку творчих
здібностей учнів:
 створити умови для випереджального розвитку здібних
дітей;
 активізувати пізнавальну самостійність, не подаючи
ніяких знань у готовому вигляді;
 використовувати творчі, проблемні завдання;
 керувати
самоосвітою
здібних
учнів:
навчити
трансформувати особистий досвід і вивчений матеріал з
літературних джерел, творчо обґрунтовувати результати роботи,
конструювати новий досвід;
 надавати простір для вільного індивідуального розвитку й
самореалізації;
 розвивати здібність до контролю та самоконтролю;
 створювати умови для максимального напруження
інтелектуальних сил;
 використовувати
різноманітні
форми
творчого
співробітництва учнів;
 за допомогою рефлексивного управління навчальною
діяльністю формувати навички самоорганізації, саморозвитку,
самореалізації, самовизначення особистості у творчій діяльності
[2, с.39].
Творче самовираження школярів у процесі вивчення
мистецьких дисциплін за допомогою педагогічного керівництва
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може знайти своє вираження в найрізноманітніших формах: у
висловленні власного враження та власної думки під час
відповіді на уроці, у проведені дискусій, обговорень, у підготовці
самостійних творчих та наукових робіт, у письмових аналізах на
певні музичні, художні твори, у роботі художньої студії, шкільного
хору, ансамблю, театральних постановках, виконанні власних
художніх творів тощо.
Можливості предметів художньо-естетичного циклу щодо
формування творчих компетентностей учнів:
 використовувати інтерактивні методи навчання, у яких
раціонально поєднувати індивідуальні, групові та фронтальні
види робіт; роботу в парах, у малих групах, групах за інтересами,
рольових
групах,
де
є
лідер,
слухач,
коментатор,
мистецтвознавець;
 застосовувати тестові та різнорівневі завдання, що
дають учням право вибору, учити їх обирати потрібний варіант,
рішення;
 учити дітей висловлювати власну точку зору,
вислухувати думку товариша, знаходити порозуміння;
 формувати через мистецтво повагу до народних традицій, звичаїв, на основі оволодіння досягненнями національної
культури стимулювати прийняття та розуміння інших культур;
 проводити зустрічі із цікавим людьми, відомими
художниками, поетами, композиторами;
 відвідувати виставки, музеї, проводити екскурсії;
 залучати дітей до виконання творчих завдань:
складання кросвордів, ребусів, підготовки повідомлень за
завданням учителя та участі в мистецьких заходах;
 залучати дітей до гурткової роботи, факультативів;
 проводити гру «Компетентність»;
 проводити нестандартні уроки: уроки-екскурсії, урокиподорожі, КВК тощо;
 проводити захисти творчих робіт;
 залучення учнів до творчих конкурсів (МАН, пісенних,
танцювальних, образотворчих, ін.).
Витяг з об'ємного, змістовного комплексу педагогічних правил [4, с. 294-315] може бути інформацією до роздумів учителів
незалежно від стажу їх роботи, категорії та технології, яку вони
використовують для розвитку творчої компетентності школярів:
 Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а
особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує особистість, а
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вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета.
 На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль.
Сьогоднішній активний учень – завтрашній активний член
суспільства.
 Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та
пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та
наявним знанням.
 Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними
методами навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх
вчитися.
 Слід якомога частіше використовувати питання «чому?»,
щоб навчити мислити причинно: розуміння причинно-наслідкових
зв'язків є обов'язковою умовою розвивального навчання.
 Пам'ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а
той, хто застосовує на практиці.
 Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово
відходьте від механічних переказів, дослівного відтворення.
 Творче мислення розвивайте всебічним аналізом
проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами,
частіше практикуйте творчі завдання.
 Учителі з будь-якого предмета, не тільки мови та
літератури, мають стежити за способом та формою висловлення
думки учнів.
 Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання.
 Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити
засвоєння системи знань.
 Оскільки міцність запам'ятовування інформації, що
засвоєна у вигляді логічних структур, є більш високою, ніж
міцність розрізнених знань, закріплювати слід знання, подані в
цілісних логічних структурах.
 У значних блоках інформації легше встановлюються
логічні зв'язки, чіткіше простежується головна думка, котру
легше виділити й показати учням.
 У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні
особливості кожного учня, об'єднуйте в диференційовані
підгрупи учнів з однаковим рівнем.
 Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси,
особливості розвитку.
 Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями
зі свого предмета.
 Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє
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місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для
реалізації її життєвих планів.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ШКОЛІ
Метод проектів неодноразово ставав предметом обговорення в
широких колах науковців та педагогів-практиків. Ця тема невичерпна,
проте матеріал статті дасть змогу переконатися в перевагах
методу над технологіями традиційної системи навчання й виховання.

Основне завдання сучасної школи, яка має на меті розвиток
гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його
обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями, є
створення інноваційного простору. Адже нині, в умовах розбудови державності, гуманізації та демократизації суспільства, дедалі
актуальнішим стає формування інтелектуальної, соціально
активної особистості.
З огляду на це визначається складова роботи навчального
закладу – орієнтація на особистість, на пошук, впровадження
інноваційних технологій навчання відповідно до сучасних потреб
особистості й суспільства. Особистісно орієнтоване навчання й
виховання передбачає впровадження різноманітних інноваційних
педагогічних технологій.
Серед таких, які «повертаються» до нас останнім часом і
започаткованих понад сто років тому – метод проектів.
Розроблений для підлітків, метод посідає чільне місце серед
інноваційних методик та технологій, тому увійшов у навчальний
*
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процес шкіл, гімназій і ліцеїв.
Метод проектів виник у 20-ті роки ХХ століття у США. У ньому містилися ідеї побудови навчання на активній основі, через
доцільну діяльність учня у співвідношенні з його особистим інтересом. Надзвичайно важливо було показати учневі корисність
здобуття цих знань, де і як вони можуть бути застосовані.
Метод проектів привернув увагу і російських педагогів
початку ХХ століття. Пізніше, у радянський час, ідеї проектів
почали включати у навчально-виховний процес школи. Але
згідно з постановою ЦК ВКП(б) 1931 року, цей метод було
засуджено й заборонено. У школах Великобританії, Ізраїлю,
Фінляндії, Німеччини, Італії, Нідерландів ці ідеї набули широкого
поширення й популярності завдяки поєднанню теоретичних
знань з їх практичним застосуванням [5].
Останнім часом у зв’язку зі становленням особистісно
зорієнтованої освіти метод проектів починає відроджуватися,
ефективно доповнюючи інші педагогічні технології, які сприяють
становленню особистості школяра як суб’єкта діяльності та
соціальних відносин.
Застосування методу проектів – це нагальна потреба
нашого часу.
Метод проектів засвідчує повну узгодженість навчання з
життям, з інтересами учнів, він ставить учня у становище
дорослої людини. І тоді школяр нагадує лікаря, інженера,
учителя, для якого теоретичні знання – засіб творчих шукань.
Зрештою, активно розвивається мислення з опорою на науку.
У зв’язку із зростанням популярності методу проектів у
різних країнах, збільшується кількість підходів до тлумачення
його сутності. Саме тому, крім загального визначення сутності
проектної технології, і було запропоновано обов’язкові вимоги до
його тлумачення:
- наявність освітньої проблеми, складність і актуальність
якої відповідає навчальним запитам і потребам учнів;
- дослідницький характер пошуку шляхів розв’язання
проблеми;
- структурування діяльності відповідно до класичних етапів
проектування;
- моделювання умов для виявлення учнями навчальної
проблеми;
- постановка проблеми дослідження; пошук шляхів
розв’язання, експертиза й апробація версій, конструювання
підсумкового проекту, його захист, коригування і впровадження;
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- самодіяльний характер творчої активності учнів;
- практичне або теоретичне значення результату діяльності
(проекту) і готовність до застосування, упровадження;
- педагогічна цінність діяльності (учні здобувають знання,
розвивають особисті якості, опановують необхідні способи
мислення і дії) [4].
Проект повинен відповісти на питання:
 Навіщо, для чого він створений?
 Наскільки новим постає бачення проблеми?
 Чи придатний він для втілення?
 Чи завершений, готовий до реалізації?
Можуть бути різні підстави для вибору тематики проекту: її
може бути сформульовано фахівцями, висунуто вчителями з
урахуванням навчальної ситуації зі свого предмета, інтересів і
здібностей учнів. Тематику проекту можуть запропонувати самі
учні.
В основу методу проектів покладено ідею, що виявляє
сутність поняття «проект», його прагматичну спрямованість на
результат, який можна отримати за умови розв’язання тієї чи
іншої практично або теоретично значущої проблеми. Результат
можна побачити, продумати, використати в реальній практичній
діяльності. Тому необхідно навчити дітей самостійно мислити,
знаходити та розв’язувати проблеми, використовуючи знання з
різних галузей, уміння прогнозувати результати та можливі
наслідки різних варіантів розв’язку, уміння встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки.
В основі методу лежить проблемне навчання, зокрема:
• проблемно-пошукове;
• продуктивне;
• творче;
• евристичне.
Отже, проектне навчання – це цілісна дидактична система,
яка ґрунтується на логіко-психологічних закономірностях
творчого засвоєння, знань у навчальній діяльності [1]. Точніше
кажучи, в основі проектів лежить розвиток пізнавальних творчих
навичок учнів, їхніх умінь самостійно конструювати свої знання,
орієнтуватися в інформаційному просторі, що сприяє й розвитку
критичного мислення.
Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів, яка реалізується як в індивідуальній, так і в парній,
груповій діяльності, що завжди передбачає розв’язання проблеми: з одного боку – використання сукупності різноманітних мето
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дів, засобів навчання, з іншого – необхідність інтегрування знань,
уміння використовувати знання з різних галузей науки, техніки,
тощо. Результати виконання проектів мають бути «відчутними»,
тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв’язання
(якщо практична – конкретний результат), готове до
використання (на уроці, у школі, у реальному житті). Метод
проектів передбачає сукупність дослідницьких, пошукових,
проблемних методів, творчих за своєю суттю.
Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими – відеофільм, альбом, газета, альманах
тощо.
Проектна робота дуже перспективна, оскільки в ній кожен з
учасників не втрачає свого статусу активно діючої особистості,
намагається зайняти в групі позицію, що відповідає його
можливостям: знанням, умінням, здібностям, мисленню тощо. Це
позначається на загальному формуванні індивідуального стилю
дитини.
Працюючи
над
проектом,
учні
спілкуються,
співпрацюють і допомагають один одному в процесі навчання,
розвивають соціальні, розумові та комунікативні навички.
Метод проектів вирішує багато педагогічних завдань:
- реалізація учнями як дослідницьких, так і практичних
завдань дає їм можливість почуватися особистостями,
причетними до справ суспільства;
- учні, виконуючи проекти, виробляють навички контактів із
зовнішнім світом: спілкування з учителями, адміністрацією
школи, органами місцевого самоврядування, керівниками архівів
тощо;
- допомагає розвивати творчу думку та навички роботи з
джерелами інформації; вирішувати проблеми практично зорієнтованих учнів, яким важко виявити себе на уроках, а реалізовуючи проект, вони виявляють найрізноманітніші здібності;
- метод проектів є тим середовищем, у якому учні
набувають сил, упевненості, а ситуація успіху може стати
відправною точкою для подальшого зростання у власних очах;
- досвід проектної діяльності знадобиться учням не лише в
їхній самоосвіті та самореалізації, а взагалі у житті [5].
Проектне навчання не тільки спонукає до розумно вмотивованої діяльності відповідно до вікових і навчальних інтересів
школярів, а й істотно трансформує роль педагога в керівництві
нею. Учитель за такого підходу неодмінно перетворюється на
консультанта, порадника, координатора, який переконує у власній правоті силою досвіду, мудрості, аргументу, але не наказу,
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допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над
проектом, сам є джерелом інформації, підтримує неперервний
рух учнів у роботі над проектом. Учитель має не лише добре
знати свій навчальний предмет, а й бути компетентним в інших
галузях науки, бачити точки їх зіткнення. Педагог має добре
знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання.
Тому сфера контролювання вчителем процесу становлення
особистості не звужується, а навпаки – розширюється. До того ж,
проектна діяльність опосередковано виводить різновікових учасників спільної діяльності на пошуки спільної мови і розуміння багатьох цінностей та оцінок. Особливості діяльності вчителя та учнів під час використання методу можна представити в таблиці.
№
п/п

Етапи
діяльності

1. Підготовка.
Визначення
теми та мети
проекту

Обговорюють,
шукають
інформацію

2. Планування

Формулюють
завдання,
обговорюють їх
Обирають
оптимальний
варіант
Збирають
інформацію

3. Прийняття
рішень
4. Збір
інформації
5. Аналіз
інформації,
формулювання
висновків
6. Захист
проектів,
колективний
аналіз

Таблиця
Способи
організації
взаємодії
Розповідає про Навчальний
задум, мотивує, діалог
допомагає у
визначенні
завдань
Коригує, пропо- Спільне визнанує ідеї, вису- чення мети
ває пропозиції діяльності
Спостерігає,
Ситуація Вільнепрямо керує ного вибору,
діяльністю
дискусія
Спостерігає,
Добір
непрямо керує навчального
процесом
матеріалу
Коригує,
Створення
спостерігає,
дітьми
радить
навчального
дидактичного
матеріалу
Обговорює
Участь дітей в
разом з дітьми оцінюванні
проекту

Зміст діяльності
Учні
Учитель

Аналізують інформацію, в міру
необхідності
конструюють різні
художні вироби
Презентують проекти та разом з
учителем обговорюють, оцінюють
зусилля, використані можливості,
творчий підхід.

З огляду на вище зазначене, у проектній діяльності у
школярів розвиваються:
• пізнавальні здібності (планування проектної діяльності,
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пошук шляхів вирішення проблеми, вибір оптимальних способів і
засобів діяльності, аналіз і синтез інформації);
• креативне мислення (на всіх стадіях роботи над проектом);
• дивергентне мислення (учень має представити якнайбільше ідей щодо вирішення проблеми в межах теми проекту);
• активність і самостійність (опис індивідуальної частини
проекту, планування, дослідження, оцінювання, самостійний
вибір форми представлення результату діяльності);
• просторова уява (планування часу роботи над проектом,
передбачення необхідних ресурсів, уміння оцінити та відібрати
найбільш слушні ідеї);
• сенсомоторні навички (на етапі виготовлення освітнього
продукту).
Крім того, в учнів формуються:
• навички та прийоми роботи в колективі (виконання різних
ролей у груповій роботі, взаємодопомога та взаємопідтримка
учасників проектної діяльності);
• навички емоційно-вольової сфери (на всіх етапах роботи
над проектом);
• навички спілкування в соціумі (на етапі збору необхідної
інформації, під час презентації результату діяльності);
• уміння враховувати потреби оточуючих (при плануванні та
виготовлення продукту, що має соціально ціннісне та практичне
значення);
• уміння приймати оцінку інших (здійснення само- та
взаємооцінювання проектної діяльності за визначеними
критеріями).
Таким чином, використання методу проектів у навчальновиховному процесі заохочує, підсилює щире прагнення до
навчання з боку учнів, тому що воно: особистісно зорієнтоване;
використовує безліч дидактичних підходів; має високу
мотивацію, що означає зростання інтересу й залучення до
роботи в міру її виконання; підтримує педагогічні завдання в
когнітивній, афективній і психологічній сферах на всіх рівнях –
знання, розуміння, застосування, аналізу, синтезу; дає змогу
вчитися на власному досвіді й досвіді інших у конкретній справі,
а не вдавати навчальну діяльність. Психологічно-педагогічні
можливості методу проектів дуже високі. Проектна діяльність
максимально спрямована на суб’єктне пробудження й розвиток
особистості школяра, оскільки цілком відповідає віковим потребам і особливостям. Адже, на думку академіка І. Беха, спрямованість особистості, головна її установка в ранньому дитинстві по
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лягає в діяльнісному самовизначенні, виборі власного життєвого
шляху і пошуку більш рівноправних взаємин з дорослими.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРИЙОМУ
«ПРАВИЛА 7 РЕАКЦІЙ» НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розкрито суть прийому «Правило 7 реакцій» та
можливості його використання на уроках англійської мови.

