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*

Голобородько Я.Ю.
ТЕНДЕНЦІЇ ТРУДОВОЇ ОСВІТИ
(Про книжку для педагогів регіону й України)

Стаття містить аналіз монографії Н.В.Слюсаренко «Трудова
підготовка молоді на Херсонщині: історико-педагогічний аспект»

Наукова ґрунтовність, розробленість є не тільки вираженням
глибини, широти й сумлінності дослідницького погляду, а насамперед виступають ознакою інтелектуальності. Таким постає
основний висновок після ознайомлення із монографією доцента
Н.В.Слюсаренко «Трудова підготовка молоді на Херсонщині:
історико-педагогічний аспект» (Херсон: Айлант, 2003). У дослідженні віднайдено баланс між багатим статистичним матеріалом, слушними авторськими рефлексіями й документальним
підкріпленням викладеної концепції. Воно відрізняється ґрунтовною продуманістю структури і розробленістю лейтмотивної ідеї,
які органічно корелюють між собою. Монографічна студія Ніни
Слюсаренко має композицію, характерну для багатьох сучасних
робіт гуманітарного профілю, – вступ, низку розділів (їх
налічується п’ять), післямову, літературу, а також додатки. У
сенсі семантичної ваготи я виділив би передусім такі складники
книжки, як розділи й додатки.
У розділах репрезентуються періоди розвитку трудової підготовки молоді, а якщо ширше – трудової педагогіки на Херсонщині. Структурування й характеристика періодів становить
педагогічне ноу хау доцента Ніни Слюсаренко, яка, безперечно,
постає найбільшим знавцем та експертом у цій проблематиці.
Дослідниця вичленовує п’ять таких періодів. Аналізу кожного
періоду відводиться окремий розділ. Перший період (і, відповідно, розділ) охоплює кінець ХІХ – початок ХХ ст., другий припадає
на 1917–1936 роки, третій співвідноситься з повоєнними роками,
четвертий в основному укладається в 1950–60-ті роки, п’ятий
пов’язаний з 1970–90-ми роками. Отже, здійснено огляд та
аналітику трудових навчальних ресурсів Херсонщини у форматі
понад ста років. При виділенні періодів та їхніх меж
ураховуються як особливості історико-духовної доби, так і логіка
розвитку провідних, мейнстрімних освітянських процесів.
Основні принципи, якими послуговувалася авторка студії, –
це конкретність, предметність, хронологічність. Усі виокремлені
періоди у викладі херсонського науковця тісно взаємопов’язані.
*

© Голобородько Я.Ю.



5




ІСТОРІЯ ОСВІТИ



Розмаїтим фактажем Н.В.Слюсаренко доводить, що трудова
підготовка молоді на Херсонщині як у губерніальний період, так і
в радянські часи більшою або меншої мірою практично постійно
була компонентом змісту та напрямом освіти, що формування в
учнів практичних трудових навичок сприяло їхньому включенню
в ту модель економіки й державної свідомості, яка побутувала на
різних історичних етапах. При цьому авторка дослідження
відзначає ті зміни в змісті, формах, прийомах трудового
навчання, що мали місце упродовж кінця ХІХ – ХХ століть, і
докладно розглядає ці зміни, підкреслюючи тим самим специфіку
кожного з виокремлених нею періодів.
Безперечним достоїнством монографії Ніни Слюсаренко є
те, що погляд завжди зосереджується на тих проблемах, з якими
стикалася регіональна система шкільної освіти, і на конкретних
прикладах викладає сутність та особливості цих проблем, що
віддзеркалювали загальний стан суспільства. Так, розповідаючи
про досвід перших ремісничих класів, відкритих 1873 року, вона
зауважує: «Навчали ремесел у ремісничих класах і відділеннях
чоботарі, кравці, теслярі та ін., які, в більшості випадків, не
дбали про справу, а лише шукали власної вигоди. З огляду на
це, в 1885 році надзвичайні губернські збори призначили комісію,
яка вивчила ситуацію, вказала на недоліки в роботі ремісничих
відділень і запропонувала збільшити асигнування на їх розвиток.
Але вже через рік кошти, які виділяли на утримання ремісничих
відділень при школах, вирішили використати на навчання учнів у
спеціальних майстернях, на фабриках і заводах. Більше того,
1.02.1886 р. прийняте рішення закрити ремісничі відділення при
5 школах. Як наслідок, у губернії ремісничі класи лишилися
тільки при трьох училищах» (розділ 1). Аналізу «людського
чинника» в організації та здійсненні трудової підготовки молоді
на Херсонщині дослідницею відводиться вельми посутня роль.
Проблемний підхід простежується і при розгляді практики
«запровадження в 1956–1957 н.р. в загальноосвітніх школах
трудового навчання», що, за слушним зауваженням авторки,
передовсім «вимагало створення належної матеріальної бази».
Коментуючи реальну ситуацію з уведенням трудового навчання,
Н.В.Слюсаренко відзначає: «На жаль, на Херсонщині, як і в
цілому в Україні, вирішення цієї проблеми стикалося з
численними
труднощами
об’єктивного
і
суб’єктивного
характеру». Узагальнюючи «численні недоліки в організації
існуючих майстерень», з-поміж основних науковець виділяє такі:
«розміщення майстерень у непристосованих приміщеннях, що
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не відповідали санітарно-гігієнічним вимогам», «відсутність
необхідної кількості обладнання, інструменту, матеріалів»,
«невідповідність устаткування майстерень навчальним вимогам
(немає справного інструменту, відповідного віковим особливостям учнів, або інструмент розрізнений, некомплектний та ін.)»
(розділ 4). Докладний розгляд ситуацій із трудовою педагогікою,
практикою в навчальних закладах Херсонщини здійснюється
крізь призму розгляду конкретних проблем, що супроводжували
організацію і втілення трудової підготовки молоді.
Монографію оздоблено багатим статистичним матеріалом,
який оздоблюється вдумливим і глибоким коментарем. Праця
Ніни Слюсарено виходить за межі власне науково-педагогічного
проекту і природно вписується у річище таврієзнавчого напряму,
таврієзнавчої літератури, що обстежує історію педагогіки й
педагогічні процеси на терені Таврії. Сутність дослідницького
методу, запропонованого доцентом Н.В.Слюсаренко, полягає у
детальному розгляді ситуації з трудового навчання в конкретний
історико-духовний період. Дослідження містить чимало таблиць,
у яких узагальнено інформаційний та порівняльний матеріал про
стан трудової підготовки молоді на Херсонщині. Для докладного
аналізу авторка звертається до конкретного змісту окремих
навчальних предметів у різні часи й роки.
Монографія Н.В.Слюсаренко фактично обстежує нішу
трудового виховання і дозволяє масштабно, панорамно
простежити динаміку та вектори трудової підготовки молоді на
Херсонщині за значний історико-духовний час. Провідні
висновки, сформульовані у «Післямові» чітко та емно, свідчать
про стратегічну доктрину посилення ролі, значення трудового
виховання в освітній системі нашого регіону:
1. « … У повітах Херсонської губернії був відсутній єдиний
підхід до визначення змісту трудової підготовки молоді. У школах
працювала невелика кількість досвідчених педагогів, були
відсутні матеріально-технічна база, навчальні програми… Разом
із тим учням шкіл уперше були надані широкі можливості
тримати знання, виробити уміння і навички з предметів
трудового циклу».
2. «У 20–30-ті роки ХХ століття на Херсонщині … було
закладено основи трудової підготовки, які згодом знайшли своє
відображення у програмах з трудового навчання, в організації
суспільно-корисної праці школярів, у практиці роботи учнівських
бригад, кооперативів тощо».
3. «Одними з найбільш сприятливих для становлення трудо
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вої підготовки підростаючого покоління були 50–60-ті роки, коли
до цієї справи підходили комплексно. У загальноосвітніх школах
на уроках трудового навчання здійснювалася загальнотрудова
та загальнотехнічна підготовка, а на уроках виробничого
навчання – загальновиробнича та спеціальна».
4. «Значну увагу трудовій підготовці … в загальноосвітніх
школах Херсонщини приділяли і в 70–90-ті роки ХХ століття. У
цей період в області функціонувала система трудового виховання школярів, яка поєднувала трудове навчання, допрофесійну й професійну підготовку, суспільно корисну продуктивну
працю, профорієнтаційну роботу, позакласну і позашкільну роботу з технічної творчості та сільськогосподарського дослідництва
тощо».
У дослідженні Н.В.Слюсаренко не просто важливу, а
концептуальну роль відіграють додатки. Частина під такою
назвою («Додатки») становить собою, по суті, автономну працю,
представлену у вигляді виключно фактів і різноманітних
документів, які свідчать про непересічну збирацьку роботу,
оскільки їх треба було відшукати, зібрати й систематизувати. А,
як відомо, збирацька діяльність може бути значно складнішою,
ніж створення самого тексту (наукового, документального тощо).
Частину «Додатки» склали статистика й матеріали, що
стосуються аспектів регіональної шкільної освіти, скерованої на
розвій трудових умінь, навичок. Зокрема це «Викладання
необов’язкових предметів трудового спрямування в школах
Херсонської губернії» (у таблицях), «Программа преподавания
женских рукоделий» (1911), «З досвіду організації роботи та
планування в учнівській виробничій бригаді (Каланчацька
середня школа Херсонської області)» (за 1960 р.).
У процесі написання монографії Ніна Слюсаренко
спиралася на багату й різноманітну джерельну базу. Основним
підґрунтям стали численні освітянські матеріали – акти,
перевірки, відомості, річні звіти, директивні матеріали, довідки,
доповіді, звіти, огляди, накази, листи постанови, протоколи,
резолюції, програми шкіл, рішення рад, що зберігаються у
фондах Держархіву Херсонської області. Авторкою дослідження
було опрацьовано публікації з історії трудової підготовки в
Таврійському регіоні, що містилися в газетах «Юг», «Херсонская
почта», «Херсонский коммунар», «Наддніпрянська правда».
Щоправда, у списку літератури немає посилань на часопис
«Херсонские губернские ведомости», який видавався тривалий
час упродовж ХІХ – початку ХХ ст., був знаковим періодичним
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виданням південного регіону і звертався до стану, проблем і
найближчих завдань освіти, в тому числі й трудової. Окрім
освітянських документів і матеріалів преси, у солідній студій
Н.В.Слюсаренко
використовуються
фактаж
і
концепції,
оприлюднені в журналах «Вестник Европы», «Радянська освіта»,
«Рідна школа», «Радянська школа», в «Педагогической
энциклопедии», авторефератах дисертацій. Авторка охопила всі
основні інформаційні портали, що могли бути потрібними,
актуальними під час роботи над монографією.
Дослідження Ніни Слюсаренко «Трудова підготовка молоді
на Херсонщині: історико-педагогічний аспект» є унікальним за
своїм задумом і втіленням. Воно оприявлює тенденції понад
сторічного розвитку освіти в нашому регіону і простежує основні
стадії формування трудових знань, умінь та навичок молоді. Ця
праця є суттєвим науковим внеском як у педагогіку, так і в
регіонознавство, оскільки безпосередньо сполучує ці культурні й
духовні сфери.
Кузьменко В.В.

*

НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ ЯК ОСНОВА ЦІННІСНОГО
СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО ПРИРОДИ
У статті розглядається роль наукової картини світу у
становленні ціннісного ставлення дитини до навколишнього
середовища.

Оновлення суспільства, яке відбувається на сучасному етапі, виділяє як першочергове завдання – формування у підростаючого покоління наукової картини світу. На важливість даного
завдання вказує Національна доктрина розвитку освіти України у
ХХІ столітті, де у розділі «Мета, пріоритети і принципи розвитку
освіти» сказано, що система освіти має забезпечувати «формування у дітей і молоді цілісної наукової картини світу» [2] та
Державний стандарт базової і повної середньої освіти, у якому
зазначено, що метою освітньої галузі «Природознавство» є
формування «уявлення про сучасну природничо-наукову картину
світу» та «основи для цілісного уявлення про природу» [1].
Особлива актуальність розробки ціннісного ставлення учнів
до природи обумовлюється розвитком системного мислення
школярів, яке дозволяє активно формувати світобачення дитини.
Тому процес розвитку і становлення наукової картини світу
*

© Кузьменко В.В.
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школяра починається із найпростіших спостережень, спілкування
з учителем та навчальної діяльності у початковій школі і
продовжується весь період навчання у школі. Цей процес
залежний не тільки від змісту освіти, а й від методів і
організаційних форм навчальної роботи, які й визначають шлях
учня від незнання до знання. Методи навчання допомагають
дітям усвідомити причинну обумовленість явищ, законів розвитку
природи й суспільства. Активна пізнавальна та практична діяльність школярів у навчальному процесі, виконання самостійних та
практичних робіт дозволяють більш свідоме засвоєння знань і
створюють можливості їх творчого застосування на практиці та в
реальному житті людей. На жаль, робота учителів окремих
предметів далеко не завжди об’єднана загальними зусиллями,
єдністю змісту, організації й методів. Тому перед школою постало питання організації цілеспрямованого науково обґрунтованого
процесу формування цілісної наукової картини світу учнів.
У процесі формування наукової картини світу необхідно
враховувати ті ж самі вікові особливості учнів, що й при
оволодінні знаннями та вміннями, бо вони становлять підґрунтя
світоглядних поглядів школярів. Систематичне накопичення
знань та вмінь розвиває мислення, сприйняття, пам’ять, увагу,
уяву, логіку тощо. Вплив шкільного навчання на психічний
розвиток школярів (особливо молодших) залежить від засобів їх
засвоєння. У початковій школі дають конкретні елементарні
уявлення про життя природи, людей, тобто елементи загальної
освіти. Діти навчаються спостерігати за предметами і явищами
навколишнього світу, знаходити спільне й відмінне, об’єднувати
предмети й характеризувати їх за певними ознаками, робити
висновки та узагальнення тощо.
Тому при переході учнів від початкової школи до основної
(вивчення всіх предметів природничого циклу) школярі мають
навчитись систематизувати природничонаукові знання, формувати з різноманітних знань про природу – природничонаукову
картину світу. У 5-9 класах підлітки отримують значний обсяг як
природничих знань, так і знань із суспільного життя, вчаться на
науковому рівні аналізувати найважливіші явища оточуючого
світу. Мислення дитини має властивість співставляти незрозуміле із зрозумілим, часткове з цілим. Це надає можливість
учневі під час вивчення окремих предметів природничого циклу
створювати з окремих елементів знань цілісні, розуміти їх і
продуктивно використовувати. Вивчення природознавчих дисциплін (фізики, хімії, біології, географії та ін.) формує в учнів
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певну систему понять і уявлень про природу, життя рослин,
тварин, людини, про обумовленість природних явищ тощо. А
вивчення суспільних наук (історії, літератури та ін.) дозволяє
школярам розуміти явища із життя суспільства, взаємовідносин
між людьми, обумовленість суспільних явищ тощо. Поєднання
навчання з трудовим та допрофесійним навчанням, з працею
дозволяє дітям реальніше і більш інтегровано зрозуміти закони
життя як природи, так і людського суспільства. Тому висновки й
узагальнення повинні подаватися в логіці, поняттях, визначеннях, термінах тощо, які існують у предметах, що вивчаються і
бути доступними школярам цієї вікової групи.
У старших класах систематичне вивчення математики,
фізики, хімії, біології та інших предметів значно поглиблює
отримані раніше знання і розширює наукові погляди на світ і на
закономірності його розвитку. Вивчення гуманітарного циклу
приводить дітей до розуміння соціологічних законів розвитку
людського суспільства. Професійне та допрофесійне навчання
допомагає учням в усвідомленні власного Я і розумінню себе як
частини суспільства, готує школярів до подальшого громадянського життя. Старшокласники на основі систематизації теоретич-них висновків з різних дисциплін та під час вивчення
узагальнювальних курсів ознайомлюються з філософськими
поняттями й термінами та засвоюють їх. Усе це допомагає
розумінню цілісності оточуючої дійсності та інтеграції наукової
картини світу школяра, адже школа повинна розповсюджувати її
«копії» у процесі вивчення кожного навчального предмета. Динамічний розвиток суспільства потребує, передусім, відповідних
змін змісту освіти загальноосвітньої школи, розробки та впровадження в навчально-виховний процес нових навчальних планів,
програм, підручників, технічних та наочних засобів навчання.
Провідна роль у вироблені наукового підходу до сприйняття
явищ навколишнього світу і правильної їх оцінки належить
навчанню, яке озброює учнів знаннями і виробляє у них власний,
узагальнений погляд на світ, власну картину світу. У той самий
час, на жаль, сформована в процесі вивчення різних предметів
наукова картина світу в більшості сучасних школярів має
фрагментарний, а не інтегрований характер, що значно
ускладнює процес становлення в них цілісного світобачення.
Тривалий час формування наукового світобачення проходило певною мірою стихійно. Воно будувалося на підґрунті розірваної, фрагментарної картини світу, де кожен предмет, а частіше
навіть кожен розділ чи тема навчальної дисципліни, формували
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свою відокремлену наукову картину світу, яка в голові учня в
більшості випадків не була пов’язана з іншими аналогічними
картинами світу. Тобто за умов наявності фрагментарних
наукових картин світу в учнів міг бути сформований тільки
фрагментарний світогляд. Щоб запобігти цьому, необхідно
вдосконалювати засоби, форми і методи формування у школярів
цілісної наукової картини світу. Наприклад, своєрідними
інтеграторами знань, поглядів і переконань можуть виступати
міжпредметні зв’язки, інтегровані навчальні предмети, практичне
життя людини тощо. Але те, який із цих напрямів взяти за
основу, які саме обрати шляхи його реалізації, викликає сьогодні
значні утруднення.
У свою чергу ціннісне уявлення про природу у школярів
формується на основі отриманих людством наукових знань та в
тій послідовності і взаємозв’язку, які визначаються логікою
навчального матеріалу. Тому картина світу кожної людини і
картина світу суспільства тісно пов’язані. Кожна окрема
особистість користується тільки тією картиною світу, яка існує в
даний історичний момент у суспільстві. Остання складається на
основі уявлень про оточуючий світ і з тією об’єктивною точністю,
яка є в людей цієї епохи. Звідси випливає, що проблему єдності
й багатовимірності знань і розуміння оточуючого людину світу
необхідно розглядати на основі історичного розвитку наук. Разом
із тим ця суспільна картина світу обов’язково доповнюється
кожною особистістю різноманітними відтінками в залежності від
її власного життєвого досвіду й отриманих знань. Але основа
наукових поглядів на світ закладається у навчальному процесі. У
шкільних навчальних планах сучасної школи (як і раніше) немає
предметів, які не впливали б на формування в учнів наукової
картини світу. Кожен із них вносить свою частку у формування
світобачення школяра, адже дитина не тільки вчить якийсь
предмет, а й вдивляється у світ, узагальнює почуте, прочитане,
намагається зіставити, систематизувати, звести в певний
логічний взаємозв’язок отримані факти, явища, речі, процеси.
Інформація, отримана з навколишнього середовища і на окремих
уроках, у свідомості школяра об’єднуються в картину світу. Але
на сьогодні цей процес є дещо хаотичним, не впорядкованим,
відбувається без належного керівництва з боку педагогів.
На жаль, у рекомендаціях педагогам про становлення
світобачення школярів основні проблеми з його формуванням
даються у загальному вигляді й виносяться на розсуд самих
учителів. Наприклад, у роботі «Формирование мировоззрения
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учащихся восьмилетней школы в процессе обучения и труда»
сказано таке: «Ураховуючи важливість і разом з тим складність
засвоєння світоглядних висновків, необхідно всім учителям, які
працюють в тому чи іншому класі, ретельно продумувати
систему формування основних теоретичних понять курсу і
узагальнень світоглядного характеру», або «Кожному вчителю
необхідно ясно уявляти собі, які завдання світоглядного
характеру вирішуються тим чи іншим курсом, яка роль у цьому
розділу, теми, питання, що вивчається. Потрібно в кожному
предметі, навчальному курсі виділити коло найважливіших ідей,
на засвоєння яких слід зосередити увагу й зусилля» [5, с. 16 ].
Як бачимо з даного висловлювання, рекомендації з формування
наукової картини світу подаються в дуже узагальненому вигляді.
Їх реалізація повністю перекладена на плечі вчителів шкіл. Але
вирішення таких проблем досить складне й потребує значних
зусиль і певної підготовки. Однак учителям шкіл конкретних
практичних порад майже не дається. Звідси, у більшості
випадків, учителі майже не звертають уваги на ці проблеми.
Основою для формування ціннісних знань про живу природу
є їх системність та інтегративність. Адже ціннісними знання
стають тільки на заключному етапі свого висхідного розвитку,
коли в дитини чітко сформується наукове бачення оточуючої
дійсності й самої себе. Тому можна зробити висновок, що
формування ціннісних знань про живу природу є наслідком
формування в них цілісної наукової картини світу.
Стан розвитку й формування цілісних знань у процесі вивчення живої природи в навчально-виховній діяльності загальноосвітніх шкіл досліджувала А.В.Степанюк. Вона зазначила, що
системі знань школярів про живу природу притаманні: наявність
зв'язку впорядкованості та організованого характеру взаємодії
компонентів; взаємозв'язок та вiдмежованiсть взаємопов'язаних
тіл; зовнiшнi та внутрiшнi системотвірнi фактори.
Тому системними знаннями про живу природу вона вважала
ті, що відображають об’єкт таким, яким діти бачать його стан у
природі. Тому системні знання вона запропонувала структурувати за схемою:
 Розгляд об’єкта пізнання (теоретичного чи практичного) як
системи, тобто відмежованої множини взаємодіючих елементів.
 Вивчення складу, структури, організації та частин системи,
виявлення взаємодій між ними.
 Аналіз умов стабільності системи та виявлення
характерних ознак її ефективності.
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 Виявлення зовнішніх зв’язків системи та виділення серед
них домінуючих.
 Аналіз динаміки структури та функцій системи.
 Виявлення закономірностей та тенденцій розвитку
системи.
 Визначення функцій системи та її ролі серед інших
систем.
На цій основі у школярів формувалась цілісна система
бачення світу про живу природу, що адекватна об’єктивній
реальності, тобто наукове сприйняття дійсності.
При виділенні теоретичних основ формування цілісності
знань школярів про живу природу, тобто сукупності знань, що
виконують гносеологічну функцію при конструюванні змісту
навчального матеріалу про цілісність життя і є безпосереднім
інструментарієм реалізації проблеми. Тому А.В.Степанюк
пропонує визначити нові підходи до проектування змісту
наукової інформації школярам про живу природу, де потрібно
було б орієнтувалася на такі критерії:
1. Ступінь розкриття та популяризації положень у науковій
та науково-популярній літературі.
2. Значимість у розкритті цілісності життя.
3. Значимість у розкритті системності життя.
4. Доступність до сприйняття учням загальноосвітніх шкіл [3].
Розглянувши різні підходи до розуміння структури змісту
знань про живу природу, ми пристаємо до думки В.В.Краєвского
та І.Я.Лернера, які вважають, що ціннісний соціальний досвід
складається з 4-х елементів. Вони звернули увагу, що кожний із
них є особливим видом змісту освіти:
1) знання про природу, суспільство, техніку, людину,
способи діяльності;
2) досвід здійснення відомих способів діяльності, які
втілюються разом зі знаннями в навичках і вміннях особистості;
3) досвід творчої діяльності, втілений в особливих
інтелектуальних процедурах, що не підлягають проектуванню в
вигляді попередньої, тобто до здійснення творчого акту, до
вирішення проблеми, системи дій, що їх регулюють;
4) досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності, що
стала об’єктом чи засобом діяльності [4, с.146-147].
Провідна роль у вироблені наукового підходу до сприйняття
явищ навколишнього світу й правильної їх оцінки належить
навчанню, яке озброює учнів знаннями й виробляє в них
власний, узагальнений погляд на світ, власну картину світу. У
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той самий час, на жаль, сформована в процесі вивчення різних
предметів наукова картина світу живої природи в більшості
сучасних школярів має фрагментарний, а не інтегрований
характер, що значно ускладнює процес становлення в них
цілісного світобачення.
Узагальнюючи вище сказане зазначаємо, що наука є лише
одним із джерел формування ціннісного сприйняття оточуючого
світу. Кожен із предметів вносить свою частку на рівні навчальної дисципліни. Це визначається змістом навчальних програм та
наявним у підручниках матеріалом. Ураховуючи, що кожен
шкільний навчальний предмет не є спрощеною копією тієї чи
іншої науки, а є спеціально відібраною на основі педагогічних
вимог системою вiдповiдних наукових знань, умінь i навичок, які
й визначають ставлення людини до світу, зокрема ціннісного.
Адже наукова картина світу розвивається на підґрунті всього
теоретичного й практичного засвоєння оточуючого середовища.
Виходячи із ціннісного формування поглядів на світ, слід
зазначити, що характерною ознакою розвитку сучасної науки є
міжнаукова взаємодія, взаємне проникнення наук. Ці
взаємозв’язки вимагають встановлення взаємозв’язків і між
окремими шкільними предметами, що базуються на цих науках.
Шкільна освіта повинна відповідати змісту кожної науки і
враховувати те, що в сучасному світі відбуваються міжнаукові
інтегративні процеси, а важливі наукові відкриття здійснюються,
як правило, на стиках наук на основі їх взаємозв’язків. Тому
основою ціннісного ставлення учнів до природи і стає
інтегрована наукова картина світу, яка й може дати об’єктивне
ціннісне бачення оточуючої дійсності.
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ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ТРУДОВОЇ
ПІДГОТОВКИ УЧНІВ БОГДАНІВСЬКОЇ ШКОЛИ В 50–70-Х
РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті на основі аналізу спадщини видатного українського
педагога І.Ткаченка охарактеризовано, як здійснювалося виробниче
навчання старшокласників в Богданівській середній школі.