Розвиток українського суспільства, інтеграція України до європейської і світової спільноти висувають нові вимоги до вчителів іноземних мов, узагальнені в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, серед яких – урізноманітнювати педагогічні прийоми, формуючи в учнів комунікативну компетенцію.
Використання різноманітних педагогічних технологій, на думку
вітчизняних фахівців, – це виклик часу, а практичне їх опрацювання й удосконалення показує рівень кваліфікації вчителів [2].
Педагогічні прийоми – складові частини, деталі методів;
ними можуть бути запис на дошці під час письмової роботи,
використання порівняння під час ознайомлення з наочним
матеріалом, взаємоперевірка учнями своїх робіт та інше. Досить
часто ті ж самі прийоми використовуються в різних методах,
наприклад, порівняння використовується під час викладання
матеріалу вчителем, роботи над книгою, бесіди. У межах
кожного методу прийоми змінюються залежно від змісту
навчального матеріалу, підготовки учнів, матеріально-технічного
забезпечення уроку, індивідуальних особливостей викладання. З
*
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розвитком учнів педагогічні прийоми змінюються й у напрямку
підсилення самостійної роботи, наприклад, під час аналізу і
оцінки фактів. Учені вважають, що велике значення у викладанні
мають прийоми, метою яких є правильне сприйняття наочного
матеріалу, проведення роботи з розвитку логіки (порівняння,
аналіз і синтез, індукція і дедукція, систематизація), раціональне
використання матеріалу і його запис, підсилення індивідуальної,
парної, групової й колективної діяльності учнів [3, с.173].
На уроках англійської мови вчителі використовують безліч
педагогічних прийомів, мета яких – усебічний розвиток особистості, формування мовної, мовленнєвої, соціокультурної і загальнонавчальної компетенцій. Педагогічні прийоми вивчаються і
впроваджуються в практику роботи, вони є потужною силою, яка
спонукає вчителя до інноваційної педагогічної діяльності.
Часто використання педагогічних прийомів іде пліч-о-пліч з
педагогічною психологією. Психологами підраховано, що в повсякденному житті може існувати 256 різноманітних реакцій на
прочитане або прослухане речення. Тому, на думку І.М.Дичківської, чим більше семантично й інформаційно «навантажене»
речення, тим більше реагувань слід на нього чекати. Це може
бути невдоволення й розпач, радість і сміх, глузування й іронія,
втіха й сум [1].
Педагогічний прийом, який ми пропонуємо використовувати
на уроках англійської мови, називається «Правило 7 реакцій».
Уперше це «правило» розроблене в англомовній методиці кінця
60-х – початку 70-х років минулого століття. Мета його використання – пошук і знаходження, а також практичне застосування
якомога більшої кількості синонімів на уроках англійської мови.
Для того, щоб апробувати цей педагогічний прийом, слід ретельно відібрати інформаційно й семантично насичене речення, яке
б мало трохи «провокаційний» напрям, наприклад: «Молодь
усього світу святкує 14 лютого «день закоханих» або «Усе
людство відмічає 9 травня День Перемоги». У самих реченнях
слова «усього», «усе» мають незаперечний характер, і це цілком
природно може викликати в людей бажання полемізувати й
доводити, що, мабуть, не всі святкують День Святого Валентина,
і не кожен на нашій планеті відмічає Свято Перемоги саме
9 травня (більшість європейців святкують цю дату 8 травня).
Методистами Великої Британії було окреслено сім реакцій
для вдосконалення учнівських знань, умінь і навичок. Це
реакції:вигуку;
–
питання;
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–
прохання;
–
пропозиції;
–
згоди;
–
сумніву;
–
спогаду.
Ланцюжок реагувань починаємо з вигуку (на прикладі свята
9 травня): «О, як це чудово!», «Це просто супер!», «О, як це прекрасно!» тощо. Першою реакцією ми показуємо своє ставлення
до свята. У випадку, коли речення несе сумну, трагічну
інформацію, вектор вигуку змінюється на протилежний: «О, який
жах!», «О, як це погано!», «О, це дуже сумно!»… Чим більше
розмаїття вигуків, тим краще для учнів. Ця реакція дає змогу
дітям мислити творчо, креативно, висловлювати спектр емоцій.
Друга реакція – питання, де цілком доречно поставити
запитання, пов’язані зі святом. У цьому випадку можна вибрати
один із чотирьох типів запитань (загальне, спеціальне,
альтернативне, розділове). Згідно з правилом, у другому
реагуванні заборонено вживати слова «будь ласка», таким
чином, запитання можуть мати вигляд: «Хто святкує 9 травня
День Перемоги?» або «Що все людство святкує 9 травня?» та ін.
За допомогою цієї реакції відпрацьовуються типи запитань,
тренується інтонація питального речення.
Третя реакція – прохання, майже нічим не відрізняється від
попередньої, крім слів, які треба обов’язково використовувати.
Це слова: «будь ласка». Супутники цих слів – «скажіть»,
«поясніть», «поінформуйте», «розтлумачте» тощо. У повному
обсязі це реагувати буде мати такий вигляд: «Скажіть, будь
ласка, хто святкує 9 травня День Перемоги?» або «Поясніть,
будь ласка, що все людство святкує 9 травня?» та ін. Ця реакція
вчить школярів бути чемними, ввічливими; парадигма
допоміжних слів збагачує їх лексичний запас.
Четверте реагування – пропозиція, повинна починатися зі
слів: «Давайте поговоримо про…» або «Чому б нам не
поговорити про…?». Цей вид реакції дає нам змогу плідно
спілкуватися, спонукає до бесіди, обговорення тощо. Пропозиція
має виховний аспект, бо вона вчить толерантності, умінню
вислухати співрозмовника, а там, де бесіда, розмова – почуття
емпатії й симпатії до людини.
П’ята реакція – згода, який притаманні пошуки синонімічних
фраз на «зразок»: «Я згоден із Вами, що…», «Це точно, що…»,
«Це дійсно так…», «Я маю таку ж саму думку…», «Ви маєте
рацію…» тощо. Завдання для вчителя й учнів – підібрати
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якомога більше варіантів згоди. Цей тип реагувань формує
вміння й навички учнів підтримати співрозмовника в атмосфері
взаємодії, приязні, емоційної співдружності.
Шоста реакція – сумнів, що має показати незгоду, невпевненість, сумнів, обережність, і тому супроводжується словами: «Я
сумніваюсь, що…», «Я не впевнений, що…», «Я не можу (повністю) погодитися з Вами», «Я маю іншу думку» та ін. Ця реакція
для пошуку компромісів, для «шукачів правди», людей, які хочуть
і вміють довести на конкретних прикладах правильність своєї
точки зору, можуть показати свою індивідуальність, своє «Я» в
позитивному сенсі цього слова. Цей вид реагування розвиває
ініціативність і особисту відповідальність.
Нарешті, остання, сьома реакція – спогад. Вона може
починатися зі слів: «Я все ще пам’ятаю, що…», «Ви пам’ятаєте,
що…?», «Я не можу забути, як…» тощо. Це реагування
відрізняється від попередніх тим, що змінюється парадигма часу
(теперішній – минулий). Цей вид роботи спонукає до зв’язку між
минулим і сьогоденням, між старим і сучасним. Реакція спогаду
надає учням широкого простору для маневрування, для
використання одного з декількох минулих часів. Остання реакція
може мати функцію підсумку, де акумулюється все вищесказане.
Слід додати, що емоційність висловлювань не обмежується
тільки першою реакцією, емоційні прояви доречні в будь-якій
реакції, просто перша фокусує нашу увагу на них.
«Правило 7 реакцій» або «Правило 7 реагувань» ніколи не
було, не є і, мабуть, не буде застиглою догмою, його можна й
надалі розвивати, збагачувати новими напрацюваннями й
ідеями. Цей педагогічний прийом доречно використовувати на
середньому і старшому етапах навчання в індивідуальній, парній
і груповій роботі, коли навчальна тема вивчена, опрацьована.
«Правило» спрямоване на подальше формування мовних та
мовленнєвих навичок учнів, на розуміння ситуації й миттєве
реагування на неї.
Успіх цієї роботи, на думку Л.В.Цибульової, залежить від
багатьох чинників: особистості вчителя, його стосунків з учнями,
загального рівня підготовки класу, психофізіологічних характеристик окремих учнів [5]. Педагогічний прийом повинен не тільки
налаштовувати учнів на мобілізацію їх знань, умінь та навичок, а
й мати гуманістичну спрямованість; як вважають педагоги
К.І.Соломатов і С.Ф.Шатілов, треба не тільки навчати школярів, а
й виховувати їх у дусі збереження й примноження духовних
цінностей [4].
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Підбиваючи підсумок, зазначимо, що «Правило 7 реакцій»
розраховане на досить невеликий проміжок часу (7-10 хвилин),
але цей прийом дозволяє:
–
створити емоційне середовище;
–
надати учням ініціативи;
–
усвідомити свою індивідуальність;
–
доводити свою точку зору;
–
розвивати творчий потенціал;
–
виконувати роль порадника, консультанта;
–
формувати світогляд учнів.
«Правило 7 реакцій» є одним із не дуже поширених, але
впливових засобів розвитку творчої особистості, воно розвиває
мозкову діяльність, формує креативний потенціал, спонукає
учнів до швидкості, правильності й гнучкості у прийнятті рішень.
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ШЛЯХИ ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА
НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ В СЕРЕДНІХ КЛАСАХ
У статті представлено можливі підходи до вивчення біографії
письменника на уроках літератури з урахуванням вікових
особливостей школярів підліткового віку.

Проблема опрацювання біографічних відомостей з життя
письменника в методиці літератури на різних етапах навчання
вирішується неоднаково. Специфіка викладу біографічного
матеріалу у середніх класах полягає у тому, що по-перше,
програми передбачають ознайомлення підлітків з епізодами
життя далеко не всіх авторів, твори яких вивчаються у
відповідному класі. Учитель зосереджує увагу учнів на сторінках
життєпису тільки тих майстрів слова, твори яких залишили
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яскравий слід в історії літературної думки України.
По-друге, у середніх класах біографічні відомості подаються
лише у тому обсязі, який потрібен не стільки для того, щоб
повідомити, розповісти про ті чи інші обставини і події з життя
письменника, скільки для того, щоб забезпечити більш глибоке
сприйняття тих його творів, зміст яких безпосередньо пов’язаний
з відповідними біографічними фактами і даними.
По-третє, зміст і обсяг біографічних відомостей від класу до
класу ускладнюється, поповнюється новими даними, поступово
піднімаючи завісу часу, розкриваючи невідомі риси характеру і
творчості письменника. Цей принцип викладу навчального
матеріалу отримав у педагогіці назву концентричного. Сутність
його полягає у тому, що найбільш важлива частина з того
матеріалу, що вивчається у попередньому класі, опрацьовується
потім у наступному, тільки на більш високому рівні складності.
Концентрична побудова біографії передбачає повторюваність
матеріалу в ускладненому вигляді на подальших стадіях
навчання. Практика доводить, що дотримуватися такого
принципу потрібно тоді, коли зміст інформації не може бути
засвоєний з належною глибиною і повнотою. Зростання
труднощів відбувається поступово відповідно до рівня
розумового розвитку та віку учнів. При цьому на кожному новому
етапі увага школярів зосереджується на нових епізодах,
сторінках життєопису, які ставляться у безпосередній зв’язок з
уже відомими учням фактами і даними. Останні заново
переосмислюються і займають своє місце в системі вивчення
творчого шляху і художнього доробку письменника. Таким
чином, цілеспрямоване накопичення від класу до класу нових
біографічних даних збагачує уявлення учнів про особистість і
творчість письменника, стимулює розвиток інтересу до них.
Отже, лише у старших класах ми досягаємо відносної повноти і закінченості у засвоєнні біографічних матеріалів, основних
відомостей з життя письменників. Що ж стосується середніх класів, то ми обмежуємося поступовим накопиченням інформації,
виховний потенціал якої за умов його використання може прислуговувати цілям формування читацької культури і розвитку
пізнавальних інтересів підлітків. Розглянемо цю методику викладу докладніше. У п’ятому класі не варто зосереджувати увагу
підлітків на еволюції творчого шляху письменника, розповідати
про ті суперечливі впливи, під які він підпадав, про його сумніви
чи вагання. Діти раннього підліткового віку не в змозі розібратися
у складних почуттях і перипетіях долі, а отже і не цікавляться
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такими питаннями. До того ж, характерна для цього віку
нестійкість уваги, порівняно швидка втомлюваність обмежують
обсяг відомостей, які доцільно пропонувати п’ятикласникам
Дещо інші можливості відкриваються у шостому класі. Учні
вже звикли до предметної системи викладання навчального
матеріалу. Їх увага визначається більшою стійкістю, ніж у
п’ятикласників. Вони в змозі довше зосереджувати її на об’єкті,
більш глибоко сприймати навчальну інформацію.
Так, якщо у п’ятому класі доцільно обмежитися повідомленням небагатьох, доступних для розуміння фактів з дитинства
Т. Шевченка, то в шостому потрібно розширити рамки життєопису. Варто менше уваги приділяти зображенню картин дитинства
поета, зате зупинитися на становленні його поглядів, на витоках
його любові до народу, до природи рідного краю, ненависті до
поневолювачів. Але й тут важливо дотримуватися міри. Потрібно
добирати, дозувати матеріал: далеко не всі переживання,
настрої, ідеї, якими керувався поет, зрозумілі шестикласникам.
У сьомому і восьмому класах учитель має спиратися на
значно більшу кількість біографічних даних, адже розширилось
коло творів Великого Кобзаря, що їх мають засвоїти учні, підлітки
зробили крок вперед у своєму розумовому розвитку. Але і на
цьому етапі потрібно відповідально поставитися до добору
біографічного матеріалу, уникаючи подробиць, які не мають
безпосереднього відношення до творчості письменника і мало
що додають до характеристики його особистості.
З другого боку, важливо уникнути й іншої крайності: суворого обмеження інформації при доборі матеріалу. Намагання
задовольнитися лише тими відомостями, які представлені в
підручнику чи безпосередньо пов’язані з творами, що у даний
час вивчаються, позбавить можливості повною мірою
використати той виховний і освітній потенціал, який несе в собі
біографія великого майстра художнього слова.
Яскраво викладені біографічні відомості допоможуть учням
краще зрозуміти і осмислити твори, що вивчаються. Розповідь
про те, через які поневіряння і знущання пройшов на шляху до
знань несміливий, убого одягнений сільський хлопчик, майбутній
великий письменник Іван Якович Франко, пов’язується у свідомості учнів з оповіданнями «Грицева шкільна наука», «Красне
писання», «Олівець». Це допомагає зримо уявити героїв, відчути
ту атмосферу, в якій навчалися «хлопські» діти у Галичині.
Але освітнє й розвивальне значення цих відомостей більш
широке й глибоке. Учні отримують початкову елементарну
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інформацію про письменника, про час, в якій він жив і творив.
Вони не лише знайомляться з фактами його біографії, але й з
духовним життям, зі світом його ідей. Привчаються пов’язувати
біографічні відомості з творчістю митця. І якщо це сприятиме
виникненню бажання зазирнути в збірку його творів, не лише
виконуючи завдання учителя, а й з власної ініціативи значить
учень зробив важливий крок на шляху розвитку своїх читацьких
інтересів і залучення до самоосвітнього читання.
У середніх класах прийнято використовувати такі види
жанрової організації матеріалу як: коротка біографічна довідка,
розповідь про життя письменника або окремі її епізоди. Серед
методів опрацювання біографічних відомостей у середніх класах
перевага віддається художній розповіді учителя. Це зовсім не
виключає залучення учнів до висвітлення окремих епізодів,
картин з життя письменника. Але для цього потрібна спеціальна
підготовка, накопичення у школярів необхідних вмінь та навичок
самостійної роботи з книжкою, розвиток бажання ширше й
глибше ознайомитися з життям і творчістю письменника. Тому
важко погодитися з думкою деяких вчителів, які вважають, що
уже у п’ятому класі учням можна доручати самостійну підготовку
повідомлень чи довідок біографічного характеру. Краще
починати з малого: навчити слухачів розуміти, запам’ятовувати і
правильно відтворювати прослухану інформацію, доручати їм у
процесі викладу учителя висвітлювати окремі епізоди, виразно
читати уривки із улюблених творів письменника.
Можливий і інший варіант опрацювання біографічних матеріалів. Спочатку учні знайомляться з відповідним матеріалом у
підручнику, а потім учитель доповнює, уточнює засвоєні
відомості, під час спеціальної бесіди перевіряє знання, одержані
на попередніх етапах навчання, допомагає звести їх в певну
систему, виявляє те, що недостатньо осмислене, що потребує
доповнення, додаткового роз’яснення.
Якою ж має бути біографічна розповідь учителя? Важлива
умова її дієвості – описовість і конкретність. Щоб допомогти
учням скласти уявлення про письменника, словесник може
звернутися до додаткового матеріалу, життєописів, детальних
біографій, складених вченими-методистами, письменниками.
Можуть прислужитися також листи письменників, автобіографії,
щоденники, спогади сучасників, художньо-біографічні твори. На
уроці, наприклад, учитель може звернутися до тексту щоденника
Т. Шевченка – «Журналу», з якого постає образ людини не
тільки геніально обдарованої, але й незламної волі. Його не
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поставив на коліна, ні страшний вирок самодержця, ні знущання
та зневага тупої і жорстокої офіцерні, ні десятирічне заслання.
Згадуючи пережите, поет з гордістю констатує, що його погляди
залишилися такими, як і були раніше: «Я точно тот же был
десять лет тому назад. Ни одна черта в моѐм внутреннем
облике не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо!»
Не потрібно доводити, як багато говорять кожному ці рядки.
Розповідь учителя має допомогти учневі відчути своєрідність і
неповторність образу майстра художнього слова.
Конкретність стає відчутною тоді, коли учні уявляють оточення, у якому жив і творив майбутній письменник. Велику допомогу при цьому можуть надати словеснику твори історико-біографічного характеру. Ці книги відзначає художність і яскравість
викладу, детальність у змалюванні подій, побуту певної епохи.
Цікаві спогади Варвари Йосипівни Дмитрук, товаришки дитячих
років Лесі Українки, допоможуть учням «побачити» Лесю
дівчинкою. «Вона не виділялась з-поміж нас ні одягом, ні
поведінкою. Разом з сільською малечею бігала влітку в поле, на
пасовінь. Любила зустрічати ввечері череду. Ото вийдемо
гуртом за село, посідаємо на моріжку і ждемо, пісень співаючи...
Білий домик. З ним зв’язано багато подій Лесиного життя. У
ньому вона писала, приймала гостей, відпочивала...
У тому домику щороку святкували Шевченкові роковини.
Леся і брат Михайло часто розказували нам про Тараса
Григоровича...
«Пам’ятаю один такий вечір. Всі порозсідалися на своїх
місцях, і Леся почала. Читала про гайдамаків, так аж за серце
щипало. Гарно вміла вона читати. Як дійшла до того місця, де
Гонта вбиває своїх синів, – не витримала, схилилась головою на
книжку і заплакала.» [2].
Почуття живої симпатії до письменника учитель може
викликати розповіддю про благородні думки, переживання,
самовіддані вчинки. У цьому зв’язку доцільно скористатися
цитатами з творів митця, уривками з листів, щоденника,
мемуарних джерел, навести приклади високої оцінки доробку
письменника видатними діячами мистецтва.
Один із прийомів, спрямованих на підвищення ефективності
розповіді педагога, є несподіваний початок, незвична структура
викладу. Цей прийом дає змогу відразу ж оволодіти увагою учнів
і за умов майстерного викладу підтримувати її протягом усієї
розповіді. Варіантів тут може бути багато і у кожного вчителя
свої. Наприклад, І. Семенчук наводить три нестандартних
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початку розповіді про життєвий і творчий шлях О. Гончара:
«Улюблений образ... Улюблений письменник... І у вас він також
є... Є він і у мене. Мій улюблений герой – Юрій Брянський Олеся
Гончара. А хіба він тільки мій? Нещодавно мені довелося
побувати в одному із гірських сіл Закарпаття...»
Іноді розповідь починається так: «Після виходу в світ
трилогії «Прапороносці» дівчина із Закарпаття писала Олесю
Гончару: «Мене полонив образ Юрія Брянського. До речі, де його
знайшли? Чи він справді зустрічався на вашому життєвому
шляху? І чому ви не залишили його живим до перемоги...?»
На цей теплий, хвилюючий лист Гончар відповів так: «...Вас
дивує, чому загинув Брянський і Шура Ясногорська. Але ж то
була війна, кривава і нещадна. І багато прекрасних наших людей
вона забрала. Не показавши цього, я відступив би від життєвої
правди, від правди історії.» [5].
Цей епізод – листування письменника з читачем – теж
імпонує учням, полонить їх своєю задушевністю і правдою.
Третій приклад проливає світло на те, як вимогливо
ставиться письменник до себе, як багато й невтомно він працює
над кожним своїм твором.
Значний ефект дає ілюстрування викладу портретами, репродукціями, документальними знімками. Але не слід зловживати ними: у порівняно короткій розповіді вчителя велика кількість
інформації, розрахованої на зорове й слухове сприйняття учнів,
приведе до розпорошення їхньої уваги. Конкретність і образність
розповіді К. Ушинський розглядав як один із проявів наочності.
Розповідь учителя має бути простою і доступною для
розуміння. Але простота ця досягається нелегко: з невичерпної
скарбниці рідної мови потрібно добрати саме ті слова, які
найбільш точно і влучно передають висловлювану думку.
Образність і виразність мови має бути невід’ємною ознакою
біографічної розповіді учителя.
Успіх розповіді учителя великою мірою залежить від ставлення педагога до творчості і особистості письменника. Живим
інтересом загоряться очі школяра у відповідь на любов і інтерес
учителя, на вміння виявити їх задушевним словом, виразити
інтонацією, хвилюючою розповіддю. Не може вчитель полонити
серця своїх вихованців байдужим, монотонним словом. Адже, як
зазначає Олесь Гончар: «...не перехвилювавшись сам, не жди,
що схвилюєш когось іншого.» Не може учитель примусити учнів
навчитись чогось у М. Коцюбинського, О.Пушкіна, М.Лермонтова,
Лесі Українки, О. Довженка, О. Гончара, М. Стельмаха та інших
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письменників, коли сам нічого у них не навчився.
Учитель літератури не має права розповідати байдуже, наче
з обов’язку, про перебування Т. Шевченко на засланні, про те, як
зростав і мужнів геніальний талант, незламний дух Лесі Українки.
Учень повинен відчувати, що все це глибоко хвилює учителя.
Тоді і він візьме близько до серця те, про що розповідає вчитель,
пройметься почуттями великої пошани до митців, що уславили
літературу. Все це, безумовно, позначиться на ставленні учнів
до кращих представників рідної літератури, до самого вчителя і в
кінцевому підсумку сприятиме розвитку стійкого інтересу до
читання, формуванню читацької культури школярів.
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КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ
У статті обґрунтовано необхідність формування в учнів
комунікативних умінь і розкрито можливості вчителів фізики у
розв’язанні цієї задачі.