У 2004 році у виданні, присвяченому 85-річчю від дня
народження І.Ткаченка – заслуженого вчителя України, Героя
Соціалістичної Праці, кандидата педагогічних наук, С.Ніколаєнко
(народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти) наголосив, що «Іван Гурович
увійшов в історію педагогіки як один із ініціаторів поєднання
виховання з творчою і активною працею» [3, с. 5]. У цьому ж
виданні С.Шабарова (старша донька І.Ткаченка, доцент
національного аграрного університету) пише: «Жага до
новаторства, бажання якомога краще робити свою справу – ці
риси батька дуже швидко зробили його помітною постаттю на
педагогічній ниві». Вона також підкреслює, що «особливою
гордістю тата було виробниче навчання школярів, прекрасні
майстерні, шкільна виробнича бригада» [там само, с. 10–11].
І дійсно в системі трудового виховання учнів Богданівської
середньої школи Знаменського району Кіровоградської області,
директором якої в 1944–1979 роках був І.Ткаченко, надзвичайно
важливе місце посідало виробниче навчання старшокласників.
Воно здійснювалося в тісному взаємозв’язку з викладанням
інших дисциплін. Шляхами реалізації зв’язків було наступне:
включення в навчальний матеріал дисциплін політехнічного
циклу виробничої тематики; складання й розв’язування задач із
виробничим змістом; проведення вчителями загальноосвітніх
дисциплін виробничих екскурсій та включення матеріалу
екскурсій у зміст відповідних уроків; організація спостережень за
виробничими об’єктами під час виробничої практики учнів;
виконання лабораторно-практичних робіт у шкільних кабінетах та
виробничих лабораторіях на устаткуванні, яке використовують
на
підприємствах
народного
господарства;
виконання
лабораторно-практичних
робіт
і
виробничих
дослідів
безпосередньо в умовах виробництва; організація самостійної
роботи учнів з використанням технічної літератури, довідників,
*
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розрахункових таблиць тощо [2].
З метою підвищення якості виробничого навчання вчителі
застосовували різноманітні типи уроків (підготовчі, уроки
засвоєння нових знань, уроки формування практичних умінь та
навичок, уроки тренувальних вправ, уроки-семінари, уроки
науково-технічної інформації, контрольно-залікові уроки), форми
(уроки, кіно-уроки, лабораторно-практичні заняття, виробничі
екскурсії, виробнича практика та ін.) і методи навчання
(спостереження, метод навчально-технічних досліджень, метод
монтажно-демонтажних робіт, метод «технічних дефектів»,
складання й розв’язування задач із виробничим змістом,
розповідь, пояснення, інструктаж, лекція, бесіда, ілюстрації та
демонстрації, практичні, лабораторно-практичні та самостійні
(практичні, пізнавальні, творчі) роботи, вправи на читання
технічних креслень, домашні завдання дослідницького характеру
та ін.) [2; 6; 8].
Як бачимо, педагоги використовували як традиційні, так і
нові для того часу типи уроків, форми й методи навчання.
Наприклад, приблизно раз на чверть проводились урокиінформації про новітні досягнення науки й техніки. Їх метою була
демонстрація учням конкретних досягнень науково-технічного
прогресу в сільському господарстві та стимулювання
пізнавального
інтересу
учнів
до
вивчення
нової
сільськогосподарської техніки. Для підвищення ефективності
таких уроків на засіданнях педагогічної ради школи
обговорювалася методика їх підготовки та проведення.
Стимулюванню пізнавального інтересу учнів сприяло також
застосування методу навчально-технічних досліджень, який
передбачав дослідження або експериментальну перевірку
учнями певного технічного явища [2, с. 75].
Завдяки чіткій організації трудової підготовки кожен учень у
шкільні роки здобував певну сільськогосподарську професію, а
після навчання залишався працювати в рідному колгоспі [10,
с. 119]. Більш того за ініціативою І.Ткаченка в Богданівській
школі вперше в області було відкрито два експериментальні
класи, де учнів протягом трьох років навчали професіям.
Результатом такого навчання стало те, що школярі разом з
атестатом зрілості отримували посвідчення агронома-садовода
або столяра певного (в залежності від того, наскільки вони
оволоділи професією) розряду [9, с. 120].
Під час організації навчання школярів професіям ураховувалися перспективи розвитку колективного господарства. У від
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повідності до них, наприклад, додатково до існуючих спеціальностей запроваджено вивчення дівчатами професії «майстер
машинного доїння». Окрім того внесено відповідні доповнення
до планів профорієнтаційної роботи [2].
Богданівська школа, згадує один із її колишніх учнів С.Ніколаєнко, на весь Радянський Союз «була відома творчим поєднанням навчального процесу та продуктивної праці, учнівськими
виробничими бригадами, шкільним самоуправлінням. Щотижня
ми працювали, вивчали технологічні процеси в полі, у цехах, на
виробництві. Учні одного класу спеціалізувалися на опануванні
секретів механізації сільськогосподарського виробництва, іншого
– працювали й виробляли справжню продукцію на місцевій
меблевій фабриці. Це потрібно відчути й уявити наш стан, коли в
магазинах обласного центру ми бачили, яким попитом користувалися меблі, зроблені нашими руками. Така активна діяльність
давала нові знання, виховувала працелюбність, розширювала
кругозір. Школа готувала нас до дорослого життя» [5, с. 8].
Спрямованість школи на підготовку учнів до продуктивної
праці – провідна ідея педагогічної концепції І.Ткаченка. Вона, як
зазначає А.Бик, «стала визначальною для всіх його науковопедагогічних експериментів, узагальнень та висновків і передбачень» [1, с. 41]. Протягом усього свого життя педагог
«відстоював
ідею
широкомасштабного
соціального
моделювання сільської школи майбутнього на основі широкого й
раннього залучення учнів до продуктивної праці»; вважав, що
вона «має посідати чільне місце в усіх компонентах навчальновиховного процесу»; був переконаний, що «без такої праці
сільська школа перетворюється на місце загублених
можливостей дитинства» [там само, с. 42, 43].
В.Мадзігон та Г.Левченко у статті «І.Г.Ткаченко – фундатор
продуктивної педагогіки» наголошують: «Не вживаючи поняття
«продуктивне навчання», Іван Гурович у 50–70-х роках ХХ ст.
практично розробив основи теорії та запровадив у практику
продуктивне навчання, яке в Європі почало розвиватися лише в
90-х роках минулого століття. Навчально-продуктивна діяльність
ефективно впливала на морально-ціннісні мотиви й поведінку як
учнів, так і вчителів. Співпраця орієнтувала їх на свободу
творчості й самопізнання як основу продуктивного навчання, де
на перший план виходили інтереси особистості, її гармонійний
розвиток і самореалізація» [4, с. 19].
А.Іванко, аналізуючи спадщину педагога, пише: «Багаторічні
спостереження за учнями старших класів у процесі навчально
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виробничої практики дали можливість І.Г.Ткаченку прийти до
висновку, що окремих учнів цікавить передусім різноманітність
видів діяльності, зміна трудових операцій, інших – науковий
зміст, третіх – звичайний, розмірений порядок. Одних цікавить
сам процес праці, інших – її кінцевий результат» [2, с. 66–67].
Усе це намагалися врахувати в Богданівській середній школі
та знайти для кожного учня таку роботу, щоб «з усього
комплексу виробничих операцій, які він має виконати, принаймні
була б хоча б одна, яка відповідала б особливостям його
психіки» [7, с. 225].
На це було спрямоване в Богданівській школі не лише
виробниче навчання, а й уроки із трудового навчання, гурткова
робота, виховні заходи, шкільні традиції тощо. Дослідження
досвіду школи І.Ткаченка із цих та інших форм роботи з учнями
може бути здійснене в подальших наукових розвідках.
Література:
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системи освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної
конференції (21–22 травня 2004 року). – Кіровоград: ОІППО імені
Василя Сухомлинського, 2005. – 272 с.
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Заводянний В.В.

*

ТЕСТИ ЗАКРИТОГО ТИПУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
У даній статті запропоновано схему побудови тестових завдань
закритого типу. Розглянуто переваги та недоліки такого типу
тестів. Наведені результати експериментальних досліджень щодо
кількості вгаданих правильних відповідей для тестів закритого типу.

Приєднання України до Болонської угоди приводить до
зростання вимог щодо якості підготовки спеціалістів у вищих та
середніх навчальних закладах освіти. А отже, викладачів це
спонукає до пошуку і вдосконалення методик організації та
проведення навчального процесу.
Тести як одна з таких методик, як правило, застосовуються
для контролю знань студентів та учнів завдяки зручності їх
використання, зменшення часу на перевірку результатів
тестування та можливості використання комп’ютера.
Відомі чотири основних форми тестових завдань:
 закрита;
 відкрита;
 на відповідність;
 на правильну послідовність.
Досвід застосування тестів у школі та ВНЗ показав, що
одночасне впровадження всіх видів тестів створює багато
труднощів, як для викладачів, створювачів тестів, так і для
студентів (учнів) [1].
Зокрема:
1. Неможливо
врахувати
ймовірність
угадування
правильної відповіді при підрахуванні тестового балу.
2. Тести можуть бути надмірно завантажені інструкціями
щодо їх виконання, що приводить до виникнення додаткових
труднощів для студентів (учнів), які їх виконують.
3. Увага студентів (учнів) відволікається на вибір і
розуміння форми виконання тестових завдань [1].
Тому, ураховуючи вищезазначене під час складання тестів,
слід обмежуватись якимось одним їх різновидом.
Оскільки студенти мають різний рівень підготовки, доцільно
складати тестові завдання, починаючи із простих запитань,
поступово збільшуючи їх складність.
Маючи досвід викладання фізики в навчальних закладах
різного рівня, зазначимо, що не можна залишати поза увагою
*

© Заводянний В.В.
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тестові завдання, які б мали за мету встановлення та виявлення
причинно-наслідкових зв’язків між величинами, що входять до
аналітичного виразу, формули, закону.
Загальна структура тестів може мати наступний вигляд:
 визначення поняття, фізичної величини або закону;
 аналітичний вираз для визначення фізичної величини
або закону;
 встановлення
причинно-наслідкового
зв’язку
між
величинами, що входять до аналітичного виразу;
 задача на застосування аналітичного виразу або закону.
Очевидно, що при спільній структурі тестів, вони можуть
відрізнятися завданнями залежно від аудиторії, для якої
складаються. Так, тестові завдання закритого типу повинні бути
апробовані на великій кількості студентів (учнів) (близько
100 чоловік) за наступними параметрами [2]:
 Рi – складність завдання, яка обчислюється як
відношення кількості правильних відповідей до загальної
кількості відповідей.
 rx – валідність, коефіцієнт кореляції відповідей з
тестовими балами.
 РЗЗ – розрізнювальна здатність завдань, яка
обчислюється як різниця часток правильних відповідей у кращій
та гіршій групах тестованих.
Валідними вважаються завдання, якщо їх показник rx0,2, а
показник РЗЗ не бажаний менше ніж 0,2 [2].
Щоб створити тести, валідні за довжиною, необхідно мати в
тесті 30-33 тестових завдання. Валідність тестів за змістом
забезпечується, якщо вони охоплюють увесь матеріал теми
згідно з навчальною програмою курсу. Валідність тестів за
законом нормального розподілу забезпечується, якщо вони
містять 2/3 питань середньої складності і приблизно по 1/6 питань легких та важких.
Важкі, легкі та середньої складності завдання оцінюються
однаковою кількістю балів. За правильну відповідь студент отримує 1 бал, і 0 відповідно за неправильну. Потім оцінку можна
перерахувати в 100 бальну систему за допомогою формули:

Ê 

m
 100
M

де m – кількість балів, отримана за виконання тесту;
M – кількість тестових завдань, що містить тест (як правило,
30-33 завдання).
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Отриману кількість балів можна перерахувати в європейську
та п’ятибальну системи оцінювання за шкалою:
Стобальна оцінка
90-100
82-89
75-81
67-74
60-66
35-59
1-34

Європейська оцінка
А
В
С
D
E
F
FХ

П’ятибальна оцінка
п’ять
Чотири
Чотири
Три
Три
два
два

Якщо для перевірки знань студентів використовувати
комп’ютер, то кількість балів за тестове завдання можна
підібрати у стобальній системі, і комп’ютер по закінченні тесту
виставляє оцінку автоматично, наприклад, після натискання
кнопки «завершити тест».
Ураховуючи стобальну систему оцінювання, легкими
запитання вважали, якщо 0,70Рі1,0, складними – 0,01Рі0,10 і
середньої складності – 0,11Рі0,69.
Крім переваг, тести закритого типу мають і недоліки. Один із
основних недоліків – можливість угадувати правильну відповідь
на тестове завдання. Для кількісної оцінки величини відсотка
вгаданих правильних відповідей провели експеримент за участю
учнів четвертих – п’ятих класів. Обрані суб’єкти, безумовно, не
вивчають фізики, і тому повинні лише вгадувати правильні
відповіді. Їхній увазі були запропоновані різні тести, у тому числі
й тести, запрограмовані на персональному комп’ютері. В
останньому випадку процес тестування для дітей зводився до
гри в натискування різнобарвних кнопок і порівняння отриманого
результату (балів) із сусідом. Результати експерименту
наведемо у вигляді таблиці:

Учень
1 учень
2 учень
3 учень
4 учень
5 учень
6 учень
7 учень
8 учень

Відсоток
правильних
відповідей
(ПВ) на тест
0,21
0,20
0,10
0,20
0,27
0,26
0,20
0,27

СередньоРізниця
арифметичний відсотку ПВ Квадрат
(СА) відсоток ПВ
із СА
різниці
на тест
значенням
0
0
-0,01
0,0001
-0,11
0,0121
-0,01
0,0001
0,21
0,06
0,0036
0,05
0,0025
-0,01
0,0001
0,06
0,0036
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Обчислимо
середньоквадратичне
середнього значення:
S8 

відхилення

від

0  0.0001  0.0121  0.0001  0.0036  0.0025  0.0001  0.0036
 0.0199
8  8  1

Величина коефіцієнту Стьюдента для довірчої ймовірності в
95% і восьми дослідів становить 2,37. Отже, величина похибки
проведеного дослідження:
 = 2,370,0199  0,05.
Величина частки вгаданих учнями відповідей з надійністю
95%: частка правильних, угаданих відповідей = 0,21  0,05.
Очевидно, що отриманий результат набагато менший за
мінімально необхідний (0,6) для отримання позитивної оцінки.
Природно виникає питання, яким чином ураховувати
величину відсотку вгаданих правильних відповідей на тест. Адже
частка правильних відповідей, що вгадуються учнями, досить
велика, і, скажімо, при відповідях на 60 балів, потенційно існує
можливість отримати оцінку на 16-25 балів вищу, тобто з оцінки
3 Е існує можливість отримати 4 В.
Однак, заспокоїмо всіх викладачів, які застосовують тести
закритого типу для контролю знань студентів (учнів). Адже, якщо
студент дає правильні відповіді на 60% запитань, то ймовірність
угадування правильних відповідей решти запитань, очевидно, не
повинна перевищувати 0,25 від решти запитань. Так, для тесту із
30 запитань, 60% правильних відповідей дорівнює 18 запитанням. Тоді студенту залишається вгадати 25% із 12 запитань, що
складає 3 запитання. Отже, припустимо, що ситуація саме так і
склалась, і студент відповів правильно на 18 запитань і вгадав
правильні відповіді на 3 запитання. Тоді загальна кількість
правильних відповідей становить 21, що складає лише 70% і
відповідає оцінці 3D.
Окрім того, на наш погляд, існує деяка відмінність між звичайним угадуванням і відповідями студента, який має уявлення
про предмет, з якого проводиться тестування. Адже такий
студент буде розмірковувати над кожним завданням. А при
складанні завдань для тестів закритого типу пропонується одна
правильна відповідь і решта правдоподібних. І очевидно, що
суб’єкт, який проходить тестування й не володіє повною мірою
знаннями й навиками, необхідними для відповіді на тест, буде
обирати правдоподібні відповіді на тестові завдання й тим самим
зменшить імовірність угадування правильних відповідей на
тестові завдання.
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Для перевірки даної думки ми провели експеримент, у якому
брали участь суб’єкти, що колись вивчали фізику, мали залишкові знання й не були сильно зацікавлені в оцінці їх відповідей, а
тому чітко виконували інструкції, отримані перед тестуванням.
Осіб, що проходили тестування, просили відмічати завдання, відповіді на які вони ставили наугад. У результаті такого
експерименту був підрахований відсоток правильних угаданих
відповідей при виконанні тестових завдань. Таким чином,
імовірність угаданих правильних відповідей зменшилась до 15%.
Крім того, збільшуючи кількість варіантів відповідей, очевидно,
зменшуємо ймовірність угадування правильних відповідей.
Тести закритого типу з п’ятьма та шістьма варіантами
відповідей будуть розглянуті в подальших публікаціях.
Другим недоліком тестів закритого типу є тестові завдання
високого рівня, які вимагають від студента творчого підходу до
розв’язання проблеми, сформульованої у тестовому завданні.
Адже під час розв’язування задачі можна помилитись в
обчисленнях або зробити незначну помилку при виведенні
результуючого виразу, і завдання буде не зараховане. Крім того,
можна помилитись за рахунок звичайної неуважності.
У випадку повного приведення розв’язку задачі або
співбесіди зі студентом, такі помилки можна виявити і, очевидно,
знизити оцінку. Що краще, ніж звичайний нуль. Крім того, існує
добра нагода навчити студента на його ж помилках.
Ураховуючи вищезазначене, вважаємо, що в педагогічній
практиці слід використовувати різноманітні підходи для контролю
знань студентів.
Приклади побудови різноманітних тестів закритого типу з
фізики, що дозволяють перевірити репродуктивні знання і
встановити причинно-наслідкові зв’язки в аналітичних виразах і
формулах, будуть наведені в подальших публікаціях.
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Ковнір О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ОСВІТИ ЯК ОСНОВНОГО
МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОМОВНОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття присвячена сучасному стану освіти та перспективам
підвищення її якості через реалізацію національно-мовної політики й
професійну підготовку фахівців.

Ще в середині ХІХ століття видатний український педагог
К.Ушинський закликав співвітчизників зрозуміти очевидну для
нього річ сáме облаштування освіти, а не судова чи земельна
реформа, є найміцнішим фундаментом суспільства [1, с.10].
Наслідуючи такий приклад, виступаючи 26 лютого 2008 року
на нараді за участю Президента України з питань забезпечення
функціонування та розвитку освіти, Міністр освіти і науки України
І.Вакарчук зазначав: «Освіта в ХХІ столітті має виняткову роль у
творенні гуманнішого світового порядку зі справедливим
розподілом економічних благ та демократичною політичною
владою. Європейський і світовий досвід переконливо свідчать,
що чим вищим є рівень освіти населення, тим краще живуть
люди, тим досконалішими є демократичні інститути. Успіху
досягає те суспільство, в якому освіта й наука є реальними
пріоритетами державної політики» [2].
Саме тому фундаментальною ознакою сучасної цивілізації є
орієнтація на розвиток освіти, науки і культури, на розширення
інтеграційних процесів у царині духовного буття людини і
суспільства. Процеси глобалізації та демократизації освіти – це
вже реальність третього тисячоліття. Сучасний стан освіти в
Україні віддзеркалює соціально-економічний і культурноісторичний стан нашої держави.
Виходячи з такого розуміння проблеми, Державна програма
«Вчитель», затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2002 року і розрахована на десять років,
констатує, що «освіта є пріоритетною сферою в соціальноекономічному, духовному і культурному розвитку Української
держави» [3].
Провідний український учений-філолог та українознавець,
академік П.Кононенко справедливо зазначає: «Проблема
*