Зміни, що відбуваються у суспільстві, обумовлюють необхідність у змінах підходів до навчання молоді в середніх навчальних закладах. Однією з нових потреб соціуму є підготовка до
життя культурних і духовно збагачених громадян. Реалізація цієї
потреби визначила пріоритети в освіті, до числа яких увійшли:
 особистісно-орієнтоване навчання, спрямоване на суб'єктивну діяльність учня;
 розвивальне навчання, яке передбачає два основні
компоненти:
 інформаційний (знання, вміння і навички виступають як
*
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об'єкти засвоєння);
 діяльнісний (постійну взаємодію учня з предметом, навколишнім світом, під час якого відбувається розвиток дитини).
Одним із видів такої взаємодії є спілкування. Психологи
визначають його як головну умову формування свідомості
людини, стимулятором її мотиваційної сфери й розвитку в
цілому. Спілкування дитини з дорослим забезпечує збагачення її
власного життєвого досвіду і усвідомлення суспільно-історичного
досвіду людства, бо саме через нього відбувається обмін
способами, навичками, вміннями і результатами діяльності,
втіленими у матеріальні і духовні цінності суспільства.
Окрім того, у навчальному процесі школи належна увага
спілкуванню, як засобу розвитку дитини, приділяється не на всіх
уроках. Традиційно цим займаються вчителі мови і літератури,
етики й естетики, права та інші. Викладачі ж природничого циклу
і фізики, зокрема, формування комунікативних умінь учнів до
цілей уроку не включають. А це означає, що не акцентують свою
увагу на тих функціях, які закладені в спілкуванні.
Вивчення літератури з проблеми дослідження дозволило
встановити, що існує декілька підходів до визначення основних
функцій спілкування. Найбільш придатним до навчального
процесу є виділення в ньому трьох функцій:
 інформаційно-комунікативної (пов'язаної з передачею і
прийомом інформації);
 регуляційно-комунікативної (пов'язаної з організацією
спільної діяльності, регуляцією поведінки людей);
 афективно-комунікативної (пов'язаної з емоційною
сферою людини).
Першу іноді називають пізнавальною, другу – виховною, а
третю – емоційною функціями спілкування. Усі вони мають місце
у навчальному процесі з фізики, і при належному організаційному підході сприяють підвищенню його ефективності.
Л.С.Виготський зазначав, що в співробітництві дитина
виявляється сильнішою і розумнішою, ніж у самостійній роботі.
Він підкреслював особливу роль взаємодії і міжособистісного
спілкування у процесі інтелектуального розвитку дитини
підставою для такого ствердження є зв'язок між мисленням і
мовленням, яке супроводжує спілкування [1]. Це проявляється
не тільки в назвах, мовленнєвої діяльності, яку часто називають
«мовленнєворозумовою» або «розумовомовленнєвою». Це
проявляється у визначенні рядоположеності цілей: «залучення
до мовленнєвої діяльності» – «розвиток мислення». І це не
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випадково, бо як зазначає А.Г. Спіркін, мислення, як діяльність,
будучи спрямованим на пізнання й усвідомлення навколишнього
світу, на розв'язання певної життєвої проблеми, виконує дві
функції: пізнавальну і комунікативну [2].
У процесі пізнання навколишнього світу дитина стикається із
необхідністю розв'язання розумових завдань, під час якого
реалізується пізнавальна функція мислення. Мовлення при
цьому виступає як допоміжний засіб, за допомогою якого
відбувається трансформація внутрішніх розумових дій у
зовнішню мовленнєву форму. Щоб адекватно передати хід
думок, необхідно досконало володіти елементами мовлення.
Важливим етапом будь-якого пізнавального процесу є застосування набутих знань і вмінь у житті. На уроках фізики цей
етап реалізується в розв'язуванні фізичних задач, виконанні лабораторних робіт, розробці різноманітних проектів тощо. Особливого значення набувають рольові ігри, під час яких створюються умови, наближені до життя, і учням пропонуються завдання –
розв'язати певні комунікативні задачі. До їх складу входять:
 вибір стратегії і тактики поведінки, реалізація якої
сприятиме досягненню успіху;
 прогнозування реакції учасників на обрану стратегію і
тактику.
У даному випадку на перший план виступає комунікативна
функція мислення, а пізнавальна обмежена рамками комунікації і
пов'язаними з нею проблемами. Такий процес називають
мовленнєво-розумовим.
Зазначений поділ можна вважати умовним. Але, як відмічає
Є.І. Пассов, він допомагає визначити пріоритети в навчанні і
відповідно до них організувати навчання [1].
Оскільки процес навчання фізики пов'язаний у першу чергу з
пізнанням, то розумовий процес, що здійснюється при цьому,
можна назвати розумово мовленнєвим, і відповідно до цього
виділити в ньому наступні механізми:
 механізм розуміння сутності фізичних явищ, понять,
законів;
 механізм відбору елементів знань, необхідних для
розв'язання поставленої задачі;
 механізм комбінування елементів знань і конструювання
змісту висловлювання;
 механізм прогнозування:
- реакції співбесідника в писемному й усному
обговоренні;
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- відповідності змісту висловленої думки еталону або
очікуванням співбесідника;
 механізм орієнтації і оцінки:
- ситуації, як системи взаємних відносин між учасниками
процесу;
- характеру зворотного зв'язку;
- власної вербальної і невербальної поведінки;
 механізм саморегуляції, відповідає за тактику і наслідки
висловлювання та актів поведінки в процесі спілкування.
Орієнтація
спілкування
на
розв'язання
завдань
комунікативного характеру, з нашої точки зору, не змінює
структури процесу мислення, але вносить зміни до порядку його
складових елементів, надаючи переваги вибору стратегії і
тактики спілкування з наступною розробкою його змісту.
Метою застосування комунікативного методу в навчанні
будь-якого предмета, зокрема й фізики, є залучення учнів до
спілкування, в результаті якого вони навчаються говорінню, як
засобу спілкування. Перш ніж визначити особливості говоріння
учнів у навчанні фізики, зупинимось на специфічних ознаках
цього виду діяльності. До них відносяться:
 мотивованість – обумовленість необхідності говоріння
внутрішніми потребами;
 активність, яка проявляється в ставленні співбесідників
один до одного, що проявляються під час висловлювання, слухання, оцінювання висловлювань, планування відповідей та ін.;
 зв'язок з іншими видами діяльності. Без цього зв'язку
говоріння взагалі неможливе. Змістовний аспект говоріння
обумовлюється різними сферами діяльності людини, які
визначають відбір складових елементів для спілкування та
принцип їх побудови;
 зв'язок з мисленням, його операціями;
 зв'язок із особистістю, яка завжди індивідуальна і характеризується певними здібностями, характером, інтелектом,
почуттями, потребами, інтересами, ідеалами, особливостями в
протіканні психічних процесів. Проявами цього зв'язку, на нашу
думку, можна вважати темп говоріння, такт людини в процесі
спілкування, здатність вести діалог у певних напрямках, спроможність підтримати бесіду, здійснити вплив на іншу людину;
 евристичність, яка проявляється в зміні об'єктів і
предметів спілкування, новизні змісту і форм; евристичності
мети, завдань і мовленнєвих засобів, що виключає можливість
репродуктивного підходу до розв'язання комунікативних задач і
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більшості життєвих випадків потребує творчого підходу [2].
Проекція зазначених ознак говоріння на спілкування учнів у
навчанні фізики дає підстави стверджувати, що всі вони мають
місце на уроках і в позакласній діяльності з фізики і вимагають
методичної підготовки вчителя до їх реалізації.
Зокрема, створення умов для виникнення потреби в мотивації, потребує від учителя зацікавлення учнів конкретними ситуаціями і формування в них стійкої потреби в спілкуванні взагалі. А
це можливо за умов довірливих стосунків між учителем і учнями.
Активність учня в спілкуванні вимагає від учителя залучення
учнів до діалогу, надання йому можливості висловити свою думку з приводу певного об'єкта, внести пропозицію щодо можливих
розв'язків висунутих завдань. При відсутності зазначеного не
можна й говорити про мовну активність та ініціативність учнів.
Реалізація такої ознаки як цілеспрямованість зобов'язує
вчителя створити умови, за яких учні могли б розв'язати
комунікативну задачу, що можливе лише за умов її постановки, а
значить залучення до спілкування.
Як бачимо, навчити дитину говорити, заохотити її до
спілкування можна тільки залучивши її до цього виду діяльності.
Вивчення стану підготовки учнів до спілкування, про що
свідчить рівень сформованості їх комунікативних умінь,
дозволило встановити, що бажання брати участь у спілкуванні в
найбільшій мірі проявляється в учнів 7-8 класів, хоча високим
його назвати не можна. У дев'ятому класі рівень комунікативності
знижується. У 10-11 класах знову має місце тенденція його
підвищення. Причому характерною ознакою є вищі показники у
дівчаток при загальному збереженні зазначених тенденцій. Це
дає підстави для висновку про те, що належної уваги
формуванню комунікативних умінь учнів у навчанні в середніх
навчальних закладах не приділяється. А це означає, що
розв'язання цієї задачі є нагальною потребою.
Таким чином, реалізація комунікативного методу в навчанні
фізики вимагає спеціальної підготовки вчителів до здійснення
цієї роботи, а також створенню сприятливих для цього умов.
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ДЕТСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – ПУТЬ
К ОДАРЕННОСТИ
У статті розглядається роль дитячої творчості в розвитку
обдарованості.