© Лопушинський І.П., Лопушинська Н.М.,Ковнір О.І.*


25




НАУКА – ШКОЛІ



проблем – створення української національної системи освіти,
яка б, по-перше, відповідала завданням, характеру розвитку
України як суверенної держави; по-друге – відбивала тенденції
сучасної системи педагогіки – української та зарубіжної,
поєднувала новочасні засади, патріотизм, професіоналізм,
виховні і пізнавальні аспекти» [4].
Разом із тим перехідний період, у якому знаходиться
українське суспільство, політична й соціально-економічна
нестабільність у країні спричиняють певну амбівалентність
динамічної парадигми освіти України. З огляду на це президент
АПН України В.Кремень визначає дві найважливіші тенденції, які
суттєво впливають на розвиток держави й суспільства, зокрема
й українських [5, с.3–4]. На його думку, перша тенденція
зумовлена тим, що світ дедалі більше переходить до науковоінформаційних технологій, застосування яких, у свою чергу,
призводить до таких важливих наслідків: 1) розвиток людини,
особистості як ніколи раніше стає показником рівня прогресу
кожної країни; 2) розвиток індивідуальності набуває статусу
головного важеля подальшого розвитку будь-якої країни. Друга
тенденція – це тенденція глобалізації, яка означає, що
конкурентність, змагальність, суперництво націй, країн, держав
набуває глобального, загальнопланетарного характеру й
охоплює буквально всі сфери життя.
З огляду на характер історичного розвитку нашої держави
твердження про те, що освіта України, у тому числі й мовна,
потребує змін, не вимагає якихось особливих аргументів. Сьогодні вже не викликає сумнівів теза про те, що трансформація
освіти неможлива без вирішення досить широкого кола проблем.
Це, передусім, – радикальна її гуманізація, посилення
особистісного виміру в педагогічній науці та практиці: орієнтація
на людину, фундаментальні цінності, рішуча демократизація
освіти [5, с.4]. Освіта і наука є підвалинами людського розвитку
та прогресу суспільства, що забезпечують індивідуальний
розвиток особистості, майбутнього фахівця, творять інтелектуальний, духовний та виробничий потенціал суспільства, це
«стратегічний ресурс соціально-економічного і культурного
розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і
конкурентоспроможності держави на міжнародній арені» [1, с.7].
Нині в Україні здійснюються кроки для забезпечення прискореного, випереджального інноваційного розвитку освіти, а також
створюються умови для самоствердження та самореалізації
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особистості протягом життя. Систему концептуальних ідей і
поглядів на стратегію та основні напрями розвитку освіти
визначає Концепція розвитку освіти в Україні на 2006–2010 роки,
оскільки на сьогодні стан справ у галузі освіти, темпи та глибина
її перетворень не задовольняють потреб суспільства. Саме тому
вдосконалення системи освіти та підвищення якості професійної
підготовки фахівців насамперед педагогічних кадрів в Україні, –
визначальна соціокультурна проблема, вирішення якої полягає в
приведенні освіти відповідно до нових соціально-економічних
вимог, визначенні пріоритетних напрямів освітньої (зокрема мовної – авт.) політики, стратегії і тактики дій відповідно до потреб
суспільства і ресурсів держави, створенні освітянських програм,
необхідних для послідовного економічного і соціального розвитку
суспільства, а також індивідуального культурного самовираження особистості в суспільстві [6, с.8]. Запропонована Концепція
стала документом стратегічного значення, вона визначає
загальну філософію освіти, пріоритети і принципи, основні
напрями і механізми розвитку освітньої галузі на найближчі роки.
Принциповими в ній є положення про необхідність забезпечення
рівного доступу до якісної освіти, утвердження новітніх
інформаційних педагогічних технологій, мовних стратегій [6].
Саме тому нові умови суспільного розвитку потребують змін і в
підготовці до реалізації можливостей професійної діяльності
фахівців-філологів, підвищують вимоги до якості мовної освіти, її
інформатизації, професійної підготовки та управління якістю
навчальних програм з мови, методики її викладання тощо.
На думку В.Кременя [5, с.7], стратегічна мета модернізації
освіти передбачає, крім іншого, здійснення й мовного прориву в
освіті, а згодом і в українському суспільстві загалом. Тут існують
два важливі моменти. Перший: забезпечення знання державної
мови. Друга проблема в цьому контексті: в сучасному
глобалізованому світі людина не може діяти максимально
ефективно, не може підтримувати на високому рівні свою
професійну компетентність без широкого спілкування зі світом.
Ось чому поряд із ґрунтовним вивченням державної (української)
та рідної (національної) мови в освіті здійснюються кроки для
забезпечення вивчення іноземних мов.
Останнім часом з боку Української держави галузі освіти надається особлива увага. Так, зокрема, Указ Президента України
В.Ющенка «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні» [7], спрямований на
підтримку вітчизняної освіти і науки, створення умов для забез
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печення громадянам рівного доступу до якісної освіти, її інтеграцію до загальноєвропейського освітнього простору, турботу про
головну дійову особу цих процесів – учителя. Інший Указ Президента «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в
Україні» [8] передбачає розроблення та затвердження комплексного плану дій з розвитку освіти в Україні на 2008–2011 роки, у
якому, зокрема, будуть відбиті питання вдосконалення системи
підготовки педагогічних працівників відповідно до сучасних потреб, підвищення ефективності забезпечення такими працівниками навчальних закладів, у тому числі з навчанням мовами
національних меншин; вирішення питання щодо перегляду
змісту освіти, навчальних програм і підручників з метою
посилення їх українознавчої та морально-етичної спрямованості.
Зазначене вище створює передумови для сучасної політики
розвитку сфери освіти та перетворення її на базову галузь
переходу до інноваційної моделі розвитку суспільства.
Реформування освіти в Україні є складовою процесу
адаптації національної освітньої системи до змін, що
відбуваються останні двадцять – двадцять п’ять років у
європейських країнах і пов’язані з усвідомленням важливості
знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Відтак
питання забезпечення рівного доступу не просто до освіти, а
саме до якісної освіти є ключовим для розвитку не лише
освітньої галузі, а й усього суспільства.
Свого часу на різних рівнях було прийнято чимало добре
виписаних концептуальних документів Державна національна
програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національна доктрина розвитку освіти, Державна програма «Вчитель» та низка
інших. Проте ж до їх практичної реалізації, по суті, справа не
дійшла. Саме тому на сьогодні важливим завданням філософії
національної ідеї є, зокрема, визначення пріоритетів вітчизняної
освіти. Так настає проблема філософії освіти, яка детермінована
національними проектами модернізації виробництва, впровадження нових технологій, підготовки творчої особистості, здатної
до інноваційної діяльності в українському суспільстві ХХІ століття, яке має стати «суспільством знань» [9]. В освіті найбільш
повно повинна виявити себе національна ідея. Адже духовне в
людині показує себе завдяки її «вростанню» в культуру. Саме в
процесі навчання і виховання людина набуває соціокультурних
норм, які мають історичне значення для розвитку цивілізації,
нації, суспільства і людини. Тому, як твердить В.Кремень, при
визначенні мети і завдань освітніх систем уточнюється соціальне
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замовлення. Водночас зміст освіти, зокрема мовної, може бути
обмежений стандартами регіону, країни, всього світу, які враховують характер взаємодії людини з культурними цінностями,
міру і ступінь їх створення і засвоєння [9]. Тим самим освіта
проявляє себе як практика соціалізації та наступності поколінь.
Виклики часу, Помаранчева демократична революція
(2004 р.), передвиборна програма Президента України Віктора
Ющенка [10] та урядова програма «Український прорив: для
людей, а не політиків» [11], підтримані більшістю громадян,
вимагають і нової філософії освіти. Звідси – значна увага до
загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей,
як-от засвоєння знань, самостійності у прийнятті рішень,
критичності та культури мислення, розвитку інформаційних і
соціальних навичок [6, с.11]. До таких підходів спонукає головна
педагогічна ідея сучасності – освіта впродовж життя.
Відтак, серед першочергових наших завдань – створення
системи освіти нового типу, пошук варіантів школи майбутнього,
яка базувалася б на сучасних інформаційних технологіях і була
здатна, за висловом Томаса Джефферсона, «звільняти, а не
підкоряти уми, виховувати людей, які б ставили запитання, а не
вузьких і бездумних конформістів, прищеплювала б мораль, яка
б підкріплювала свободу, а не мораль, яка б затуманювала
розум і не давала виходу в життя новим чи альтернативним
ідеям» [1, с.12].
У своєму виступі на Всеукраїнському форумі (м.Полтава)
«Турбота про вчителя – надія на майбутнє» 24 травня 2005 року
Президент України В.Ющенко наголошував, що «для мільйонів
українських родин, громадян України освіта – це шанс для своєї
дитини. Цей шанс формується двома складовими доступністю і
якістю...» [12]. Розвиваючи цю думку, у своєму Привітанні з
нагоди Дня знань і початку нового навчального року Президент
України В.Ющенко, зокрема, зазначав «Ми всі належимо до
однієї сім’ї –великого українського народу. Його майбутнє
залежить від якісної освіти молоді, від залучення найкращого
європейського і світового досвіду, від плекання рідних традицій.
Втілити цю мету є обов’язком держави» [13].
Виходячи з такого розуміння ролі освіти в житті сучасної
людини, учасники освітнього процесу – Міністерство освіти і
науки України, органи управління освітою на місцях, педагогічні
колективи – визначили на найближчу перспективу п’ять освітніх
пріоритетів 1) європейський рівень якості й доступності освіти;
2) духовні орієнтири освіти; 3) демократія в освіті; 4) щасливий
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учитель – щасливий учень; 5) розвиток суспільства на основі
нових знань [1, с.13]. З огляду на це Міністерство освіти і науки
України, зокрема, підготувало зміни до законодавчих актів про
освіту, програми «Обдаровані діти», «Школа майбутнього»,
«Триста оновлених шкіл» та ін.
Розбудова освіти на засадах гуманістичного навчання потребує перебудови алгоритму стосунків «учитель – учень» і стилю взаємодії з учнями. Основними рисами цих стосунків мають
стати відкритість, віра в здібності й можливості учня, повага до
особистості. Лише спільна продуктивна діяльність викладача й
учня може забезпечити максимальне задоволення індивідуальних інтересів суб’єктів, сприяти розвиткові мотиваційно-смислової сфери діяльності особи, створити умови для вдосконалення
кожного з індивідів. Модель освіти повинна базуватися на принципі дитиноцентризму – гуманному ставленні до кожної дитини
незалежно від того, де вона навчається – у школі, в інтернаті чи
вдома.
Організація навчання також потребує перебудови певних
особистісних настанов учителя, які реалізуються під час його
взаємодії з учнями. Основними принципами вчителяконсультанта, учителя-тренера, тьютора й фасилітатора мають
стати відкритість, здатність вільно висловлювати думку,
особиста впевненість у можливостях і здібностях учнів, бачення і
відчуття внутрішнього світу та мотивів поведінки кожного
школяра. Тому в умовах сьогодення більш активною має стати
роль учителя, який щораз ретельніше виробляє власний
інструментарій, створює більш сприятливі умови для розвитку й
розкриття здібностей учнів.
Разом з тим сьогодні, як ніколи раніше, набуває актуальності поняття компетентності учня, що визначається багатьма
чинниками, оскільки саме компетентності, на думку багатьох
міжнародних експертів, є тими індикаторами, що дають змогу
визначити готовність учня–випускника до життя, його
подальшого особистісного розвитку й до активної участі в житті
суспільства. Саме тому нині важливим є не тільки вміння
застосовувати власні знання, а й бути готовим змінюватись і
пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й
управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати
рішення, навчатися впродовж життя.
У розв’язанні цих та інших викликів сьогодення визначальну
роль має відігравати насамперед середня освіта, зокрема,
завдяки
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1. Необхідності забезпечення високої якості освіти, яка визначається високим фактором розвитку та необхідною умовою
успішного існування будь-якої країни. Як закріплено в Національній доктрині розвитку освіти, «якість освіти є національним пріоритетом, передумовою національної безпеки держави, додержанням міжнародних норм і вимог законодавства України щодо
реалізації права на освіту» [14]. Якість освіти повинна відстежуватися за допомогою національного моніторингу, який у галузі
освіти розуміється як систематичні процедури збору даних щодо
важливих аспектів освіти на національному, регіональному та
місцевому рівнях з метою безперервного відстеження її стану та
прогнозу розвитку. Як зазначає з цього приводу Т.Лукіна, «якість
освіти посідає одне із центральних місць при вивченні проблеми
державного управління освітою. Це, насамперед, пов’язане з
тим, що якість освіти як об’єкт управління виступає одним з
найважливіших показників, за яким у міжнародній практиці
визначають результативність системи освіти будь-якої держави
та ефективність управління нею» [15, с.29].
2. Формування життєво важливих компетентностей, що
забезпечують дитині можливість орієнтуватися в сучасному
суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвитку
ринку праці, подальшому здобутті освіти. Компетентісно
орієнтований підхід до формування змісту освіти є новим
концептуальним орієнтиром середньої освіти.
3. Формування в школярів навичок навчатись упродовж
життя, тобто самостійно оволодівати інформацією, знаннями.
Освіта впродовж життя є унікальним механізмом виживання
людини і людства в інформаційну епоху.
4. Збільшення уваги до формування самодостатньої,
демократичної, вільної особистості та духовного світу дітей і
молоді, духовності як провідної якості особистості. Освічена, але
не вихована, бездуховна людина завдає родині, суспільству,
державі більше шкоди, аніж користі [1]. Безперечно, досягнення
цих та інших характеристик забезпечить формування освіченої,
конкурентоспроможної особистості, здатної до самореалізації.
З цього приводу народний депутат України VI скликання,
секретар Комітету Верховної Ради України з питань науки і
освіти К.Самойлик зазначала «Загальновідомо, що освіта в
сучасних умовах є могутнім чинником розвитку духовної
культури народу України, відтворення інтелектуальних і
продуктивних сил суспільства, запорукою громадянського миру і
майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України
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як суверенної, справді демократичної, соціальної і правової
держави – повноправного члена європейської та світової
спільноти. Тобто, освіта і майбутнє – два ключові аспекти, з
позиції яких треба розглядати стан справ, що склався в галузі
освіти, та визначати її перспективи» [16].
Саме тому, як наслідок, нині у країнах – світових лідерах
освіта вже фактично перетворилася на осердя всього суспільства, стала пріоритетом загальних зусиль, базою культурного,
наукового й економічного розвитку світових держав. Крім того,
зростає її реноме і роль у світовому розподілі праці. Життя
змушує орієнтуватися на пріоритети учнів і студентів та
забезпечення формування їх як автономних і творчих
особистостей, переходити до безперервної освіти, адаптуватися
до скорочення термінів виникнення й існування певних професій
і занять, до безперервних змін на ринку праці, до посилення
явищ конкуренції тощо.
У цьому зв’язку особливої ваги набуває освіта рідною мовою
у її нерозривному зв’язку з іншими сферами життя суспільства
(див.рис.1).
Близьке мовне
оточення (родичі,
сусіди, друзі)