Воспитание и обучение одаренных детей – трудная и
широкомасштабная задача: тут и соответствующее воспитание
и просвещение родителей, которые сами вряд ли могут
воспитать одаренного ребенка, вряд ли раскроют все
возможности его дарований; тут и соответствующая подготовка
учителей, подготовка их ко всему многообразию трудностей и
радостей работы с юными талантами. Даже наша медицина
должна быть специально подготовлена к тому, чтобы иметь
дело с одаренными детьми: многие заболевания, особенно так
называемые психосоматические, у них протекают весьма
своеобразно и встречаются часто.
Одаренные дети должны стать предметом специального
интереса науки – не только психологии и педагогики, – но и
генетики и эндокринологии (у одаренных детей отличное от
«обычных» сверстников соотношение мужских и женских гормонов). Внимание к одаренному ребенку не должно исчерпываться
лишь предметом его обучения. Опыт показывает, что значительные трудности одаренные дети испытывают в период профессионального самоопределения, и в дальнейшем, в самом процессе творчества. Главное – таланту нужна постоянная забота
всего общества. И начинать нужно с общепсихологической
грамотности. Нужны специальные школы для одаренных детей,
специально подготовленные учителя, специальные учебники.
Но, прежде всего, нужно признание самого факта, что
одаренные дети есть и что они другие не только по своим
интеллектуальным и творческим возможностям, но и
личностным особенностям. Одаренность может проявляться в
разных видах и сферах деятельности: познавательной, учебной,
творческой, художественной, двигательной. Независимо от того,
одарен ли ребенок во многих областях или только в одной,
задача педагогов и родителей заключается в том, чтобы
заметить этот природный дар и помочь ему развиваться.
Развитие творческой одаренности становится одной из
основных задач современного образования. Для этого
*
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необходима специальная образовательная технология, которая
бы позволяла развивать уникальный творческий потенциал
каждого ученика, сохраняя при этом массовость образования.
Гуманизация нашего общества потребовала развития новых
форм воздействия на ребенка, к одной из которых относится
психолого-педагогическое сопровождение. Оно предполагает
обеспечение наиболее комфортных условий пребывания
ребенка в детском саду, школе, внешкольных учреждениях,
позволяющих в полной мере реализовать способности и
устремления
ребенка,
сформировать
успешность
его
деятельности и адекватную самооценку.
Эффективность учебно-воспитательного процесса во
многом определяется тем, в какой мере учитель, воспитатель,
руководитель кружка располагает сведениями о том, что знают и
умеют дети. Только опираясь на объективные данные о
возможностях психического развития каждого ребенка, можно
эффективно оказывать ему помощь в процессе обучения.
Служба психологического сопровождения предназначена для
того, чтобы квалифицировано выстроить помощь ребенку. В
качестве сопровождающих выступают психологи, педагоги,
социальные работники и врачи. Функция сопровождения
психического развития
детей реализуется
различными
службами, но все подчинено комплексной сверхзадаче:
совместно диагностировать возможности психического развития
и выстроить подходы к оказанию помощи детям.
В задачи психологического обследования входит получение
сведений о личности, об уровне умственного развития, способностях и о поведении ребенка. Задача первого этапа психологопедагогического сопровождения – проведение индивидуального
обследования с целью выявления уровня психического развития, задатков, склонностей, способностей, успеваемости. Задача
второго этапа обследования – определение общих, специальных способностей, одаренности, интересов, профнаправленности, успеваемости, психологического статуса в коллективе,
особенностей характера. Изучение проводится экспериментально и в процессе обучения. Второй этап завершается выработкой
рекомендаций родителям, педагогам, руководителям кружков.
Психодиагностическое обследование, направленное на
выявление уровня одаренности ребенка, должно быть
долговременным. Продолжительность его измеряется не часами
и даже не днями. Для этого обычно требуется гораздо более
продолжительное время (годы пребывания в детском саду,
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период пребывания в младших классах, годы обучения в
средней школе). Необходимо лонгитюдное обследование,
наблюдения: ведь интересы, склонности изменяются на
протяжении нескольких лет обучения неоднократно.
Умственные возможности детей и подростков, как и другие
стороны их личности, находятся в процессе становления и очевидным образом зависят от возрастных изменений. В отдельные
периоды детства ребенок бывает особенно восприимчив к
некоторым воздействиям и оказывается расположенным именно
в данную пору жизни к умственному продвижению в тех или
иных направлениях. Такого рода внутренние условия развития с
возрастом постепенно или резко преобразуются. Так что с
годами не только возрастают умственные возможности, но и
происходит ограничение, вытеснение более ранних свойств,
становление новых. В результате каждую возрастную ступень
отличает своеобразие интеллекта – умственные черты, не
свойственные ни предыдущим, ни последующим возрастам.
Каждый период детства по-своему сензитивен, и каждую
возрастную ступень отличает своя, не свойственная ни
предыдущим, ни последующим возрастам, готовность к подъему
определенных сторон интеллекта. Такого рода предпосылки
развития, обусловленные сензитивными периодами, можно
рассматривать как возрастные факторы одаренности.
Важно учитывать не только возрастные, но и индивидуально-типические предпосылки развития интеллекта, менее зависящие от возрастных изменений. К ним относятся, в частности,
присущие ребенку свойства нервной системы или то или иное
соотношение между функциями полушарий мозга. Например, та
или иная сила (слабость) нервной системы сказывается на
впечатлительности ребенка, на своеобразии динамики умственных процессов, на продуктивности умственной работы; свойства
типа нервной системы обуславливают «индивидуальный стиль
деятельности». От «иерархии» полушарий зависит относительная роль словесно-понятийных или наглядно-образных моментов в мышлении. Индивидуально-типические задатки – это
межвозрастные факторы развития интеллекта. Они, конечно,
тоже с возрастом изменяются по-своему, но не в таком темпе и
не в такой степени, как сменяющие друг друга возрастные
особенности сензитивности.
С индивидуально-типическими предпосылками развития во
многом связано сохранение определенных черт умственного
облика растущего человека на разных возрастных этапах. Если
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говорить о детском и младшем школьном возрасте, то в этот
период проявляется своеобразная готовность к развитию
определенных способностей. Предпосылки важны, но не
следует отождествлять их со способностями.
Выявление одаренности предполагает использование
комплекса диагностических методик, включающих тесты на
интеллект, тесты на творческие возможности и на специальные
способности. Кроме того, довольно информативны результаты
использования
традиционных
психологических
методов,
позволяющих выявить степень выраженности у ребенка таких
существенных признаков одаренности, как высокая, стойкая
познавательная потребность, опережение в развитии мышления
и речи, увлеченность (чтением, рисованием, музыкой, техникой),
богатая фантазия, стремление к творческому самовыражению, к
творческому использованию предметов.
Доказано,
что
показателями
интеллектуального
и
творческого развития ребенка не исчерпывается характеристика
его одаренности; и на основании только этих показателей
невозможно прогнозировать его дальнейшее развитие. Не
менее важным, а иногда и определяющим фактором являются
особенности личностной и, прежде всего, мотивационной сферы
человека.
Программа работы по учебно-исследовательской деятельности предназначена для обучающихся в основной и дополнительной школе, интересующихся исследовательской деятельностью, а также одаренных учащихся и направлена на формирование способности учащихся осознавать цели учебно-исследовательской деятельности, на умение поставить цель и организовать ее достижение, а также на формирование креативных
(творческих) качеств – вдохновленности, гибкости ума, терпимости к противоречиям, прогностичности, критичности, наличия
своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных
необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с
объектами окружающего мира и воспринимать его информацию,
выполнять различные социальные роли в группе и коллективе.
Исследовательское поведение изменяется в процессе
возрастного развития ребенка: исследовательское поведение
дошкольника, младшего школьника, в подростковом и
юношеском возрасте. На исследовательское поведение влияет
возраст, уровень интеллекта, интересы, склонности, затем
способности, тип высшей нервной деятельности. И все зависит
также от семейного воспитания, особенностей обучения в
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детском саду, школе и внешкольных учреждениях.
Собственную исследовательскую деятельность ребенка
следует рассматривать, в первую очередь, как одно из основных
направлений развития творческих способностей. Путей развития
творческих способностей ребенка существует много, но
собственная исследовательская практика, бесспорно, – один из
самых эффективных. Умения и навыки исследования,
самостоятельного творческого постижения истины, полученные
в детские годы в играх и на специальных занятиях, легко
прививаются и переносятся в дальнейшем на все виды
деятельности и в школе.
Не менее важно и то обстоятельство, что, как показывают
специальные психологические эксперименты, самые ценные и
прочные знания не те, что усвоены путем выучивания, а те, что
добыты самостоятельно, в ходе творческих изысканий.
Исследовательское поведение – один из источников получения
ребенком представлений о мире. В педагогической психологии и
педагогике есть специальный термин – «исследовательское
обучение». Так именуется подход в обучении, построенный на
основе естественного стремления ребенка к самостоятельному
изучению окружающего. Главная цель исследовательского
обучения – формирование у учащегося способности
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые
способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.
Главная особенность исследовательского подхода –
активизировать обучение, придав ему исследовательский,
творческий характер и, таким образом, передать учащемуся
инициативу в организации своей познавательной деятельности.
Самостоятельная
исследовательская
практика
детей
традиционно рассматривается как важнейший фактор развития
творческих способностей.
Исследовательское обучение широко внедряется в сфере
дополнительного образования. Эта деятельность традиционно
рассматривается как средство создания условий для
непрерывного учебного диалога между педагогами и детьми,
формирующего не только активное отношение к обучению, но и
позволяющего реализовать творческие способности как
одаренных детей, так и каждого ребенка в отдельности.
Активная деятельность за пределами основных учебных
занятий всегда рассматривалась не только как важнейший
фактор усвоения учебных программ, но и как средство
воспитания и развития неординарной творческой личности.
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Большинство нововведений, связанных с исследовательским
обучением детей, ориентируется на сферу дополнительного
образования (внеклассная, внеурочная, внешкольная работа).
Для обучения одаренных детей обычно создают специальные программы в зависимости от возраста, класса. Условно
программы можно разделить на два основных вида: предметные
и непредметные. Предметные учебные программы могут быть
многопредметными (в школе – язык, литература, математика,
история; во внешкольных учреждениях – компьютер, танцы,
техника, театр) и межпредметными (журналистика, психология).
Цели обучения, которые ставятся дополнительно, зависят
от особенностей одаренности детей, уровня подготовленности
руководителя кружка, от запросов детей. В случае, когда в структуре одаренности выделяется, помимо прочего, «Я-концепция»,
мотивация, то есть эмоционально-личностная сфера, появляется цель личностного развития одаренных детей. Все это
влияет на формы, методы школьного и внешкольного обучения.
При обучении одаренных детей в кружке, секции обычно
предлагается следующая структура получения знаний:
 подбор содержания программы для всей группы;
 подбор содержания программы для микрогрупп детей в
соответствии с уровнем учебно-познавательного опыта,
знаний;
 подбор содержания программы для индивидуальной
работы.
В работе с одаренными детьми используются различные
формы обучения: в школе – занятия в кружках, факультативы по
выбору, занятия в классе; при внешкольном обучении – викторины, студии, мастер-классы, олимпиады, творческие конкурсы.
Большая часть исследователей – психологов, педагогов –
сходится на том, что дифференциация обучения должна
строится на основных, ведущих характеристиках одаренного
ребенка. К ним относятся: более высокий уровень продуктивного
мышления, самостоятельность, независимость, склонность к
лидерству.
Созданы
различные
варианты
обучения,
ориентированные на разные категории детей:
 раздельное обучение, предполагающее создание для
одаренных специальных классов;
 совместно-раздельное обучение – в одной школе в
одном классе обучаются одаренные, в другом – дети со средним
уровнем развития, а в третьем классе – отстающие (по разным
причинам);
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 совместное обучение состоит в том, что обучение
одаренных должно проходить вместе с их сверстниками,
которые не имеют ярко выраженных способностей.
Этот вариант более подходит для дополнительного
образования (например, во внешкольных учреждениях) из-за
дифференцированного подхода с учетом возможностей детей,
их интересов, способностей. Возможен вариант работы по
индивидуальным программам. Дифференциация – по уровню
учебной успеваемости, по уровню общих способностей,
профнаправленности, специальным способностям.
Индивидуализация обучения – одно из магистральных
направлений в решении задачи обучения и воспитания
творческой личности в условиях группы, класса, студии. В
учебной деятельности одаренные дети отличаются тем, что:
1. Хотят добиваться успехов в учебе и приобретать знания,
не воспринимая это как насилие над собой.
2. Способны к самостоятельным действиям благодаря
приобретенным ранее умственным навыкам.
3. Умеют критически оценивать окружающую действительность и проникать в суть вещей и явлений.
4. Не довольствуются поверхностными объяснениями, даже
если они кажутся достаточными для их сверстников.
5. Постоянно стремятся к самосовершенствованию и стараются все делать хорошо. Отсюда – постановка завышенных
целей и тяжелые переживания в случае невозможности их
достижения.
6. Могут
полностью
концентрировать
внимание
и
погружаться.
7. Способны фиксировать свой опыт и оперативно
применять его в экспериментальной ситуации.
8. Урок для них особенно интересен, когда имеет место
поисковая и исследовательская ситуация, импровизация.
9. Умеют выделять главное и необходимое в проблеме и в
жизни.
10. Лучше других своих сверстников способны раскрывать
отношения между явлениями и сущностью, использовать
логические операции, систематизировать материал.
Родители и педагоги должны знать, что существует такое
явление, как возрастная одаренность, и что при всех достижениях растущего человека изначально с уверенностью можно
говорить о высших ее показателях, но закономерны изменения в
показателях развития одаренности в зависимости от возрастных
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этапов развития ребенка, изменения склонностей, интересов
или даже их потеря. Временные, возрастные особенности и
свойства собственно индивидуальные, имеющие свои исходные
предпосылки, взаимопроникают, развиваются в единстве. Это
означает, что для подлинной оценки признаков одаренности
нужно выявить, уловить в меняющемся возрасте то, что
укоренится и полнее раскроется, что будет присуще именно
данной индивидуальности. Главная трудность определения
признаков одаренности состоит в том, что у детей
индивидуальное еще недостаточно отделимо от возрастного.
В психологии и педагогике выделяются следующие
особенности проявления одаренности в детском возрасте (в
отличие от взрослого):
 мотивированность интересов, удивлений и удовольствий;
 гетерохронность: способности ребенка могут проявиться индивидуально в любом возрасте, хотя наблюдается
некоторая закономерность – литературные способности
проявляются очень редко; другие виды способностей,
очевидно, требуют своего вызревания;
 способности могут быть реальностью – четкой и всем
понятной, а могут быть потенциальной формой.
Есть целый ряд особенностей, которые отличают
одаренного ребенка от нормы, а именно:
 не обязательно очень высокий уровень интеллекта, для
некоторых видов одаренности IQ может быть просто
средней нормой и даже ниже;
 интеллект органически связан с творческими способностями, диагностика которых очень затруднительна;
 высокая познавательная активность и желание ее реализовать, чаще всего – это книги, вообще художественная литература;
 критичность ума при его высокой самостоятельности,
постоянный поиск ответов на вопросы «почему?»;
 целеустремленность в сочетании с высокой «Яконцепцией», настойчивостью, работоспособностью и
упрямством.
Очень существенно то, дети, которые выглядят вполне заурядными или лишь со слабыми проблесками свойств одаренности, не могут считаться «неперспективными», «бездарными».
В самом незаметном ученике могут таиться еще не раскрытые
черты одаренности. К любому ребенку следует относиться с
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надеждой и ожиданием.
Всем работающим с одаренными детьми следует знать
признаки одаренности в разные возрастные периоды. В раннем
детстве принято выделять неуемное любопытство ребенка, его
бесконечные вопросы, большой запас слов и развитость речи,
способность к концентрации внимания на интересующем его
деле и упорство в достижении результата, хорошую память,
богатую фантазию с нечетким отделением реальности от
вымыслов,
доброту,
открытость,
острую
реакцию
на
несправедливость.
В более старшем возрасте признаками одаренности
считаются потребность ребенка в коллекционировании и
классификации, хорошее чувство юмора, сформированность
навыков логического мышления, оригинальность ассоциативного
мышления, способность к планированию четким образом
предстоящей деятельности, гибкость в концепциях, способах
действий, социальных ситуациях. Отмечаются также такие
качества личности, как развитые навыки общения, открытость,
активность, настойчивость, энергичность, склонность к риску,
предпочтение сложных заданий, независимость в суждениях и в
поведении (нонконформизм).
Следует также помнить те особенности детей, которые
сказываются на познавательных возможностях учащихся и
обусловливают дальнейший ход общего развития.
У младших школьников умственная активность проявляется
в особой чувствительности к внешним воздействиям, в
непосредственейшей любознательности.
В среднем школьном возрасте познавательная активность
сочетается с возрастающей самостоятельностью и обнаруживается в широте склонностей, то есть тяготении, влечении к самым
разным видам занятий. У детей и подростков общая умственная
активность заметно опережает развитие более специальных
склонностей.
У старших школьников умственная активность уже носит во
многом избирательный характер и оказывается более тесно связанной с содержательными устремлениями юности. Существенно, что возрастные различия в умственной активности касаются
и таких ее свойств, которые от младших школьников к старшим
отнюдь не возрастают. Например, легкость пробуждения активности, отзывчивость на окружающее, сразу же переходящая в
действие, в ходе возрастного развития явно идут на убыль,
вместе с тем, возрастает значение внутренних форм активности
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(активность мысли, углубляющейся в предмет).
Родители должны знать, что в работе с одаренными детьми
особенно важно найти правильный стиль общения, при котором
ребенок раскрывается, проявляет свои способности. Неправильно выбранный стиль общения может:
- подавить лучшие душевные и творческие порывы ребенка;
- остановить развитие его уникальных способностей;
- заглушить проявление индивидуальности;
- привести к неправильному выбору в жизни.
В семье, где стиль общения выбран неправильно,
творческое развитие ребенка может пойти двумя путями:
- первый путь – приучившись выполнять задания взрослых,
ребенок полностью утратит способность к творчеству;
- второй путь – ребенок может творчески раскрыться вне
дома, если ему повезет и встретиться хороший педагог, а если
не встретиться, то талант может быть загублен.
Кроме того, неправильный (непродуктивный) стиль общения
может полностью дезориентировать ребенка. На первом этапе
ребенок тянется за родителями, на втором этапе учитель,
руководитель кружка начинает выполнять все более заметную
роль в развитии способностей ребенка. На третьем этапе
родители имеют дело с состоявшейся личностью. Несмотря на
все увеличивающуюся роль профессионального педагога в
росте и становлении таланта ребенка, значение родителей на
всех этапах чрезвычайно велико. Поэтому родителям следует
запомнить некоторые правила воспитания.
1. Надо помнить, что ребенок живет, а не воспитывается.
2. Нельзя на детях экспериментировать, нельзя делать из
них подопытных кроликов ради достижения своих желаний.
3. Дети способны радоваться и получать удовольствие от
выполненной ими работы.
4. Постарайтесь усвоить: радость за результат труда
нужно разделить вместе с ребенком.
5. Помните, что труд неотделим от наслаждения, а
удовольствие может выполнять полезную роль.
6. Формируйте полезные потребности. Детская радость,
удовольствие от завершенного дела, уместные оценки
окружающих и самооценка ребенка создает основание для
возникновения новых полезных потребностей.
7. Старайтесь создать такую энергетическую атмосферу
общения, которая непременно изнутри пробудит в ребенке
острое желание включиться в ту или иную деятельность.
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8. Не бойтесь приласкать ребенка. Потребность в общении
у него неразрывно связана с потребностью в ласке.
9. Не бойтесь вступать с ребенком в дискуссии, спор,
иногда конфликт. Не может быть воспитание без дискуссий, как
не может быть общения без разрешения противоречий.
10. Нельзя на продолжительное время оставлять ребенка в
состоянии обиженности.
В Херсонском городском управлении образования несколько лет назад был создан банк данных одаренных детей школ
города. Педагоги, психологи школ и других учебных заведений
постоянно работают с одаренными детьми. Таких детей в
списках банка одаренных около 13 тысяч. Каждая из школ регулярно подает списки учеников, которые достигли определенных
успехов в том или ином виде деятельности. Это – дети, которые
проявляют свои интеллектуальные, художественные, театральные, математические, технические способности, посещают
кружки, секции, занимают призовые места на олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, выставках.
Понятие «одаренность» в понимании педагогов довольно
широкое, поэтому под него возможно «подогнать» как ученика с
явными яркими способностями, так и просто прилежного и активного ребенка. С другой стороны, если относиться к каждому
ребенку как к подающему большие надежды, это может стать
дополнительным стимулом для его достижений в будущем. Тем
более что у школьников большие притязания, интересы, которые стимулируют их к активной деятельности. На протяжении
2006-2007 учебного года 9 учащихся за победу в заключительном этапе Всеукраинской предметной олимпиады получили президентские стипендии. Кроме того, юные херсонцы успешно
занимаются наукой. В 23 учебных заведениях открыты первичные научные общества «Пошук», которые объединяют ребятинтеллектуалов в работе над заданиями Малой Академии наук.
Очень много одаренных детей являются кружковцами
Дворца детского и юношеского творчества. На сегодняшний
день во Дворце работает 101 кружок, где занимается примерно
1420 ребят. Кружки работают по различным направлениям и
могут удовлетворять потребности и запросы школьников всех
возрастных категорий (изобразительное искусство, декоративноприкладное творчество, хореография, вокальные, музыкальноинструментальные, театральные кружки, клубы старшеклассников и другие). На базе Дворца работают 4 народных
коллектива: Народный художественный коллектив «Оркестр
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народных инструментов»; Народный художественный коллектив
«Оркестр духовых инструментов»; Народный художественный
коллектив, ансамбль танца «Веселі чобітки»; Народный
художественный коллектив, ансамбль танца «Візерунок».
Кружков работает очень много и все они очень актуальны;
их направления отвечают запросам общества. Эти кружки знают
школьники, учителя, родители. Программы кружков учитывают
возрастные особенности детей, обобщается опыт работы за
прошлые годы и подготавливаются рекомендации по индивидуально-групповой работе. Практика многих лет показала, что во
Дворце, как в прошлые годы, так и сегодня, проявляется научный подтекст в работе с детьми. Знания, которые дети получают
в кружках, подкреплены методической и научной информацией.
В Херсонском Дворце детского и юношеского творчества
проводилась педагогическая система работы по литературному
творческому развитию школьников. Одним из звеньев этой
системы более тридцати лет являлась литературная студия.
Система работы студии складывалась постепенно, с годами, по
мере приобретения опыта. Работали три возрастные группы:
«Словечко» – младшая группа для учащихся 3-5 классов,
«Тропинка» – средняя группа для учащихся 6-7 классов,
«Первоцвет» – старшая группа для учащихся 8-11 классов. Опыт
работы литературной студии показывает, что в процессе
формирования
литературно-творческих
способностей
у
школьников следует учитывать следующие условия:
 чтение пробуждает у школьников потребность в литературном творчестве и развивает их литературные способности;
 основным источником литературного творчества школьников являются литературные и жизненные впечатления;
 важным психолого-педагогическим условием успешного
развития литературных способностей юных авторов является
обладание техникой литературного труда;
 для успешного руководства детским литературным творчеством необходимо учитывать возрастные и индивидуальные
особенности личности каждого юного автора и уровень развития
его литературно-творческих способностей.
Большую роль в развитии литературных способностей
студийцев играла также массовая работа. В ней принимали
участие члены всех возрастных групп:
 проведение городских литературных вечеров, праздников
творчества, городские конкурсы на лучшее произведение,
конкурсы школьных альманахов;
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 проведение литературно-музыкальных концертов для
школьников, родителей, выступления на радио, телевидении;
 встречи с поэтами, писателями, журналистами, художниками, экскурсии по памятным местам города и области, в музеи,
театры.
Литературная студия Дворца стала методическим центром
по развитию литературно-творческих способностей детей:
 проводились семинары для учителей-руководителей
литературно-творческих кружков в школах, открытые занятия в
литературной студии;
 проводились лекции на курсах повышения квалификации
учителей-филологов;
 оказывалась непосредственная помощь учителям в
школе по работе с детьми в литературных кружках.
Опыт работы литературной студии показывает, что многого
можно добиться в развитии литературных способностей детей.
Многие выпускники студии стали учителями-филологами,
поэтами, писателями, журналистами.
Внимание большого количества учащихся привлекает детский театр «Модерн». Кружковцы на занятиях проходят допрофессиональную подготовку. Многим школьникам знания, приобретенные в театре «Модерн», помогли в дальнейшем профессиональном выборе. Воспитанники коллектива стали студентами факультета культуры и искусств ХГУ, училищ культуры. О
результатах работы театра «Модерн» свидетельствуют награды
за участие в конкурсах, фестивалях. В работе с кружковцами
руководитель театра большое внимание уделяет выявлению и
развитию художественных способностей, воспитывает эстетический вкус, развивает театральные навыки и умения, образное
и художественно-театральное мышление, работает над постановкой сценической речи, умения перевоплощаться, общаться с
людьми.
Во Дворце создан информационный центр «Терминал» для
лидеров ученического самоуправления. Дети, которые приходят
сюда, имеют ярко выраженные лидерские способности. Они
активны, энергичны, у них есть большое желание работать. Но
часто им не хватает информации и знаний для того, чтобы
осуществить задуманное, правильно использовать свои
организаторские способности. По программе предусмотрено
проведение тренингов, которые позволяют научить и показать
практическое применение лидерских качеств. Тренинги
позволяют создать атмосферу психологического комфорта,
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вести себя расковано, и в игровой форме получать максимально
полезную информацию. Такие занятия учат культуре общения,
помогают не только лучше узнать друг друга, но и в дружеской
атмосфере высказать свои мысли, мнения по той или иной
проблеме, обсуждать вопросы, которые остаются открытыми в
школе. Дети убедились, что на занятиях можно приобрести
единомышленников и новых друзей, обменяться опытом работы
своей школы, сформировать качества личности лидера, так
необходимые в различных сферах жизни общества.
Одним из важных направлений деятельности педагогического коллектива Дворца является связь со школами города.
Психолого-методическая помощь оказывается всем участникам
учебно-воспитательного процесса по вопросам воспитания
детей, создания психологических условий для их всестороннего
развития в семье, школе во внеурочное время. Систематически
проводятся инструктивные совещания и семинары-практикумы
для педагогов-организаторов, методистов, руководителей кружков. Совместная работа по оказанию информационной поддержки и методического сопровождения проводится уже много лет, и
эта система работы дает положительный результат.
Педагогический коллектив Дворца сотрудничает с Южноукраинским региональным институтом последипломного образования педагогических кадров, научно-методическим кабинетом
по вопросу внедрения новых педагогических технологий во
внешкольное образование.
На протяжении нескольких лет педагоги и психолог Дворца
проводят совместную работу с Херсонским государственным
университетом в рамках реализации экспериментального
исследования по теме «Система работы по воспитанию
одаренности в кружках Дворца».
Помочь детям в развитии одаренности можно только после
комплексного изучения – психодиагностики. Результаты дают
возможность родителям и руководителям кружка научно обосновано обучать и воспитывать ребенка, учитывая его индивидуальные особенности, которые проявляются на занятиях, в
практической деятельности различной направленности.
Как общий вывод, считаем необходимым акцентировать
внимание на следующих моментах.
1. Современные научные психолого-педагогические технологии создают дополнительные возможности для организации и
проведения работы с одаренными детьми.
2. Наши диагностические исследования показали, что
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необходимость работы с одаренными детьми диктуется
наличием в общеобразовательных школах и внешкольных
учреждениях большого количества детей с высоким уровнем
специальных способностей.
3. Для работы с одаренными детьми необходима системная
подготовка педагогов и узких специалистов образования. К
педагогам, работающим с одаренными детьми, предъявляются
высокие требования: высокая теоретическая подготовка, активная научно-методическая деятельность, умение объективно
оценивать успехи одаренных детей, знание азов возрастной
психологии, высокий уровень знания предмета, умение найти
подход к нестандартным детям, эрудированность.
4. Только высоко организованная планомерная психологопедагогическая работа может гарантировать поступательное
развитие социальной одаренности ребенка.
5. При достаточно широком спектре видов детской одаренности необходимо создавать и реализовывать индивидуальные
программы развития специальной одаренности в рамках
целевой комплексной программы образовательного учреждения.
6. Сопровождение детей с признаками одаренности строится по схеме: диагностика, банк данных, анализ, поддержка,
развитие, коррекция возникающих трудностей. Банк данных
позволяет делать как количественный, так и качественный
анализ полученных результатов, формировать группы детей для
дальнейшей работы, отслеживать динамику развития способностей каждого ребенка, вовремя видеть и корректировать
возможные кризисы одаренности.
7. Работа по сопровождению одаренности только тогда
становится эффективной, когда в ней сотрудничают все
субъекты образовательного процесса: дети, педагоги, узкие
специалисты, родители.
8. Развитие одаренного ребенка должно проходить всесторонне, а не однобоко, с учетом широких возможностей ребенка.
Важно способствовать комплексному развитию одаренной
личности в зоне ее актуального и ближайшего развития.
Вот для чего педагоги Дворца при участии психологов
проводят анкетирование кружковцев с целью выявления их
интересов, увлечений, способностей. Это в дальнейшем дает
основание для целевых рекомендаций по профессиональной
ориентации старшеклассникам, для проведения индивидуальных и групповых психологических консультаций для руководителей кружков, родителей, детей.
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Работа педагогического коллектива Дворца проводится по
системе взаимодействия специалистов с семьей, школой,
научными учреждениями, с другими учреждениями дополнительного внешкольного образования. Во Дворце руководители
кружков, методисты постоянно встречаются с родителями,
среди них проводится анкетирование по семейному воспитанию
и воспитанию одаренности. Родители посещают занятия в
кружках, оказывают необходимую помощь, получают консультации по вопросам воспитания детей.
Проведенное
социологическое
исследование
среди
родителей показало, что родители поддерживают и высоко
оценивают работу внешкольных учреждений и в то же время
предлагают расширить программу и направления работы
кружков внешкольных учреждений. Рекомендации родителей
стоит учесть и расширить взаимодействие семьи и школы,
внешкольных учреждений со школами и университетами.
Для того чтобы сформировать одаренность, талант, нужно
время, большой труд. Этим и занят педагогический коллектив
Дворца детского и юношеского творчества.
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО И ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
У статті висвітлюються основні напрямки корекційної роботи,
змістовно пояснено організацію роботи за кожним з напрямків та на
що треба спиратися педагогові в побудові розвивально-корекційних
занять, яких вимог і умов треба дотримуватися щоб саме ваша
програма була ефективною