Сім’я (основна
ланка, особливо в
перші шість років
життя)

Громадська сфера
(політичні партії,
громадські організації,
рухи тощо)

Дитячі
садки

Освіта
рідною
мовою

Комунікативне
середовище (вулиця,
сфера торгівлі, зв’язку,
побуту, медичні
заклади)
Інформаційно-культурна
сфера (кіно, Інтернет,
телебачення, радіо,
газети, часописи, театри,
концерти, цирк тощо)

ДуДуддддхов
Духовна сфера
(церква)

Рис.1. Чинники впливу на стан освіти рідною мовою

Саме тому останнім часом у науці виокремилися три
стратегічні напрями вдосконалення освіти України: посилення
ціннісних аспектів наявної системи освіти й перетворення її на
засіб підготовки всього населення до нових умов життя та


32




НАУКА – ШКОЛІ



інструмент
розвитку
економічної
могутності
держави,
формування громадянського суспільства; запровадження в
структуру і зміст навчання змін, орієнтованих на створення
нового менталітету та компетентності, необхідних для успішних
дій у демократичній і правовій державі з регульованою ринковою
економікою; підвищення міжнародного рейтингу освіти України
та її рівноправна інтеграція до європейського та світового
освітянського простору [5, с.25–26].
При цьому, на наш погляд, діє низка специфічних чинників,
що, зрештою, й забезпечують здійснення освіти рідною мовою і,
як наслідок, – формування національно-мовної особистості.
Отже, українська освіта має орієнтуватися на особистість,
демократичність, конкурентоспроможність особи в світовому
освітньому просторі. Базуючись на національній ідеї українського
державотворення, державній (українській) мові, вона має
спрямовуватися на утвердження українських національних
інтересів, здійснюватися впродовж життя, відповідати постійно
змінюваним потребам особистості та суспільства.
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Назаренко Л.М.
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
У статті розглядається поняття «професійна мобільність
учителя» в контексті входження України в Європейський освітній
простір.

Одним із пріоритетних напрямків подальшого розвитку
України є орієнтація на європейську інтеграцію. Важливу роль у
цьому процесі відіграє адаптація вітчизняної моделі загальної
середньої освіти до вимог європейської освітньої системи, яка
ґрунтується «…на п’ятьох основоположних принципах створення
єдиного освітнього простору: багатокультурна Європа, мобільна
Європа, Європа професійної підготовки для всіх, Європа
сучасних умінь і навичок, Європа, відкрита для світу» [9, с.75].
Слід зазначити, що загальна середня освіта в Україні протягом останнього десятиліття відзначається інтенсивними пошуками продуктивних шляхів ефективного розв’язання зазначеної
нами проблеми, серед яких визначальними є такі, як: зміна
спрямованості навчального процесу, загальна варіативність
освітнього простору, поява нових навчальних закладів (гімназій,
ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл), запровадження
незалежного зовнішнього оцінювання, оновлення інструктивно*

© Назаренко Л.М.