На современном этапе жизни все больше детей требуют
квалифицированной педагогической помощи, направленной на
коррекцию и решение в процессе развития ребенка конкретних
проблем, связанных с исправлением недостатков развития
психики, качеств личности, неадекватных форм поведения та
самоощущения.
Чтобы обеспечить нормальное психическое и личностное
развитие ребенка, нужна система целенаправленного развивающего воздействия, а в случае нежелательного развития и
коррекция появляющихся новых психических образований и
форм поведения. Понятия «развивающая» и «коррекционная»
деятельность не тождественны, каждое из них имеет свое
содержание.
Развивающая деятельность направлена на создание социально-психологических условий развития личности. Коррекционная деятельность имеет более узкую направленность.
Она ориентирована на решение в процессе развития ребенка
конкретных проблем, связанных с исправлением недостатков
развития психики и свойств личности, неадекватных форм поведения и самочувствия.
Цель статьи – рассмотреть систему и направления целенаправленной развивающее-коррекционной деятельности для
обеспечения нормального психического та личностного развития
ребенка.
Объектом психокоррекционных воздействий могут быть как
здоровые, так и больные дети. Коррекцией нарушений
психического и личностного развития здоровых детей занимаются психологи, специалисты по социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекцией
аномального развития – медицинские психологи, патопсихологи
и нейропсихологии.
*
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Традиционно психологическую коррекцию рассматривают
как в широком, так и в узком смысле этого понятия.
В широком смысле психологическая коррекция – это комплекс клинико-психолого-педагогических воздействий, направленных на исправление имеющихся у детей недостатков в развитии
психических функций и личностных свойств. В узком смысле –
метод психологического воздействия, ориентированный на
оптимизацию развития психических процессов и функций, на
гармонизацию развития качеств личности.
В зависимости от характера диагностики и направленности
коррекции Д.Б.Эльконин предлагал различать две формы
коррекции: симптоматическую, воздействующую на симптомы
отклонений в развитии, и коррекцию, направленную на источник
и причины отклонений в развитии. Психологическая коррекция
должна быть сконцентрирована не на внешних проявлениях
отклонений в развитии, а на источниках, порождающих эти
отклонения. Поэтому к анализу психологической структуры
дефекта, выяснению причин его возникновения, использованию
содержания и форм психологического воздействия на личность
peбенка нужен в каждом конкретном случае глубоко
продуманный методологический подход. [1]
Главная задача психологической коррекции – укрепление
психического здоровья, обеспечение гармонического формирования личности ребенка.
В практике психологической помощи таким детям сложились следующие направления психологической коррекции нарушений развития:
Первое направление – коррекция эмоционального развития ребенка. Цель коррекции – смягчение эмоционального дискомфорта у детей, повышение их активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными расстройствами, такими как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность.
Эмоциональные нарушение среди детей и подростков
встречаются часто. С точки зрения нарушения системы отношений к другим людям и самому себе выделяют три основные
группы детей с эмоциональными нарушениями. В первую группу
входят дети, у которых эмоциональные проблемы проявляются,
в основном, в рамках межличностных отношений (повышенная
возбудимость, аффективные вспышки в процессе общения,
особенно со сверстниками). Вторая группа детей отличается
выраженными внутриличностными конфликтами. В их поведе
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нии прослеживается повышенная заторможенность, слабо выраженная общительность, необоснованные страхи, глубокое переживание обиды. Для третьей группы характерны выраженные
внутриличностные и межличностные конфликты. В поведении
таких детей преобладают агрессивность, импульсивность.
Особое место в клинике эмоциональных нарушений занимают неврозы детского возраста. Наиболее распространенная
причина детских неврозов – психическая травма.
Психологическая коррекция эмоциональных нарушений в
развитии ребенка осуществляется в рамках двух подходов:
психодинамического и поведенческого.
Психодинамический подход предполагает создание условий, снимающих внешние социальные преграды, которые
провоцировали конфликт. Поведенческий подход означает нивелирование имеющихся дезадаптивных форм поведения за
счет усвоения новых адекватных поведенческих стереотипов.
По назначению методы коррекции эмоциональных нарушений делят на две группы: основные и специальные. К основным
методам относят: игротерапию, арттерапию (метод основан
на использовании возможностей изобразительного искусства),
психоанализ, метод десенсибилизации, аутогенную тренировку,
поведенческий тренинг. Специальные методы – это тактические
и технические приемы психокоррекции, цель которых – устранение имеющихся дефектов с учетом индивидуально-психологических факторов.
По своей направленности методы бывают групповыми и индивидуальными.
Второе направление – коррекция сенсорно-перцептивной
и интеллектуальной деятельности осуществляется в отношении
детей с психическим недоразвитием (умственная отсталость), с
задержкой психического развития (ЗПР) и с поврежденным
психическим развитием.
1) У детей с психическим недоразвитием наблюдается
нарушение константности и предметности восприятия, замедленный темп узнавания предметов, трудности обобщения сенсорных сигналов. У них заметно снижен объем памяти, имеют
место существенные трудности в хранении и в воспроизводстве
информации, наблюдается недоразвитие мышления, неспособность к образованию понятий, трудности использования навыков
и умений на практике. В ходе коррекции детей с названными
отклонениями в развитии и учат усваивать сенсорные эталоны;
манипулировать с предметами формы, величины, цвета; разви
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вают зрительную, слуховую и осязательную память; обучают
пользоваться вспомогательными предметами (орудийные действия); формируют наглядно-образное и словесно-логическое
мышление. Особенность коррекционных воздействий состоит в
том, что они используют обучение детей продуктивным видам
деятельности: конструированию, рисованию, лепке, аппликации,
а также в игре.
2) При задержке психического развития у детей наблюдается замедленный темп формирования познавательных процессов и эмоциональной сферы с их временной фиксацией на
более ранних возрастных этапах. С возрастом возможно сглаживание интеллектуального дефекта, вплоть до достижения
нормального уровня развития. Однако эта тенденция зависит от
причини задержки психического развития. У одних детей может
быть недоразвитие предпосылок интеллекта, у других – мотивационной обусловленности учебной деятельности, у третьих –
зрительно-пространственных представлений, памяти, внимания.
Следовательно, коррекционное воздействие должно быть
направлено на формирование соответствующих психических
процессов. Психокоррекционные занятия с детьми с ЗПР по
развитию познавательных процессов могут проводиться как
индивидуально, так и в группе.
3) При поврежденном психическом развитии (приобретенное слабоумие) наблюдается ярко выраженная инертность
мышления, истощаемость внимания. Могут также иметь место
органические деменции и эпилепсия. При органической деменции нарушается целенаправленность мышления, критичность,
поведенческие реакции [3].
Последствия поврежденного развития психики ребенка
делят на три клинических этапа (М.О. Гуревич).
Церебрастения: ребенок неспособен к умственному напряжению, имеют место повышенная утомляемость, снижение объема слуховой и зрительной памяти, трудности в концентрации и
устойчивости внимания, в нарушении динамики мыслительных
процессов. Могут быть обострения в виде головокружения,
нарушения сна, общего психического тонуса. В целом прогноз
адаптации – удовлетворительный. Основным направлением
психологической коррекции с церебрастеническим синдромом
является повышение их умственной работоспособности с
помощью специальных психотехнических приемов по развитию
памяти, внимания, скорости реакций, а также коррекция
эмоциональных нарушений (снятие тревожности, развитие
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уверенности в себе и др.)
Церебропатия. У детей наблюдается вялость, общая заторможенность или же повышенная возбудимость, двигательная
расторможенность, могут проявляться психопатоподобные реакции. Для них характерна неадекватная самооценка, снижение
критики своего состояния.
Коррекционные воздействия при церебропатии направлены
на изменение поведения ребенка. Достигается это с помощью
повышения социальной активности ребенка в семье, в школе, а
также с помощью специальных психокоррекционных воздействий, цель которых – усвоение и развитие навыков общения в
семье, в коллективе сверстников.
Слабоумие проявляется в снижении умственной деятельности и умственной активности. Психологическая коррекция с
такими детьми организуется с учетом специфики дефекта и
проводится в двух направлениях: во-первых, принимаются меры
к организации жизнедеятельности и общения ребенка в семье и
в группах детей, где бывает ребенок. Во-вторых, такого ребенка
учат доступным видам деятельности и проявляют заботу о развитии его эмоциональной и познавательной сфер (коррекция
проводится по аналогии с коррекцией ребенка, имеющего психическое недоразвитие). Данная работа осуществляется в тесном
контакте с родителями, логопедом, коррекционным педагогом [1]
Третье направление – психологическая коррекция поведения детей и подростков. Поведение – это система взаимосвязанных рефлекторных и сознательных действий (физических и
психических), осуществляемых человеком при достижении
определенной цели, реализации определенной функции в ходе
его взаимодействия со средой. Несоответствие реакций,
действий и поступков человека общепринятым в обществе
формам и нормам поведения рассматривается как нарушение
поведения. Основными причинами нарушения поведения детей
и подростков могут быть: искаженное психическое развитие;
дисгармоническое психическое развитие; искаженные семейные
отношения; психическая и социальная депривация; дезадаптация, связанная с трудностями обучения и др.
1) Психологическая коррекция при искаженном психическом развитии. При искаженном психическом развитии наблюдаются сложные сочетания общего недоразвития, задержанного,
поврежденного и ускоренного развития отдельных функций,
приводящих к появлению патологических новообразований.
Одним из клинических выражений этого типа нарушений
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является детский аутизм. Его характерным признаком является
неадекватность психических реакций. У детей, страдающих
аутизмом, наблюдается быстрая истощаемость любой целенаправленной деятельности, однообразное, стереотипное поведение, уход в фантазию, своеобразный грамматический строй
языка. Программа коррекции аутичных детей разрабатывается с
учетом степени тяжести и специфики нарушения. Задачи
психокоррекционной работы с ними состоят в том, чтобы преодолеть негативизм при общении, смягчить характерный для
таких детей сенсорный и эмоциональный дискомфорт, преодолеть отрицательные формы поведения, повысить психическую
активность в процессе общения с взрослыми и детьми.
Основными направлениями коррекционной работы являются:
 обучение ребенка внешним контактам;
 обучение более сложным формам поведения;
 развитие самосознания и личности аутичного ребенка.
2) Психологическая коррекция при дисгармоническом психическом развитии. Данный вид дизонтогенеза определяется
как психопатия или патологическое развитие личности. Лица,
страдающие психопатией, не осознают свои характерологические особенности, недооценивают психотравмирующие ситуации, способствующие дезорганизации поведения. Сохранный
интеллект ребенка не регулирует его эмоционально-волевые
процессы. Названные особенности личностного развития негативно отражаются на поведении ребенка. Ему становится трудно приспособиться к обычным дисциплинарным требованиям,
нарушается процесс его социализации, что, в свою очередь, в
значительной степени усугубляет личностную дисгармонию.
В этой связи основной целью психокоррекции детей с дисгармоничным развитием является гармонизация их личностной
структуры, семейных взаимоотношений и устранение или
сглаживание психотравмирующих факторов. Важно пробудить у
ребенка или подростка интерес к своей личности и особенностям поведения, научить распознавать психотравмирующие ситуации, обучить его большему количеству вариантов
поведения, которые можно использовать в трудных ситуациях,
развить способность к саморегуляции и самооценке.
Для реализации этих целей рекомендуются специальные
групповые занятия с использованием игр-драматизаций, система психорегулирующих тренировок, методов психодинамического, поведенческого, когнитивного и других направлений
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психокоррекции.
3) Психологическая коррекция нарушений в поведении
детей и подростков, обусловленных отрицательным влиянием
семьи, психической и социальной депривацисй и дезадаптацией
в связи с трудностями в обучении.
Искаженные семейные отношения и негативное воспитание
в семье являются чаще всего источником нервно-психических
расстройств с разнообразными девиациями поведения. У детей
из неблагополучных семей, к тому же с теми или иными дефектами развития, наблюдаются, как правило, высокий уровень
тревожности, агрессивность, недоверие ко взрослым. Однако,
несмотря на неблагополучие в семье, дети, попадая в специализированные учреждения, тоскуют по родителям, бережно
хранят семейные реликвии. Поэтому, осуществляя необходимую
коррекцию в психическом развитии ребенка, вызванную негативным воспитанием в семье, не следует ограждать ребенка «от
дурного влияния плохих родителей». Опыт работы с такими
детьми показывает, что нужно укреплять связи с родственниками, организовывать с ними встречи в выходные дни, на
каникулах. Положительную роль играет ведение семейного
альбома, сохранение семейных реликвий, а коррекционную
работу с такими детьми следует рассматривать как временную
поддержку семьи, находящейся в кризисном состоянии.
Серьезной проблемой в системе социальной реабилитации
является школьная дезадаптация детей с ограничениями жизнедеятельности. Многие из них имеют сенсорное недоразвитие,
задержку психического развития (ЗПР), интеллектуальную
недостаточность, являющиеся причиной формирования у них
внутренней
напряженности,
тревожности,
агрессивности,
конфликтности, ощущения неполноценности, ненужности, что
приводит к дисгармонизации отношений с социальной средой.
Основной путь оказания помощи дезадаптированным детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, – это
создание условий для интеграции в нормально развивающуюся
социальную среду, разработка индивидуальных программ
специально организованной помощи и поддержки. В основу
программы должны быть положены коррекция психических
функций и эмоционально-волевой сферы психики ребенка,
формирование самооценки, навыков адекватного общения со
сверстниками и взрослыми в окружающей социальной среде.
Четвертое направление – коррекция развития личности.
В процессе онтогенеза могут возникать негативные личностные
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качества, создающие реальную угрозу искаженного развития
личности в целом. Чтобы не допустить нежелательного развития
и появления негативных личностных качеств, осуществляется их
исправление, коррекция [3].
Целесообразность психокоррекции личности реально возникает на 4–5 году жизни ребенка, когда сформировавшиеся
личностные качества начинают мешать его социальной
адаптации.
В этой связи объектом психокоррекционных воздействий
могут выступать относительно сложные психологические образования (мотивы, ценностные ориентации, черты характера,
установки, самооценка, уровень притязаний и т. п.), формирование которых происходит относительно независимо от
возможных патопсихологических расстройств. Формы, тематика
и содержание коррекционных занятий по «исправлению» личностных свойств достаточно разнообразны. К ним относят:
сюжетно-ролевые игры, специальные учебные занятия, выполнение определенных тестовых заданий с обратной связью и др.
Основной принцип построения коррекционных занятий заключается в моделировании ситуаций, демонстрирующих недостаточную успешность деятельности ребенка в соответствии с
изначально присущими ему поведенческими стереотипами, и
демонстрации результатов, свидетельствующих о возможности
повышения эффективности, успешности этой деятельности при
их изменении.
Выбор конкретной формы психологической коррекции определяется уровнем развития и конкретными проблемами воспитания ребенка. Исходя из задач социальной реабилитации,
коррекционная работа организуется таким образом, чтобы
обеспечить целостное воздействие на личность во всем многообразии мотивационных, интеллектуальных, эмоциональноволевых и других проявлений личности [1].
Основными направлениями коррекции нарушений личностного развития могут быть:
1. Преодоление микросоциальной педагогической запущенности, коррекция неадекватных методов воспитания ребенка.
2. Помощь ребенку в разрешении психотравмирующих ситуаций, в формировании продуктивных видов взаимоотношений
с окружающими людьми, в повышении социального статуса, в
развитии компетентности в вопросах нормативного поведения.
3. Формирование и стимулирование сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов у детей. Эта
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задача решается в ходе индивидуальной и групповой психокоррекции детей с психическим недоразвитием и задержкой
психического развития.
4. Развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоциональ-но-волевой регуляции поведения. Обеспечивается в процессе групповых заня-тий с детьми с асинхронией
психического развития (искаженного, диспро-порционального и
дисгармоничного).
5. Формирование адекватных родительских установок на
заболевание и социально-психологические проблемы ребенка
путем активного привлечения родителей в психокоррекционный
процесс.
6. Создание в детском коллективе, где обучается ребенок,
атмосферы доброжелательности, открытости, взаимопонимания. Достигается путем активной работы не только с членами
семьи, но и с педагогами, обучающими ребенка, а через них – с
одноклассниками, друзьями и знакомыми [3].
Коррекционная работа с детьми, имеющими ограниченные
возможности, наряду с развивающей работой, является основным направлением в социальной реабилитации детей. Однако,
чтобы она была эффективной, важно соблюдать следующие
требования и условия, предъявляемые к ее проведению.
Во-первых, она должна опираться на глубокие знания закономерностей психического развития ребенка вообще и знания
специфики дизонтогенеза, вызванного тем или иным
болезненным процессом и его последствиями в частности.
Во-вторых, содержание коррекционной работы должно определяться особенностями сензитивных периодов возрастного
развития, необходимостью формирования тех психических
новообразований и качеств личности, которые на данном этапе
наиболее актуальны.
В-третьих, коррекционную работу необходимо осуществлять на основе специальных программ, которые разрабатываются применительно к каждому ребенку и к каждой возрастной
группе с учетом специфики заболевания или дефекта, вызвавшего нарушение. При этом программа должна учитывать
«зону ближайшего развития» ребенка, потребности и мотивы,
побуждающие его к активности, особенности культурной и
социальной среды, в которой он воспитывается, ведущий вид
деятельности, присущий данному возрастному этапу, и уровень
его сформированности. Необходимо стремиться к тому, чтобы
коррекционные занятия осуществлялись в естественных для
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ребенка условиях.
В-четвертых, в ходе организации коррекционной работы
необходимо соблюдать доступность, преемственность и последовательность в формах и методах ее проведения [1].
И наконец, чтобы обеспечить эффективную коррекционную
работу, важно обеспечить положительную мотивацию участия
ребенка в предлагаемой взрослыми деятельности. Выполнение
данного требования является решающим в организации всей
коррекционной работы. Положительных сдвигов в социальной
реабилитации можно достичь только при положительном
отношении ребенка к тому, что предлагает взрослый, если
ребенок принимает предложение взрослого как собственное, как
необходимое.
В ходе психологической коррекции не следует стремиться к
одновременному решению многих задач, а терпеливо работать
над одной, двумя составляющими более сложной задачи.
Регулярные маленькие, но успешные изменения в развитии
ребенка приведут к положительным результатам и в решении
более сложных личностных проблем. Например, если ребенок
затрудняется общаться со сверстниками из-за недостатка развития речи, пополнение словарного запаса ребенка должно
стать в работе с ним первоочередной задачей. Одновременно
будет решаться и важная социальная задача, ребенок приобретает навыки межличностных отношений. [2]
Таким образом, осуществляя коррекционную работу, важно
помочь ребенку в ходе возрастного развития постепенно стать
хозяином своего внутреннего мира, научиться управлять своими
желаниями, уметь ставить цели, направленные на преобразование самого себя. Этот процесс требует много времени и
усилий как со стороны ребенка, так и взрослого. Сам ребенок не
может реализовать поставленные задачи. Добиться положительных сдвигов в своем развитии можно только на практике, и
эту практику могут организовать только взрослые.
Данная статья – фундаментальная ступень в создании авторской развивающе-коррекционной программы «Познай себя и
ты увидишь – мир прекрасен!» в структуре тренинговых занятий
для подростков 14-15 лет по коррекции агрессивного поведения.
Проявления агрессивности среди детей разного возраста –
обычное явление, и вместе с тем агрессивные действия детей
очень часто стают предметом тревоги родителей и педагогов, и
их обращения с этой проблемой к психологу. Программа
разработана с учетом всех требований, необходимо исполь
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зовать соблюдать при построении развивающе-коррекционных
занятий, чтобы достичь позитивных перемен в формировании
личности подростка и наметить перспективные пути дальнейшего самопознания и саморазвития ребенка.
Литература:
1. Долгушкин А.К. Введение в социальную реабилитологию. – М., 2000.
– С.65.
2. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М., 1994. – С. 90.
3. Осипова А.Л. Общая психокоррекция. – М., 2000. – С 54.

Подгурецки Ю.

*

ТРАНСГРЕССИЯ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
У статті викладенні основні положення концепції трансгресійної
людини.
Человеческая
природа
состоит
в
постоянном
стремлении
преодолеть
звериное начало, существующее в человеке,
и вырасти над ним человечностью и ролью
человека как творца ценностей.
Р.Ингарден

Термин «трансгрессия» взят из биологии: в теории
наследования он означает преодоление метисами тех черт,
которые были свойственны родительским организмам. Имеет
место также в геологии и географии: трансгрессия моря состоит
в заливании пространств суши водой. Получил этот термин свое
место и в общественных науках.
Концепция трансгрессионного человека представляет собой
попытку взглянуть на индивида как на экспансивную и
творческую личность, свободную и ответственную, которая
руководствуется сложной гомеостатической и гетеростатической
мотивацией. Ее действие в значительной степени обусловлено
относительно постоянными компонентами личности: ум (как
когнитивная система) и воля (как система руководства). Она
дает возможность лучше понять ту часть человеческой
деятельности, которая до сих пор не находилась в центре
внимания ученых и которая предопределяет судьбы индивида и
развитие культуры.
Уже давно идут споры о том, зависят человеческие деяния
от природы (инстинкты) или от истории (социальное обучение).
*
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Здесь можно выделить три точки зрения:
1. Эндогенная. Движущие и направляющие человеческую
деятельность силы находятся в структуре личности. Действие –
это форма обнаружения влечений, потребностей, установок или
предпочтений. (Фрейд искал обусловленность трансгрессии и
защитных поведений в сексуальном влечении).
2. Экзогенная (альтернативная). Движущие и направляющие человеческую деятельность силы находятся вне человека –
в его окружении (это – системы стимулов, экономическое развитие, климат, природные богатства, просвещение) (бихевиоризм).
Сторонникам этой точки зрения близка поговорка: «Хочешь
узнать человека, не спрашивай, что у него в голове, спроси, что
его окружает».
3. Модель взаимодействия. Психологи создали модель
взаимодействия, поскольку две предыдущие точки зрения сильно ограничены. Эта модель состоит из двух классов
утверждений:
- о взаимном воздействии компонентов;
- о силе этих воздействий.
Согласно этой модели, существуют три основных
компонента, предопределяющие жизнь и развитие человека:
действие, личность и среда. Они взаимосвязаны и направлены
друг на друга. В зависимости от ситуации расстановка сил
между компонентами различна.
ЛИЧНОСТЬ
/

\
СРЕДА → ДЕЙСТВИЕ
Рис. 1. Модель взаимодействия

Психологические механизмы трансгрессии – это мотивационные процессы, выполняющие следующие функции: они дают
толчок действию, предопределяют выделение человеком
энергии, задают общее направление поискам ценности,
поддерживают действие, влияя на его продолжительность.
Мотивационные процессы имеют место тогда и только
тогда, когда в голове человека существуют по крайней мере две
независимые информации. Одна из них, как правило, касается
типичного (стандартного) состояния, другая же – актуального
состояния. Сопоставление этих информаций и обнаружение с
помощью компаратора (диагностической системы) различий
приводит в движение мотивацию. Одиночная информация не
динамизирует человека.
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Я.Козелецкий выделил два вида мотивации. Первая –
гомеостатическая типа «напряжение – облегчение» (мотивация
насыщения). В момент дефицита, например, питания,
безопасности, рождается сильное мотивационное напряжение, а
после предпринятых действий и достижения цели напряжение
спадает и наступает облегчение. Вторая – гетеростатическая,
свойственная росту: «напряжение – сохранение напряжения или
его рост» (модель спирали). Насколько в гомеостатической
мотивации основную роль играют стандарты регуляции,
настолько в свойственной росту мотивации их место занимают
притязания. В гетеростатическои мотивации достижение цели не
ведет к насыщению, а поддерживает, и даже иногда повышает
силу мотивации (модель снежного кома).
Личность индивида активно влияет на остальные
составляющие взаимодействия, но и сама она формируется под
их влиянием. Во-первых, она зависит от окружающей природной
и социальной среды (семья, моральное развитие). Во-вторых,
личность индивида формируется также благодаря активности,
особенно такого сложного ее вида, как трансгрессивная
деятельность. В-третьих, личность в некоторой степени сама
себя формирует.
Роль измерений личности. Существуют переменные,
которые влияют на оценку и вероятность успеха, неуспеха и
неожиданности.
Место контроля (locus of control):
- люди, обладающие внутренним ощущением контроля
(личные достижения, успехи и неуспехи, как они это ощущают,
предопределены
личностными
факторами:
способность,
мотивации, собственное знание и навыки);
- люди, обладающие внешним ощущением контроля (они
считают, что успехи и провалы зависят от тех социальных,
экономических и материальных факторов, на которые они не
имеют влияния).
Люди с внутренним ощущением контроля дают более
высокую оценку шансам на успех, чем люди с внешним
ощущением контроля. Творческое, экспансивное действие чаще
предпринимается представителями первой группы. Эта группа
стоит ближе к трансгрессионной концепции человека.
Ощущение своей эффективности, своей силы (self-efficacy),
видимо, связано с ощущением контроля и является порой
единственным показателем вероятности достижения успеха.
Склонные к трансгрессивной ориентации имеют более высокое
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ощущение эффективности, чем те, кто склонен к защитной
ориентации.
В современной психологии одновременно сосуществует
масса концепций и точек зрения на проблему личности:
психодинамические, бихевиористские, когнитивные, гуманистические и другие концепции. Мы делим их на два класса:
- теории личности как закрытой системы; создатели таких
концепций описывают фундаментальную структуру личности и
ее иерархическую систему, даже прибегают к анатомическим
аналогиям (трактуя отдельные черты психики как анатомические
системы – почки, сердце), но они не могут объяснить динамику и
развитие личности;
- теории личности как открытой системы; их создатели
трактуют личность как систему, находящуюся в постоянном
взаимодействии с окружающей ее средой; однако, при
исследовании динамических аспектов личности необходимо
учитывать и постоянные ее структуры.
В трансгрессивной концепции личность является открытой
системой, соединенной с внешним миром и с деятельностью
индивида. Ум как когнитивная система – переработка информации, наблюдение, фантазия, запоминание, мышление. Воля, как
система управления, выполняет функции руководителя и
регулятора, осуществляет выбор.
В связи с тем, что концепция трансгрессии постоянно развивается, психологи открывают все новые и новые компоненты
личности, одновременно исключая системы, введенные представителями других направлений. Личность не выполняет функций главной регулирующей системы. Роль личности зависит от
предпринятых действий: защитные (условные, стереотипные) –
маленькое значение личности; трансгрессивные (творческие,
экспансивные) – большое значение личности.
Как уже говорилось, трансгрессия – это изобретательные и
экспансивные функции, выходящие за типичные границы деятельности; это функции, благодаря которым личность или коллектив формируют новые структуры или уничтожают структуры,
успевшие стабилизироваться, создают новые ценности – как
позитивные, так и негативные. Эти функции являются
источником развития и регресса. «История человека как вида и
как индивида – это история постоянных попыток преодоления
собственных границ – границ физических и границ знания, это
появление неизвестных до сих пор форм и структур» [1]. Это то
явление, которое не имеет соответствия ни в мире животных, ни
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в мире автоматов.
Можно выделить два ключевых вида трансгрессии:
1. «индивидуальная трансгрессия: она имеет место в
ситуациях, когда индивид намеренно выходит за рамки того, чем
он является и что имеет, он расширяет свою территорию,
делает открытия и создает себя в соответствии с собственным
проектом» [1].
2. коллективная (надиндивидуальная) трансгрессия: ее
предметом становятся массовые, коллективные и глобальные
действия, предпринимаемые группами, общественными движениями и сообществами; благодаря таким действиям люди
превосходят свои материальные, интеллектуальные и духовные
достижения, создают науку, искусство и культуру.
Индивидуальные трансгрессии являются частью биографии
и подчиняются прежде всего законам психологии, что же
касается коллективных трансгрессий, то они принадлежат к
историческому процессу, и ими руководят законы социальные и
культурные.
Трансгрессионистов интересует прежде всего индивид,
экспансивный и творческий индивид, выходящий за границы
того, чем он является и что имеет, который благодаря своим
действиям становится тем, чем может быть, но чем пока еще не
является, человек, старающийся приобрести или создать новые
ценности – как позитивные, так и негативные. Функции,
направленные на преодоление актуальных границ субъекта,
трансгрессивны даже тогда, когда завершаются неудачей, и
индивид не получает новых ценностей.
Следует также отметить, что не каждый выход за границы
того, чем является индивид и чем он обладает, следует относить к трансгрессионным действиям. Например, биологическое
дозревание, благодаря которому молодой организм строит свои
психические системы, такие, как языковые структуры, являются
проявлением функционирования генетического кода, а не
интенциональным актом субъекта. Равным образом не будут
отнесены к ним и случайные изменения, ибо трансгрессия – это
целенаправленное изменение.
Принципы классификации трансгрессионных действий
различны. Принимая во внимание содержание индивидуальных
целей, мы выделяем четыре вида трансгрессии:
«1. Наиболее распространены практические действия,
направленные на физический мир («на вещи»). Их целью
является территориальная экспансия, расширение временной
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перспективы, увеличение производства материальных благ и
т.п. Благодаря таким функциям человек творит искусственный
мир, строительным материалом для которого является
природная среда.
2. Действия, направленные на людей («на других»). Они
ставят целью расширение контроля над другими, обогащение
альтруистической деятельности, расширение диапазона индивидуальной свободы в институциональной системе. Особенно
часто предпринимаются такие действия, целью которых является рост господства над группой и получение абсолютной власти.
Механизм трансгрессионной деятельности, направленной «на
людей», был описан, в частности, Бринтоном (1965) и Фроммом
(1974).
3. Символические действия («на символы») – состоят в
создании новых, не имевших ранее аналогов мыслительных
конструкций и расширение личного знания о внешнем мире. Все
это – акты творческие и экспансивные. Благодаря им возникает
наука и искусство, развивается философия и религия,
рождаются мифы и утопии. Благодаря им человек обогащает
информацию о природе и культуре. Эти действия можно назвать
интеллектуальными трансгрессиями.
4. Этот мир создает действие, направленное на созидание
себя («на себя»), называемое саморазвитием или творением
себя в соответствии с собственным проектом. Они состоят в
том, что индивид сознательно развивает определенные
структуры своего характера и ума, что увеличивает силу воли,
обогащает личный опыт» [1].
Трансгрессионная деятельность регулируется законом роста: достижение цели усиливает мотивацию предприятия следующих шагов за привычные границы. Трансгрессии преобладают в
более поздний период развития индивида. Условием их осуществления является достижение индивидом высокого уровня развития психических функций и получение некоторого познавательного и социального опыта. В трансгрессионной деятельности риск особенно высок. Эта деятельность, как правило, нова и
непривычна. Она не дает стопроцентной гарантии успеха.
Считается, что трансгрессионная деятельность чаще бывает нацелена сама на себя, чем защитная деятельность. «Сам
выход за привычные познавательные и межличностные границы, выполнение нетрадиционных и творческих функций, таких,
как исследование природы или борьба за власть, приносят
удовлетворение независимо от того, чем они закончатся –
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успехом или поражением. Этот факт повышает мотивацию
предпринимать такого рода деятельность» [2].
В трансгрессионной деятельности положительные чувства,
такие, как надежда на выход за границы имеющихся достижений
или гордость за невиданное до сих пор свершение, играют
большую роль, чем чувства отрицательные. Следует отметить,
что эта деятельность детерминирована прежде всего структурой
личности. «Субъектные переменные, такие как творческие
способности, знания, познавательная мотивация, смелость и
стойкость, в большой мере предопределяют, каковы будут
результаты деятельности типа «транс». Трансгрессия – это
экспрессия личности» [2].
Как уже говорилось, трансгрессии происходят в четырех мирах, и направлены они «на вещи», «на людей», «на символы» и
«на себя». Но проявляются они в двух формах: как экспансивная
деятельность и как творчество. Известнее всего материальная
экспансия. Но люди предпринимают такую деятельность и в
межличностных отношениях, деятельность, которая позволяет
увеличить контроль над индивидами и общественными
группами, но делает возможным также и рост альтруизма. Ее
называют межличностной или интерперсональной экспансией.
Одним из самых важных видов межличностной экспансии
является стремление к расширению личной власти (кратическая
трансгрессия). Ее сущность – жажда иметь все более сильное
влияние на людей. МакКлелланд доказал, что ее форма зависит
от двух видов мотивации субъекта.
1. Эгоцентрическая мотивация. Люди с таким типом мотивации стремятся к господству над индивидами и общественными группами. В борьбе за власть они прибегают ко всем
допустимым средствам, включая манипуляцию, ханжество и
насилие. Людей они видят пешками на шахматной доске. Их
стремлениям сопутствуют мысли и фантазии, содержанием
которых являются агрессия, риск и борьба. (Такое мышление
возбуждается большими порциями алкоголя).
«Люди с эгоцентрической мотивацией часто демонстрируют
сильные стремления к концентрации власти, к увеличению своего влияния и к расширению каналов личного контроля. В экстремальных случаях эти стремления могут принять патологическую
форму» [1]. Индивиды с садистическими наклонностями стремятся к абсолютной власти. В желании достичь своей цели, они
применяют преступные и репрессивные средства. Такая борьба
становится источником порабощения и страданий как индиви
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дов, так и целых сообществ. МакКлелланд подчеркивает, что
общественное мнение, как правило, отождествляет любую
мотивацию на увеличение личного влияния с эгоизмом,
макиавеллизмом и манипуляцией людьми.
2. Аллоцентрическая мотивация. Люди с сильной мотивацией этого типа не столько стремятся к господству и силе,
сколько пытаются реализовать совместные хозяйственные,
социальные и политические цели. Они считают, что их роль как
руководителей, вождей или организаторов сводится к стимулированию других людей к эффективному выполнению задач,
поставленных перед организационным институтом или сообществом, к высвобождению их инициативы и мобилизации их
стойкости. Подчиненных они рассматривают субъективно, редко
прибегают к средствам принуждения.
Мотивация к удержанию и преумножению власти имеет два
обличия: негативное и позитивное. Часто случается, что политики и руководящие органы в начальный период властвования
больше руководствуются общественными и общими целями,
впоследствие же в их деятельности начинают превалировать
мотивы личные и эгоистические.
3. Альтруистическая деятельность. Прибегающие к ней люди руководствуются прежде всего соображениями общего блага.
Благу других людей посвящают они собственное здоровье, личную безопасность и карьеру. Впрочем, такого рода мотивация не
слишком часто встречается в наше время. Развитие цивилизации, больших городов, анонимность межчеловеческих отношений, культура соперничества – все это не способствует формированию социальных чувств и развитию альтруистической
мотивации.
«Альтруистическая мотивация изменяет структуру трансгрессии. Насколько эгоистическая мотивация часто ведет к деструктивным действиям, становящимся причиной человеческого
страдания, настолько альтруистическая мотивация стимулирует
выбор более конструктивной деятельности» [1].
Экспансивная деятельность очень сильно переплетена с
социальным контекстом: «Борьба за индивидуальную свободу –
борьба в институциональной системе, ограничивающей возможность свободного выбора. Экспансия не только зависит от социальной среды, но и оказывает влияние на нее. Особую роль
играет она в формировании межчеловеческих отношений. Конструктивные трансгрессии, цели которых всегда социально приемлемы, которые расширяют диапазон альтруистической дея
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тельности, увеличивают взаимное доверие, формируют положительные установки и эмоции» [1]. К сожалению, во многих
ситуациях экспансия разрушает отношения между людьми,
вызывает напряжение, провоцирует конфликты. Особенно опасны деструктивные трансгрессии, уничтожающие признанные
ценности. Фромм (1947) подчеркивает, что те, кто осуществляет
экспансию, часто принимают эксплуатационную ориентацию. С
помощью силы, хитрости они пытаются отнять у индивидов или
групп определенные блага. Такая эгоистическая трансгрессия
угрожает другим людям и вызывает в них защитную реакцию,
что порождает межличностные конфликты, напряжение.
«Фундаментальное значение в направленности экспансивной деятельности имеет характер, т.е. та система личности,
которая регулирует отношения индивида с другими людьми» [1].
Особое значение в жизни индивида имеет борьба за
расширение индивидуальной свободы, ибо свобода является
обязательным условием выхода за рамки того, чем является
человек и чем он обладает. Можно сказать, что трансгрессия –
это реализованная свобода.
Жизнь каждого человека складывается из эпизодов и их
последовательности, составляющих затем определенное целое.
Человек в разных социальных ситуациях пытается формулировать заявления о самом себе. Система заявлений о самом
себе называется самопрезентацией. Можно выделить три
основные ее вида:
1. «Тактическая самопрезентация. Способ представления
себя на публике не столько зависит от знания о себе, сколько от
ближайших целей, к которым стремится индивид. Иногда это
выливается в характерное поведение. Человек, просящий материальной помощи, представляет себя как хрупкое и беспомощное существо, хотя в действительности считает себя
человеком сильным и отчаянным. Публичное самоуничиэюение
представляет собой элемент игры. Этот человек напоминает
актера, который в зависимости от исполняемой роли надевает
на себя каждый раз новые маски...» [2].
Такого рода самопрезентации меняются в зависимости от
смены целей действия, социальных ролей и межличностных
ситуаций. Эти публичные автопортреты пишутся не совсем
свободной кистью: их создатели избегают представления себя в
таком свете, который можно было бы счесть за абсолютно
нереальный.
2. Фасадная самопрезентация. Фасадный автопортрет соот
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ветствует «я идеальному». Формулируя публичные заявления о
себе, человек имеет в виду не то, каков он, а то, каким бы он
хотел быть. Представляя таким образом собственную персону,
он хочет заслужить уважение других и получить всеобщее
одобрение. Он стремится к формированию выгодного для себя
имиджа. Эта самопрезентация относительно постоянна и не
меняется вместе с изменением межличностной ситуацией.
«Потому что она зависит не от обстоятельств, а от «идеального
я», которое является довольно стабильной структурой.
Стремясь к уважению со стороны общества, индивид в любой
ситуации и в каждой группе представляется человеком честным
и интеллигентным, идеализирует свои дела» [2].
Фасадная самопрезентация имеет существенное значение
в жизни человека. В определенной мере от нее зависят
межличностные отношения и профессиональные успехи. Люди
занимаются ею лишь тогда, когда они свободны и независимы,
когда не ощущают себя автоматами. В ситуации потери свободы
они теряют мотивацию для создания фасада и часто в этих
условиях показывают свое истинное лицо.
3. Подлинная самопрезентация. Прибегая к ней, индивид
отбрасывает критерий собственных интересов и выставляет на
обозрение внутреннюю правду о себе. Он правдиво описывает
свой характер и интеллект, основой для публичных заявлений о
себе становится «реальное я». Этот вид самопрезентации –
явление чрезвычайно редкое. Для того, чтобы приспособиться к
сложной и изменчивой действительности, чтобы добиться
успеха в рамках культуры, ориентированной на конкуренцию,
люди должны вести игру, элементом которой являются
тактические и фасадные маски.
Самопрезентации, даже те из них, которые сильно деформированы индивидом, могут дать дополнительную информацию
о последовательности действий, как защитных, так и трансгрессионных.
Концепция трансгрессии трактует человека не как старательного преобразователя символов и не как замкнутую систему
сознания, а как индивида, предпринимающего трансгрессионные
действия в полном риска и динамики мире. Эти действия
становятся источником приключения и источником трагедии.
Проделанный анализ, похоже, подтверждает, что трансгрессионная концепция начинает формировать свою идентичность.
«Независимо от того, каковы будут судьбы концепции
трансгрессии, независимо от того, как будущие поколения
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изменят свое представление о человеке, человек останется тем,
чем был до сих пор: деятелем, преодолевающим границы своих
достижений, творцом и разрушителем ценностей. Всегда он
будет оставаться человеком трансгрессивным... или его не
будет вовсе» [2].
Литература:
1.
2.

Podgorecki Jozef. Komunikacja spoleczna. – Opole, 2000.
Podgorecki Jozef. Osobowosciowe wyznaczniki komunikacji spoiecznej.
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ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ
У статті в доступній послідовній формі викладено проблему, яка
ніколи не втрачає своєї актуальності: як виростити дітей, щоб вони
були
ввічливими,
добрими,
працьовитими,
щирими,
уміли
співпереживати, як допомогти їм знайти свій шлях у житті. Стаття
містить практичні поради, щодо професійної допомоги в
різноманітних психолого-педагогічних ситуаціях.

У переломні моменти історії суспільства на передній план
поряд з іншими проблемами висувається й проблема цінності
людської особистості. Вічні питання «що є людина?» «як народжується особистість?», «чому вчити і як виховувати?» знаходяться в епіцентрі суспільної свідомості. В умовах незалежної
України особливої актуальності набувають проблеми формування творчої особистості, виховання молодої людини як громадянина на основі оволодіння гуманістичними цінностями, нормами
демократичної культури. Як зазначала відомий український педагог Софія Русова, «нова школа кладе собі за головну мету збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини... Задля того, щоб зуміти викликати в учня духовну діяльність, треба
зрозуміти душевний склад дитини... Виховання мусить мати за
мету виробити людину з широким розумінням своїх громадянських обов'язків, з незалежним, високорозвинутим розумом, братерським почуттям до усіх людей, людину, здатну до роботи,
таку людину, яка ніде, ні при яких обставинах не загине морально і фізично й проведе в життя свою незалежну думку» [18 с.4].
Становлення людини – постійна праця душі. Філософи й педагоги, письменники й поети, говорячи про це, мають на увазі
цілком визначений вид праці: самосвідомість, самоактуалізацію,
*
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самореалізацію. У сучасній школі відроджується поняття «душі»
як атрибута духовності, цілісності суб'єкта. Бездуховність – ознака втрати особистістю суб'єктивних якостей і перетворення на
звичайний об'єкт. Праця душі має свій зміст і виступає як процес:
це особисте осмислення, переживання себе, своєї сім'ї, держави, нації, людства; це зародження і прояв совісті, особистої
відповідальності за долю близьких і далеких людей,
Батьківщини, усієї планети.
Людина завжди живе серед людей. Вона постійно
перебуває в певній системі взаємовідносин із подібними до себе,
у своїй життєдіяльності чинить певні дії стосовно інших людей.
Так само, як у виробничій діяльності, впливає на навколишній
світ. Але якщо стосовно природного середовища, у продуктивній
діяльності людина керується доцільністю, прагненням до мети,
то у стосунках з іншими людьми цього, напевне, замало. Тут
вступають у дію особливості міжлюдських стосунків, що не
зводяться лише до правил простої доцільності. Вони
насамперед виражені в поняттях добра і зла.
Відповідність людських дій і вчинків категоріям добра і зла
становить основу моральних відносин у суспільстві. Систему
усвідомлених норм, традицій, правил поведінки, почуттів та
уявлень, що віддзеркалюються через розуміння добра і зла, і що
є наслідком усього суспільно-історичного досвіду людства, ми й
називаємо моральною культурою суспільства.
Моральність криється в повсякденному бутті людини, в її
буденних учинках, несвідомих діях, відчуттях. Вона витворюється непомітно, але завжди реалізується самим людським життям,
мірою в ньому добра і зла. Судячи про своїх друзів, знайомих,
ми оцінюємо їх крізь призму моральності – відповідності їхніх
учинків нашому розумінню добра і зла. Ми немовби накладаємо
сітку визначень на повсякденне життя, поділяючи все в ньому на
добре і зле, хороше й погане, гідне й нице.
Як бачимо, моральні судження й поняття вплетені
безпосередньо в кожен день нашого життя, у наше мислення й
спілкування – у нашу систему цінностей. Але моральність має й
іншу сферу буття, більш утаємничену.
Кожна людина у своєму житті у тій чи тій формі питає себе:
чи все мені в цьому світі дозволено? Що дозволено мені в моїх
учинках відносно інших людей? Чи існує межа в моїх діях
стосовно інших людей, яка залежить не тільки від обставин чи
зовнішньої доцільності?
Очевидно, у кожної людини є свій внутрішній закон, який ре
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гулює й скеровує її вчинки, утримує від зла, спонукає до добра.
Внутрішнім моральним закон є те, що люди називають совістю.
Саме совість визначає наші дії щодо подібних до нас як гідні
чи негідні, можливі чи неприпустимі. Вона є внутрішнім
регулятором людських взаємовідносин, який постає основою
осередків людської спільності: сім'ї, нації, суспільства. Совість у
людині дорівнює світові: адже відомо, що докори совісті можуть
завдати більших тортур, ніж усі жахи світу.
Совість є неусвідомленим суддею та внутрішнім регулятором наших учинків із позицій добра і зла, допустимого й
недопустимого. Вона є певним дороговказом серед різних
варіантів нашої дії стосовно людей, природи й світу в цілому.
Як моральна категорія, совість характеризує особистість із
огляду на її здатність жити в людському середовищі, будувати
гармонійні стосунки з іншими людьми. Вона є внутрішнім і
граничним регулятором поведінки людини в людському
середовищі. Із цього випливає також, що совість – це особливий,
вищий рівень внутрішньої самовизначеності особистості щодо
інших людей. Моральність, як дотримання внутрішніх чинників
совісті, має своїм змістом ставлення до реально здійснюваного
способу життя, до цінностей, мотивів суспільної людини; її можна
визначити як цінність цінностей, мотив мотивів.
Моральність постає і як суспільна культура організації
міжособистісного співжиття, і як внутрішній регулятор та
особистий суддя індивідуальних вчинків, внутрішній закон дії
особистості з позицій добра і зла.
Під кутом зору суспільної свідомості моральність є
сукупністю об'єктивних, загальнозначущих, безумовних норм, що
визначають взаємовідносини між людьми та існують у формі
ідеальних орієнтирів, еталонів поведінки. Вона включає в себе і
моральну свідомість, і моральні відносини в суспільстві.
Ці безумовні суспільно значущі норми лежать в основі
здатності особистості до оцінки власних дій та визначення
доброго і злого.
Добро і зло є абсолютними вимірами вселюдської духовної
культури. В усі віки вважалося аморальним убивати, красти, зраджувати, не шанувати батьків тощо. Моральність як загальнолюдське явище завжди зберігалась у скарбниці народної мудрості та виголошувалась у проповідях духовних пророків усупереч
сталим нормам і традиціям, що визначали груповий інтерес і
зиск. Конкретна «мораль» будь-якої групи має частковий характер, визначає правила поведінки в певних конкретно визначених
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верствах людей. Так, існує «злодійський закон», є «правила політичної гри», є морально-кастові традиції, є «китайські церемонії»
як правила етикету й поведінки. Усе це не є моральністю.
Моральність постає як узагальнення та усуспільнення інваріантних вимог до людини, які випливають із духовно-культурного надбання, із самої природи людини. Мораль безпосередньо
пов'язана з таким явищем, такою якістю особистості, як
духовність.
Загальнолюдські моральні цінності непорушні в будь-якому
суспільстві, їх вироблення знаменує прогрес моральної культури.
Серед них іще можна відзначити повагу та шану до батьків, любов до Батьківщини, толерантність (тобто визнання припустимості іншої позиції та повага до неї), незрадливість, дотримання
слова – тобто все те у взаєминах людей, що спрямоване на їх
гармонізацію та єднає людей у суспільну духовну єдність.
Сьогодні чимраз більше як у нашій країні, так і в розвинених
країнах Заходу і Сходу усвідомлюється головна моральна істина
людства: людина не може бути засобом досягнення будь-яких
цілей (хай навіть найшляхетніших), бо вона, власне, і є метою,
сенсом суспільного життя. Людина не може бути зведена до ролі
виконавця певної соціальної ролі, бо кожна людина є духовний
Всесвіт, «атом вічності», індивідуальна неповторність. Свобода
розвитку людини повинна бути недоторканною, гарантованою
через священність її особи, майна, свободи думки і слова,
свободи совісті. Розуміння вічності та абсолютності цих
уселюдських моральних вимог і цінностей на тлі жахливих
лихоліть, що їх зазнало людство у XX ст. саме через нехтування
особистістю, виступає нині як фактор виживання людини у світі
та надія на досягнення нею гідного існування.
Можна виміряти всі соціальні відносини людини, її
соціальний стан, національність, професію, освітній рівень,
сімейний стан тощо. Але чи можна виміряти саму неповторність
її індивідуального духовного існування, її визначеність себе
серед понять честі, гідності, доброчинності, віри, переконань?
Людська душа – загадка, – мовить народна мудрість, вона не
піддається соціологічному аналізові. У своїй неповторній
унікальності людина постає як моральний вимір.
Будучи духовно-тілесною істотою, людина живе не тільки
соціальним, але й духовним життям, у світі своїх переживань,
розумінь, уяви, пристрастей та вподобань, моральних якостей і
світоглядних переконань. Як носій та чинник моралі, кожна особа
проходить шлях становлення своєї самосвідомості, формуючи
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індивідуальне духовне обличчя. З дитинства її розвиток є
послідовним ототожненням себе з родиною, нацією, станом,
державою, суспільством, світом у цілому. Відповідно розвиваються її моральні якості, індивідуально забарвлене ставлення
до сім'ї, народу, професії, Батьківщини, людства.
Сім'я (родина) – найсильніша й найстародавніша форма
людської спільності. Саме в родині розвиваються найелементарніші духовні якості особистості. Дитина залучається до людського, тут у неї вперше формуються уявлення про добро і зло, почуття любові до батьків, поваги до старших, усвідомлення моральних заборон, відчуття цінності людини. У сімейному вихованні закладаються основи національного самовизначення та
національної самосвідомості, основи побутової культури тощо.
Завдяки своїй національній приналежності особа залучається до національної культури, переймаючи риси національного
характеру. У цьому процесі формуються якості моральної
культури особистості: уміння цінувати й любити своє та з
повагою ставитись до іншого, повага до культури інших націй і
народностей. Якості моральної особистості у процесі
національного самовизначення постають у патріотизмі. Це
гордість і переживання за долю свого народу, відчуття єдності з
ним, прагнення бути гідним представником своєї нації.
Усвідомлюючи своє соціальне становище, людина ототожнює себе з певним станом, групою, класом суспільства,
професійно визначається. Відтак вона формує власні моральні
цінності та якості робітника, інтелігента, бізнесмена. Особі
відкривається істина і краса праці, формується повага до неї,
професійна гордість. Людина переймається інтересами колективу, пізнає особливості свого роду занять.
Коли особа усвідомлює себе громадянином певної держави,
її моральність насичується громадянським змістом, правосвідомістю. Особа постає тут як політична істота, визначає свої
політичні уподобання, переймається почуттям громадянського
обов'язку як суб'єкт держави.
Нарешті, усвідомлюючи себе представником людства,
особа звалює на свої плечі тягар переживання за все людство. Її
моральність насичується вселюдськістю, усвідомленням себе як
носія вселюдських норм культури, моральності та чинника
загальносуспільної дії, суб'єкта соціуму в цілому.
Найвищим щаблем у розвитку особи є віднайдення нею
єдності з певним морально-духовним Абсолютом, який надає її
моральним якостям визначень духовності. Духовність для
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особистості є вселюдськість, рівночасно вона означає розуміння
і сприйняття цінності та пріоритету кожної індивідуальності,
кожної людської спільності, передусім як духовно неповторних.
Усвідомлюючи та відчуваючи свою причетність до всього
сущого, людина прагне до культурної дії, до реальної моральної
діяльності, учинку. Мірою такої причетності визначається ступінь
духовності особистості.
Як духовна істота, людина живе за своїм внутрішнім законом, за совістю, що дорівнює Всесвітньому законові буття. Совість як індивідуально визначена моральність є збігом індивіду і
роду, доброчинностей і норм поведінки, людини й людства.
Кожна людина має можливості для розвитку своїх
моральних якостей до самоусвідомлення як носія духовного
морального закону, постаючи в такому випадку як загальноіндивідуальна істота, моральний вимір. Її розвиток як морального
суб’єкта становить критерій прогресу людської спільності.
Потужний педагогічний «струмінь» у динаміці особистого
досвіду підлітків має вберегти їх від морального негативізму.
Підлітковий вік характеризується певними особливостями,
які зумовлюють значну ймовірність закріплення негативізму в
усвідомленні надбань моральної практики.
Перехід вихованця від світу речей до світу ідей не
опосередковується світом людей.
Підлітки переживають як шок отримане в особистому досвіді
відчуття входження в зону невідповідності «людини зі світу ідей»
і «людини зі світу речей». Абсолютизовані великими реальностями буття повнота і краса моральних настанов відкидається багатьма підлітками як надто великий масштаб для практичної
орієнтації у дріб'язках повсякденності. Вдивляючись у навколишнє життя, підлітки схильні розглядати реалізацію моральних
норм як своєрідну «гру за певних умов» і тому приділяють
більше уваги освоєнню цих умов і ситуацій «успіху», ніж виробленню сталих форм моральної поведінки та відповідних
моральних якостей. Активно діє самовиправдання за принципом:
«Як гукають, так і відгукуються».
Освоєння підлітком світу ідей, особливо у співвіднесенні
його з реальною людською поведінкою, потребує «зворотної
перспективи» – бачення великого в малому, і реалізувати це під
силу лише духовному зору, духовному слуху та чутливому серцю
в поєднанні з Високим Розумом культури моральності.
Іншою особливістю підліткового віку, є уявлення репрезентованих у моральних ідеях норм і людських якостей, які існують
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незалежно одна від одної, поза можливими їх суперечностями в
моральній практиці цілісної особистості. Нерідко до цього
спонукає і традиційна методика проведення педагогічних бесід
на теми окремих моральних норм і якостей: «Чи справедлива
справедливість?»; «Чи справедливість означає те саме, що й
«бути справедливим»?; «Як співвідносяться «хороше» і
«погане»?»; «Як ти ставишся до…»; «Чи вміємо ми прощати» –
підлітки, як правило, не можуть сформулювати без допомоги
педагога, хоча й досить гостро переживають визначену цими
питаннями проблемність в особистому досвіді. Не розуміючи
природу таких суперечностей, підлітки найчастіше вдаються до
однозначних негативних оцінок моральної практики. Вивчення
основ наук у масовій школі тяжіє до аналітичних інтелектуальних
процедур. Формуючи моральний досвід підлітків, необхідно звернути увагу вихованців на взаємозумовленість функціонування
різнопланових моральних якостей, їх співвіднесення з
інтегральною індивідуальністю і передусім із вольовою сферою
духовного життя особистості.
Міра залежності людини від зовнішніх обставин у значній
частині своїх показників віднаходиться підлітком на основі
особистого досвіду.
Осмислення підлітками особистого морального досвіду є
певною проекцією біполярної структури життєвих обставин, що
склалася в нашому сьогоденні, ситуації успіху і ситуації
виживання. Вони продукують певні ідеї і водночас живляться
ними. Сучасні підлітки не стільки засвоюють ці ідеї, скільки
доходять їх усвідомлення на підставі особистих спостережень за
оточуючою дійсністю: це ідея морального компромісу заради
успіху і, з іншого боку, ідея виведення практики виживання зі
сфери моральних норм. Відкритість багатьох підлітків їх
обговоренню, прагматизм без лицемірства є непоганою
передумовою входження педагога в ці сповнені парадоксів зони
духовного життя вихованців.
Дбаючи про педагогічно організоване формування набутих у
життєвій практиці знань, ми опікуємося моральним здоров'ям
вихованців. Однією з базових характеристик морального
здоров`я є оптимістичне ставлення підлітків до життя.
Оптимізм являє собою філософсько-етичні погляди, згідно з
якими завжди є можливість наблизити дійсність до ідеалів
добра, а тому є впевненість у кращому майбутньому, у здатності
людини до морального вдосконалення. Оптимізм є способом
практичної орієнтації людини, він сприяє виявленню її
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діяльнісних, творчих сил.
На противагу оптимізму песимізм віддзеркалює настрої
зневіри в можливість змінити життя на краще, уявлення про
панування у світі непереможних сил зла. Майбутнє обіцяє
людині вельми мало доброго, і скільки б вона не витрачала
зусиль на досягнення вищих моральних ступенів духовного
життя, її очікують страждання й неминучі кінцеві поразки в
намаганні здійснити багато добрих справ. У всі часи
сприятливим живильним середовищем для песимізму були
кризові процеси в країні. «Чи може бути моральною людина в
неморальному суспільстві?» – такою є сутність багатьох питань,
які ставлять сучасні підлітки. Робота з підлітками довела, що
подібні питання входять до арсеналу засобів психологічного
самозахисту. Виховання чутливості до добра, бачення тонких
промінців його світла в навколишньому житті, розвиток рефлексії
власних духовних сил для примноження добра – важливі
запобіжники формування негативних оцінних блоків у
моральному досвіді підлітків.
Кожен педагог може дібрати ситуації, факти або події, орієнтуючись на реальну практику в місцевих умовах. Такі ситуації
мають бути оцінені учнями не самі по собі, а стосовно того,
наскільки вони є типовими для даного середовища (варіанти
відповідей можуть бути такими: це часто буває; це інколи буває;
такого не було; важко відповісти). Для контролю отриманих
результатів треба дібрати українські народні прислів'я та
приказки з моральною спрямованістю й запропонувати підліткам
визначитися, наскільки зміст цих прислів'їв підтверджується їхнім
особистим досвідом (варіанти відповідей: повністю підтверджуються; частково підтверджуються; зовсім не підтверджуються;
важко відповісти). У межах дібраного матеріалу для кожної із
двох означених процедур має бути однакове співвідношення
текстів з позитивними і негативними моральними смислами.
Отримані дані можуть бути додатковими до результатів
безпосередніх педагогічних спостережень за вихованцями.
Контакти з підлітками переконливо засвідчили, що учні
середнього шкільного віку охоче звертаються до свого досвіду в
неформальних контактах із педагогами навіть без спеціального
стимулювання цих посилань. У моральному досвіді підлітків
можуть бути виокремлені такі компоненти, що відображають різні
способи усвідомлення «плинучого» життєвого процесу – це: 1)
емоційно-рефлексивний; 2) подієвий; 3) традиційно-звичаєвий;
4) поняттєвий; 5) концептуальний, або компонент моральних
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ідей. Ми схильні називати такі компоненти модулями з огляду на
те, що всі названі компоненти завжди мають місце в моральному
досвіді підлітків, визначаючи кожен зокрема й у комплексі міру
усвідомлення особистістю власної життєвої практики.
У сучасних умовах трансформації суспільства, коли
безпосередня особистісна взаємодія підлітків із навколишньою
дійсністю виявляє її тіньові ознаки, а суворість чи навіть жорстокість набагато переконливіші, ніж світлі перспективи, значно
зростає роль високого покликання педагогів – уберегти душі
вихованців від руйнівного впливу їх негативного морального
досвіду. Педагог не в змозі виключити із життя учнів події, що
завдають їм моральних травм, призводять до гірких роздумів
щодо моральних орієнтирів, становлять тіньовий бік реальності.
Але в хиткій невпевненості нашого сьогодення педагог може
допомогти своїм вихованцям відсунути завісу негативних вражень і угледіти обнадійливі прояви людської турботи, моральної
стійкості, подолання розгубленості і зневіри. Кинуті на призволяще багатьма родинами, духовно знесиленими в щоденній боротьбі за виживання, щедро годовані насильством і сексом тваринного рівня на «блакитних екранах», підлітки мають отримати
необхідні моральні «вітаміни» у спілкуванні з учителем. Перед
кожним педагогом відкривається можливість унікального духовного злету над власними життєвими негараздами, професійними
сумнівами та нервовою втомою – заради того, щоб показати
підліткам шлях «нагору», коли вони майже готові прийняти за
норму «негідне існування». У духовному потенціалі власної
особистості і в культурі, яку він призначений нести людям,
учитель може знайти опору з тим, щоб не піддатися спокусі
виправдання «темних плям» або порожнечі у своїх взаєминах з
учнями. На жаль, немає потреби в особливо тонких методах
дослідження, щоб виявити, яка значна частина негативного
морального досвіду підлітків формується саме в школі. Тим
відраднішою є можливість зустрітися з сильними особистостями,
які не дозволили собі відступити від своїх високих обов'язків
перед вихованцями. Такі особистості є в кожній школі.
Типове для підлітків прагнення «бути разом» цікаво
реалізується в класних традиціях свят, у спільному пошуку нових
перспектив шкільного життя, зустрічах із випускниками та
батьками і т.п. Реальне життя значною мірою складається із
традицій, і треба навчитися надавати різноманітних моральних
тональностей звичаєвим формам буття.
У формуванні морального досвіду підлітків потужно й
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виразно спрацьовує головний фактор – особистість педагога.
Культурологічний підхід до виховної роботи передбачає
використання різних типів діалогічності.
Походячи від грецького слова, що перекладається як
розмова, бесіда, діалог у найширшому розумінні є мовною
взаємодією, універсальною складовою мовного спілкування.
У лінгвістиці діалог – це вид мови, що характеризується
ситуативністю, контекстуальністю (тобто включеністю в певний
смисловий фрагмент мови) і довільністю, має слабку
організаційну структуру.
У педагогіці найпоширенішими є такі традиційні форми навчально-виховної діяльності, як проблемний діалог (у проблемному методі навчання) і бесіда (найчастіше в позаурочній роботі,
зокрема в морально-етичному вихованні). Діалоги цього типу
спрямовані на активізацію учнів на шляху доведення певної
істини.
У різних сферах знань (наприклад, соціальній психології,
мистецтвознавстві) широкого застосування отримує вираз
«мовна взаємодія»; мову складають різні системи знаків, у цьому
розумінні репліками діалогу можуть бути жести, дії, вчинки,
фрагменти музичних творів, компоненти картини і т.п.
Педагог ставить перед учнями питання різного типу:
припущення («Якби я вам сказав...?»), погодження («Чи можна
сказати, що...?», «Чи погоджуєтесь ви з тим, що...?»),
причинності («Ви говорите так, тому що...?»), поінформованості
(«Чи чули ви, що...?»), уточнення шляхом формулювання («Чи
хотіли ви сказати, що...?»), прикладу («Чи не стане це питання
яснішим на прикладі...?»), оцінки («Як ти ставишся до....?») і т.п.
Такі діалоги допомагають учням відчути цінність особистого
досвіду і разом з тим погодитися, що досвід будь-якої людини не
може вичерпати всіх ситуацій, часом болісних, а інколи
незрозумілих загальних моральних норм і якостей, виражених
словами абстрактного плану.
Найважливішим чинником формування морального досвіду
підлітків є духовно багата, відкрита вихованцям особистість
педагога. У повсякденному спілкуванні з таким наставником в
їхньому досвіді формується моральна ідея цілісності особистості
в усіх її духовних проявах, сумнівах, невпинному пошуку шляхів
гармонізації життєвої правди й моральної досконалості.
Обґрунтування умов розвитку людини, духовний світ якої
характеризується моральною досконалістю, забезпечення відповідності особистісно-рольової самореалізації суспільним запи
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там, формування нормативно-ціннісних критеріїв самоствердження суб'єкта є пріоритетними завданнями сучасної теорії і
практики виховання. Наукове забезпечення педагогічної технології виховання людини, орієнтованої на соціально значущу
реалізацію потенційних можливостей власного «Я», передбачає
інтенсифікацію комплексних досліджень проблеми розвитку
особистості. Вони мають органічно поєднати з'ясування не тільки
закономірностей засвоєння суб'єктом морально-етичних цінностей, чинників та умов формування активної життєвої позиції, а й
також потенціалів саморозвитку, резервів і механізмів
особистісного зростання, здатності до самостійної організації
життєдіяльності відповідно до свідомо поставлених цілей.
Психологічна й соціальна незрілість підлітка зумовлює
необхідність у наданні йому кваліфікованої допомоги у виборі
адекватних особистісному зростанню орієнтирів самореалізації.
Недостатня наукова обґрунтованість проблеми активізації
психологічних механізмів особистісної самореалізації підлітків
суперечить запитам практики виховання. Забезпечити розроблення програми розвитку конструктивних функцій особистісного
зростання здатні виховні технології, альтернативні принципам
імперативної педагогіки.
Перш ніж говорити про можливості активізації особистісних
резервів самотворення, необхідно з'ясувати об'єктивні здобутки
та логіку «стихійного» розвитку особистості в підлітковому віці
для формування культури моральності.
З урахуванням такого розуміння проблеми для формування
культури моральності підлітка доцільно використати наступні
методики діагностики:
1. «Патохарактерологічний діагностичний опитувальник
(ПДО)» – визначення акцентуації характеру [19, с.138].
2. Тест-опитувальник Шмішека – виявлення акцентуацій у
підлітків [19, с.163].
3. Діагностика стану агресії у підлітків [19, с.167]
4. Побудова особистісного пррофілю (16 факторний
опитувальник) – для вивчення особистості за цілим
рядом взаємоповязаних характеристик [19, с.172].
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СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ
Місто Херсон. Острів. Загальноосвітня школа № 57.
У цьому навчальному закладі вже 17 років працює вчителем
трудового навчання Михайло Абрамович Котляр. Його загальний
трудовий стаж – з 1941 року і до сьогодення. Скільки ж це? 67
років? А він і досі працює. Його знання й досвід мають стати
взірцем служіння справі виховання людини праці, людинитворця, громадянина, патріота своєї землі.
Багатьом підліткам він допоміг знайти свою стежку в житті,
опанувати цікаву професію, стати робітником високої
кваліфікації.
З передовим досвідом учителів Херсонщини можна
ознайомитись за допомогою численних буклетів, методичних
рекомендацій, повідомлень Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Адже в
нашому краї працювала ціла когорта вчителів трудового
навчання, які добре володіли фактичним матеріалом, мали
творчі здібності, уміли виконувати різноманітні практичні роботи,
організовувати учнів, здійснювати індивідуальний підхід до них.
Передусім це покоління педагогів, які мають значний досвід
роботи, вагомі здобутки. От і М.А.Котляр присвятив життя роботі
вчителя, передаючи школярам не тільки знання, а й власне
бачення навколишнього середовища, своє вміння виділяти в
ньому головне, прекрасне і відтворювати це в роботі. Він завжди
веде пошук найбільш ефективних, доцільних і оптимальних
шляхів удосконалення навчально-виховного процесу на уроках
трудового навчання.
У ході реформування освіти (кінець 20 ст.) надавалося
пріоритетне значення трудовій підготовці та професійній
спрямованості молоді. Почалося створення, переоснащення
трудових комплексів у школах. У перших рядах учителів, які
поринули в цю роботу був М.А.Котляр – учитель трудового
навчання загальноосвітньої школи I–III ступенів №47. На базі
шкільних майстерень він обладнав трудовий комплекс з обробки
металу, деревини та електротехнічних робіт. Одному з перших в
області цьому комплексу було присвоєно звання «Кращий в
області». Виконуючи замовлення, його учні брали участь у
виробничій праці. На базі майстерень працювали учнівські
*

© Кузьменко В.В., Макаренко-Нітовкіна Т.В.



247




ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ



бригади. Дві майстерні заповнені верстатами – слюсарними,
токарно-гвинторізальними,
свердлувальними,
наждачними,
фрезерувальними. Різного інструменту теж вдосталь. Поратися
в майстерні діти любили давно, ще коли почали працювати з
металом. На уроках уважно слухали пояснення, на практиці
старанно виконували всі вказівки вчителя. У хлопців світлі
голови, умілі руки. У теорії металообробки розбираються,
практичні навики мають: уміють обпилювати метал, гнути,
розточувати. Одне слово, робити все, що передбачено
програмою. Вироби учнів Михайла Абрамовича для кабінету
праці молодших класів, інших замовників від заводських не
відрізнити. Школярі завжди прагнули проникнути в таїну металу,
деревини. Майстерні давали для цього всі можливості. Адже
обладнані на рівні сучасних вимог. Це результат багаторічних
зусиль, бо завжди М.А Котляр хотів, щоб трудове виховання
велося на високопрофесійній основі, сучасній матеріальній базі.
Тільки так можна розкрити красу праці, її цінність для
суспільства. Уроки його завжди глибокі, змістовні. Учитель
прагнув, щоб учні доцільно використовували кожну хвилину
занять, щоб пізнавали й освоювали техніку, якої у майстерні рік у
рік більшало. Водночас підлітки мали можливість відчути радість
збагачення знаннями, практичними вміннями, навичками. І не
лише в процесі предметно-операційного навчання, а й під час
виконання різних робіт для своєї школи. Основна вимога
Михайла Абрамовича на уроці: чітко виконувати навчальну
програму. Тож, спершу – ґрунтовне пояснення, потім – праця,
виконання завдань. І постійний контроль за поведінкою учня,
його рухами, поставою тіла, дотриманням правил безпечної
роботи (техніки безпеки). Кожен, хто прийшов до майстерні,
повинен відчувати присутність учителя, його увагу, готовність
допомогти, підтримати. Лише в цьому разі виникне бажання
працювати з непіддатним матеріалом (деревиною, металом),
перетворювати його на потрібну людям річ. Екскурсії на
підприємства давали школярам можливість відчувати потребу в
застосуванні знань і вмінь на виробництві. У планах навчального
року – розширення зв’язків із виробництвом, пожвавлення
роботи гуртків технічної творчості, організація зустрічей із
виробничниками. Усі 24 роки вчительської роботи в школі №47
М.А.Котляр вважав, що в основі дитячої праці повинна лежати
творчість, відкриття чогось нового. А ще – розвиток думки. Тоді
з’явиться мета, в ім’я досягнення якої учневі доведеться
докладати зусиль. І згодом його входження у виробничий процес
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відбудеться легко, без ускладнень.
Багато уваги приділяв Михайло Абрамович розвитку творчої
активності учнів. На базі майстерень працювали різновікові
гуртки школярів. Кожного року вироби учнів демонструвалися на
міських, обласних виставках технічної творчості, займали призові
місця і часто, як переможці, представляли область на
республіканських виставках. Ось лише деякі з тих моделей, котрі
були представлені на виставці технічної творчості:
1. Діюча модель прокатного стану.
2. Діюча модель прокатного стану для визначення товщини
листового прокату.
3. Свердлильний верстат з автоматичною подачею деталі.
4. Діюча модель стрічкової пилки.
5. Електронні годинники.
6. Діюча модель електролобзика.
7. Пристосування для різання пінопласту.
8. Авіамоделі: планери, моделі винищувача, що літають, із
двигуном внутрішнього згоряння.
9. Судномодель на гумових двигунах.
10. Газонокосарка (діюча)
11. Макет аеродрому майбутнього з посадковою смугою, що
світиться.
12. Електрофіковані стенди - для молодшої школи, кабінету
праці, фізики, хімії.
13. Пристосування для виготовлення рамок із жерсті.
14. Стартовий пристрій для запуску моделей ракет.
15. Система зв'язку через супутник для передачі
телепрограм на міста Радянського Союзу.
16. Електромагнітний портовий кран для розвантаження
металопрокату.
17. Діюча модель колекторного двигуна.
18. Саморобні машинні лещата.
19. Пристосування для зняття задирок.
20. Підвіска для географічних карт.
21. Розведення з обмежником.
22. Пристосування
«лопатка»
(можна
навіть
використовувати при свердлінні).
23. Пристосування для запиливання шипів і вушок, з'єднання
деревини в «ластівкин хвіст».
24. Пристосування для забивання дрібних цвяхів у незручних
місцях.
25. Пристрій для збирання ромашки й ін.
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Крім того, багатогранна творчість учителя втілена і в
оснащенні всієї школи технічними засобами навчання. Він
допомагав учителям-предметникам у вдосконаленні обладнання
кабінетів,
завдяки
чому
працювали
кінопроектори,
графопроектори, електричні дистанційні пульти управління та
інша техніка.
Він – учитель вищої категорії. Відмінник народної освіти
УРСР. Багаторазово одержував Грамоти за успішну роботу, їх у
нього майже півсотні. Є грамота міністерства Освіти СРСР.
Нагороджений медалями: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.», «Наше дело правое – мы
победили», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»
участнику трудового фронта, «За победу над Германией в
Великой отечественной войне 1941-1945г.», «За долголетний и
добросовестный труд» Ветерану труда, «Защитнику Отечества»;
ювілейними медалями: «Медаль в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина», «В ознаменование 30 годовщины
Советской армии и флота», «60 лет вооруженных сил СССР»,
до ювілейних дат: 20, 40, 50 и 60 лет Победы.
Справжній учитель немислимий без участі у громадській
роботі. Тільки замкнувся на однім викладанні предмету – вже
відрив ід життя. Що це саме так Михайло Абрамович спостерігав
не раз. Тому сам постійно прагне до спілкування з батьками
своїх учнів, виступає перед ними з бесідами, консультаціями.
Був класним керівником, брав «важкі» класи, добивався успіхів,
бо завжди був поруч з дітьми. Це зближувало учнів, вчителя,
батьків. Він ретельно опікувався своїми вихованцями,
підтримував тісний зв'язок з сім’ями учнів, організовував сімейні
вечори, екскурсії, виїзди на природу, туристичні подорожі до
Одеси, Києва, Москви, Закарпаття та ін.
Багато років був головою профспілкового комітету школи,
очолював сектор побуту; був секретарем партбюро. Більше
десятка років влітку, працював начальником туристичного
табору «Орієнтир», що знаходився у Цюрупинську. Знову був з
дітьми, вчив їх жити, спілкуватись, обслуговувати себе різних
життєвих ситуаціях, переборювати труднощі, бути витривалими,
загартованими, вміти робити багато справ своїми руками.
Його вихованці обрали творчі професії, працюють на
підприємствах Херсона. При зустрічі з учителем тепер уже
дорослі люди зізнаються: «Ваші настанови, робота в майстерні
запам’ятались. Від них цікавість до техніки прокинулась.
Пам’ятаються Ваші слова: «Якщо обрав професію, то сягни її
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глибин, досконало оволодій, стань майстром, тоді робота буде
радістю». Життя триває. Учні стають батьками. Тепер уже їх діти
оволодівають трудовими уміннями в школі. Міцніє зв'язок
поколінь. Учні стають керівниками виробництв.
М.А.Котляр у своєму житті працював на заводах, у ПТУ, у
школах. І де б не працював – скрізь відданий своїй справі –
вихованню людини-працівника, громадянина. Він закінчив
судномеханічний
технікум,
загально-технічний
факультет
Херсонського педагогічного інституту. У нього двоє дітей – син і
дочка, яких він виростив, виховав. Вони здобули вищу освіту.
Син став на стежку батька – закінчив педагогічний інститут,
продовжуючи шлях батька на освітянській ниві. Саме в наш час
постає завдання – плекати, ростити людину-робітника,
висококласного спеціаліста, професіонала. А з чого ж се
починається? З дитинства, з кроків самостійності у житті. Адже
життя прожити – не поле перейти.
Побажаємо ж М.А.Котляру міцного здоров’я, наснаги,
творчих пошуків, довголіття, вагомих здобутків у такій нелегкій
професії – учитель трудового навчання.
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Андрєєва Лілія Володимирівна – вихователь дошкільного
навчального закладу №7 м.Херсона.
Божченко Світлана Дмитрівна – учитель музичного мистецтва
Цюрупинської спеціалізованої школи I-III ступенів № 2 Херсонської
області.
Боліла Анна – студентка магістратури Херсонського державного
аграрного університету.
Боянжу Маркс Григорович – психолог кафедри практичної психології
Херсонського державного університету.
Верещака Тамара Юріївна – заступник начальника управління освіти
Херсонського міськвиконкому.
Громовик Анатолій Якович – учитель української та зарубіжної
літератур Понятівської загальноосвітньої школи Білозерського району
Херсонської області.
Демедюк Олена Володимирівна – учитель початкових класів школисадка № 86 м. Херсона.
Демченко Ольга Едуардівна – учитель англійської мови
загальноосвітньої школи № 15 м. Херсона.
Доманіна Лариса Володимирівна – викладач англійської мови
Херсонського морського коледжу.
Журавльова Ірина Георгіївна – учитель-методист загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 32 м. Херсона.
Казачкова Лариса Миколаївна – завідувач науково-методичної
лабораторії музики та образотворчого мистецтва Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Карман Галина Степанівна – учитель початкових класів, заступник
директора з навчально-виховної роботи 1-4 класів Каланчацької
загальноосвітньої школи Херсонської області.
Катоній Ольга Миколаївна – практичний психолог Херсонського
обласного центру практичної психології і соціальної роботи «Розвиток».
Ковбаса В’ячеслав Михайлович – учитель фізичної культури
Радянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерського району
Херсонської області.
Кузьменко Василь Васильович – завідувач кафедри менеджменту
освіти Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної
освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент.
Кузьменко Юлія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії і методики викладання соціально-економічних дисциплін
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів.
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Константинова Лариса Миколаївна – практичний психолог
Херсонської загальноосвітньої школи-інтернату ім. Т.Г.Шевченка
І-ІІ ступенів Херсонської обласної ради.
Литвиненко Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та
технологічний дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Макаренко-Нітовкіна Тетяна Володимирівна – викладач кафедри
менеджменту освіти Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Миронова Світлана Степанівна – практичний психолог Чкалівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новотроїцького району
Херсонської області.
Моїсеєв Сергій Олександрович – завідувач науково-методичної
лабораторії фізичної культури та захисту Вітчизни Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Мунтян Світлана Віталіївна – аспірант кафедри українського
мовознавства Інституту філології та журналістики Херсонського
державного університету.
Назарова Ірина Юріївна – учитель початкових класів Цюрупинської
спеціалізованої школи № 2 Херсонської області.
Несін Юрій Миколайович – методист науково-методичної лабораторії
іноземних мов, викладач кафедри теорії і методики дошкільного
виховання та початкового навчання Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Носов Павло Сергійович – кандидат технічних наук, старший викладач
кафедри природничо-наукової підготовки Херсонського політехнічного
коледжу Одеського національного політехнічного університету.
Петров Валерій Федорович – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри менеджменту освіти Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Подгурецкі Юзеф – доктор психології та філософії, завідувач кафедри
соціальної комунікації Опольського університету.
Полонецька Інна Володимирівна – психолог Херсонського палацу
дитячої та юнацької творчості.
Приходько Микола Іванович – учитель трудового навчання
Великолепетиської загальноосвітньої школи № 2 Херсонської області.
Сагач Галина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор
кафедри виховної роботи Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Сергієнко Олександр Олександрович – практичний психолог
Новоолександрівської загальноосвітньої школи Каланчацького району
Херсонської області.


253




ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ



Слюсаренко Ніна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри менеджменту освіти Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Соловйов Дмитро Миколайович – учитель фізичної культури
Понятівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Білозерського району
Херсонської області.
Стеценко Наталя Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри
педагогіки
та
психології
Херсонського
державного
університету.
Туркот Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
менеджменту
організацій
Херсонського
державного
аграрного
університету.
Шмалєй Світлана Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту природознавства Херсонського державного
університету.
Шолохова Наталія Сергіївна – завідувач науково-методичної
лабораторії фізики Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук,
доцент.
Яковенко Віра Дмитрівна – старший викладач кафедри природничонаукової підготовки Херсонського політехнічного коледжу Одеського
національного політехнічного університету.



254




ОФІЦІЙНА СТОРІНКА



ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОВОМЕТОДИЧНОМУ ЖУРНАЛІ «ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ»
1. Матеріали мають бути представлені у друкованому вигляді
обсягом 4-14 сторінок комп’ютерного набору формату А-4 на
дискеті та роздруковані на аркушах білого паперу. Стаття
набирається в редакторі Word шрифтом Times New Roman
(інтервал – 1,5; кегль 14; поля – по 20 мм). Оформлення
статті (рисунків, таблиць тощо) згідно з вимогами ВАК.
2. Автор ставить підпис на звороті останньої сторінки статті,
чим підтверджує достовірність написаного та правильність
набору (відсутність помилок).
3. До статті додаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по
батькові повністю, поштова адреса, телефон, місце роботи,
посада, наукове звання, вчений ступінь).
4. Статті надсилати за адресою:
Гончаренко Л.А.
Південноукраїнський регіональний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів
вул. Покришева, 41
м. Херсон, 73034
т. (0552) 37-05-58 E-mail: suitti.ks.@ gmail.com
Зразок оформлення статті
Іваненко О.І.
Розвиток творчих здібностей учнів
на уроках трудового навчання та креслення
Анотація українською мовою (2-3 речення)
Текст статті
Література:
Примітка:

автор може забрати дискету протягом місяця після
виходу номеру журналу зі статтею.



255




ОФІЦІЙНА СТОРІНКА



Південноукраїнський регіональний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ ©
Науково-методичний журнал
виходить один раз на квартал

№ 3 (23)
Херсон

2008

Підписано до друку 15.06.08 р. формат 60х84/16 (А-5)
Папір офсетний. Друк цифровий. Гарнітура Arial
Умовн.друк.арк.14 Наклад 600.
Свідоцтво про державну реєстрацію серія ХС №227 від 3.12.2002 р.
Друк здійснено з оригінал-макету
у видавництві Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
Свідоцтво ХС №54 від 10.02.2006 р.
Адреса редакції й видавнивтва
73034
м.Херсон
вул.Покришева, 41
тел. (0552) 37-05-58
E-mail: suitti.ks.@ gmail.com



256