34


*



НАУКА – ШКОЛІ



нормативних документів, пов’язаних з критеріями оцінювання
навчальних досягнень учнів, розробка виховних концепцій тощо.
Відтак успіх сучасної освіти визначається передусім здатністю
гнучко реагувати на постійно змінювані умови [1]. Важливим
чинником досягнення якісних змін у вітчизняній системі навчання
й виховання дітей у контексті загальноєвропейської освіти є
формування професійної мобільності вчителя.
У межах традиційного розуміння термін «професійна нобільність» пов'язаний із добровільним переміщенням працівників на
виробництві у зв’язку з істотними змінами праці, перепрофілюванням структурного підрозділу або ж зміною професії [8].
Поняття й теоретична схема аналізу професійної мобільності
опрацьовані в класичних працях західних і радянських соціологів
П.Сорокіна, С.Ліпсета, Р.Бендікса, Т.Заславської, Г.Чередниченка, В.Шубкіна. Аналізові напрямів, характеристик, стимулів і
мотивів професійного переміщення присвячені дослідження
С.Кугель, О.Дудіної, М.Черниша, В.Семенової, О.Злобіної, І.Демченко. Феномен сучасної мобільності досліджений Д.Берто,
О.Симончук. У педагогічній практиці проблема мобільності набуває значущості з огляду на те, що система освіти за умов сьогодення на відміну від консервативності та сталості загальноосвітньої школи наприкінці ХХ століття та, навіть, у перші роки в пострадянській Україні, розвивається різновекторно, спрямована на
навчання та фахову підготовку впродовж всього життя [5]. Саме
тому першочерговими завданнями системи освіти й освітньої
політики є підготовка та перепідготовка кадрів, які характеризуються соціальною, професійною і культурною мобільністю.
Європейська інтеграція вимагає, щоб освіта піднялася до
викликів, які несе в собі зростання культурної та релігійної різноманітності з метою виховання громадян, здатних жити разом
мирно. На думку Мішелі Мило (Канада), «Якщо приділяти належну увагу релігійному вимірові міжкультурної освіти, це значно
сприятиме миру, відкритості до інших культур, толерантності та
повазі до прав людини в Європі» [6, с. 150]. Культурні відмінності, на жаль, усе частіше стають джерелом напруги, конфліктів та
дискримінації в нашому освітньому середовищі, що зумовлює, у
свою чергу, необхідність формування культурної мобільності
вчителів. Адже саме вони покликані вчити дітей цінувати родинне та особистісне розмаїття звичаїв, традицій, вірувань. Перш за
все, важливу роль відіграє сама мораль навчального закладу,
оскільки вона визначає загальний клімат і тип міжособистісних
стосунків. Доведено, що на рівень сформованості полікультурних
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компетентностей учнів впливає вміння самого вчителя бути толерантним щодо прояву культурних, релігійних відмінностей вихованців, своєчасно реагувати на зовнішні зміни їхньої поведінки, виявляти емпатію в розв’язанні міжкультурних проблем.
Слід визнати, що одним із наслідків європейської глобалізації є детермінація проблеми збереження таких стратегічних пріоритетів кожної держави, як культурна самобутність та національна багатоманітність, поява якісно нових моделей соціуму.
Актуалізується питання підтримки необхідного рівня соціальної
інтеграції та стабільності, забезпечення умов розвитку громадянського суспільства, гармонізації процесів соціального співжиття,
зміни стереотипів щодо професійної ідентифікації тощо. Ураховуючи зазначені причини, вітчизняна освіта ХХІ століття повинна
постійно вдосконалювати свій зміст, бути надзвичайно мобільною, ініціювати низку соціальних змін, що дасть змогу українській
спільноті стати конкурентноздатною в європейському співтоваристві, дозволить віднайти та забезпечити перспективи подальшого розвитку та вдосконалення. Соціальна мобільність людини
зосереджена на реальності, що оточує нас. Ми прагнемо зберегти аксіологічні засоби референтної групи, водночас розширюючи
межі соціального впливу. Саме тому традиційна парадигма освіти, що не враховувала зміну цінностей та мотивацій особистості,
підлягає глобальному перегляду, унаслідок чого зростатиме
роль людини в суспільному житті, надаватиметься перевага креативності її діяльності, а звична трансляція знань поступиться
процесу формування засобів їх успішного втілення, здійснення
соціалізації індивіда. Відтак постає питання професійної мобільності учителя, який має бути готовим до перетворення освіти на
вирішальний стратегічний ресурс поліпшення добробуту людей,
забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету й
конкурентоспроможності України на міжнародній арені [4].
Професійна мобільність учителя розглядається нами як
здатність особистості:
а) реалізувати свою потребу в певному виді діяльності, що
відповідає її вподобанням і можливостям та є корисною для
суспільства;
б) уміло переходити від одного рівня професійної діяльності
до іншого, розширюючи та поглиблюючи характер і структуру цієї
діяльності, тобто проявляти професійну компетентність;
в) змінювати зміст діяльності, пристосовуватися до якісно
нових компетентностей.
У процесі добровільної професійної мобільності радикально
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змінюються не лише предмет, мета, методи діяльності,
матеріальний та соціальний статус, спосіб життя вчителя, а й
водночас його уявлення про себе, цінності, зрештою його
світогляд. Разом із тим зміна суб’єктивної реальності є
одночасно не тільки результатом, а й причиною професійної
мобільності. Криза соціально-професійної ідентичності особи
внаслідок глобальної руйнації усталених соціальних стереотипів
і системи цінностей призводить до трансформації цілісного
образу «Я» і кардинальної зміни професійного шляху [8].
Ураховуючи швидкість змін як в освіті, так і в суспільстві загалом, ми пропонуємо розглядати декілька особливостей мотивації й формування професійної мобільності. По-перше, для поповнення й оновлення професійних компетентностей учителя
потрібна більш гнучка форма післядипломної підготовки, яка
здійснювалась би з меншими інтервалами часу та передбачала
отримання додаткової освіти в межах предметної та міжпредметної галузей. По-друге, настав час створити відкриту й мобільну модель навчально-методичного забезпечення навчальновиховного процесу, про що у своїх працях говорить В. Кремень:
«Зміст освіти, втілений у державних стандартах, навчальних
програмах, підручниках та інших методичних ресурсах, має
постійно оновлюватися відповідно до потреб кожного конкретного періоду» [3, с. 13]. Окрім того, має діяти виключно
креативна модель діяльності закладу, технологія навчання якої
ґрунтується на принципі «створи» натомість принципу «повтори», вихідним результатом якої є сформованість особистості
педагога, а також і учня, здатних до вмотивованої дії, схильних
до змін. Креативний педагог – це той, хто готовий до швидкої
переорієнтації, переходу до якісно нової структури мислення,
нестандартних дій в екстремальних умовах. Це багатогранна
людина з позитивним мисленням, почуттям відповідальності,
толерантності, відкритості іншим культурам [11, с. 61]. Їй притаманні такі психологічні якості, як: лабільність, емпатія, гнучкість,
позитивне емоційне ставлення до власної педагогічної діяльності. Але, ураховуючи те, що, з об’єктивної точки зору, процес
професійного переміщення вчителя ймовірно передбачити дуже
важко, ми можемо вести мову лише про бажаний результат, на
одержання якого людина усвідомлено націлюватиме свою
діяльність, створюючи відповідну мотиваційну основу [2, с.119].
Тому постає питання щодо мотивації мобільності педагога,
особливостями якої виступають ціннісні орієнтації особистості,
що можуть виявлятися в конкретній ситуації в: а) професійній
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незадоволеності, б) кар’єрній орієнтації, в) професійній орієнтації, г) потенційній мобільності. Поняття мотивації у психології
вживається в декількох значеннях, з яких, за Р. Серьожниковою,
– це «система факторів, які викликають активність організму і
визначають спрямованість поведінки людини – це потреби,
мотиви, наміри, мета, інтереси, прагнення» [7, с. 73]. Відносно
досліджуваної проблеми ми зазначаємо, що рушійною силою
мотивації мобільності працівника можуть бути й стимули, як
зовнішні, так і внутрішні. До зовнішніх стимулів, на наш погляд,
відносяться атестація кваліфікаційного рівня, професійна конкурентність, сучасна технологічна інфраструктура, педагогічний
експеримент, науково-методичні дослідження, зміна варіативної
частини навчального плану школи, міжшкільний додатковий
освітній простір. До внутрішніх – спосіб мислення вчителя, його
соціальна адаптація, якісні особистісні риси, про які говорилося
раніше. Мотивування, на думку вчених, постає як «тривалий
процес активації спонукальних сил поведінки та діяння
особистості» [4, с. 245], у результаті чого формується активний
стан, який унаслідок змін спричинює перехід людини до
наступного етапу розвитку життєвого та професійного, зокрема.
З огляду на це «професійна мобільність» у чомусь набуває
ознаки традиційних педагогічних визначень «професійна компетентність», «педагогічна культура» та «педагогічна майстерність» учителя, зміст яких вміщує в собі такі поняття: постійна
спрямованість на самовдосконалення, культуру спілкування,
осмисленість дій, здатність володіти ситуацією, уміння передбачати зміни, прогнозувати розвиток подій, уміння долати власну
нерішучість і мобілізувати здобуті знання й досвід [12, с. 164].
Одним із шляхів вирішення проблеми формування професійної мобільності педагога є пошук нових пріоритетів у викладанні предмета. Зазвичай, важче цей процес відбувається у вчителів із значним досвідом роботи, у яких з роками сформувався
певний стереотип щодо організації навчальної та педагогічної
діяльності. Наразі із впровадженням у навчально-виховний процес комунікативної методики постає необхідність зміни не лише
ролі педагога на уроці з промовця на фасилітатора, тобто людину, «…яка організовує та сприяє процесові навчання, допомагає
учневі вчитися…» [1, с.96.], а й глибинної вчительської психології
та свідомості. Тому особливої значущості набуває психологічний
супровід як процесів навчання й виховання, так і саморозвитку
особистості учня й учителя. Формуванню професійної мобільності вчителя сприятимуть і зміни в системі управління навчальним
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закладом, які торкаються, насамперед, таких структурно-організаційних питань, як делегування повноважень педагогам, залучення їх до розробки програми розвитку закладу, вироблення,
прийняття та виконання рішення. Ситуація змін також вимагає
від керівників об’єктивного оцінювання результатів педагогічної
діяльності вчителя з огляду не тільки на набутий ним досвід, а й
з урахуванням його цілей, потреб, можливостей «спрацювати»
на перспективу. У зв’язку із цим постає питання впровадження в
систему управління навчальними закладами не тільки технології
оцінки поточних досягнень та кінцевих результатів педагогічної
діяльності, але й комплексних критеріїв якості освітнього процесу
та
процедури
самомоніторингу
як
підґрунтя
системи
забезпечення якості. Під час здійснення педагогічної експертизи
бажано заохочувати тих учителів, котрі за результатами
діагностування постійно демонструють позитивну динаміку своєї
фахової компетентності, виявляють ініціативу та творчість.
Особливої уваги в ракурсі проблеми, що розглядається,
потребують молоді спеціалісти, які є більш мобільними в силу
свого віку, але не завжди виявляють справжній інтерес до
здобуття суто педагогічного досвіду, що забезпечить надалі їх
професійне переміщення в межах освітньої галузі, а не
спричинить міжпрофесійну мобільність.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, ми можемо зробити
декілька висновків. Головним із них є той, що тенденції розвитку
освіти в Україні з огляду на євроінтеграцію зумовили необхідність розгортання інноваційних процесів в освітній системі. Освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному, духовному
та культурному зростанні української державності. Саме через
зміни в діяльності педагога можна домогтися якісних змін у
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи, наблизити його результати до стандартів європейського освітнього
простору.
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Сазонова Л.О.
ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У статті досліджуються особливості інтегрованих уроків у
початковій школі та їх відмінності від традиційної організації процесу
навчання, аналізуються переваги та недоліки інтеграції як провідного
напряму в освіті та його навчально-виховний потенціал.

Сучасна початкова освіта характеризується системними
змінами у структурі та змісті. Переосмислення пріоритетів
навчання, ролі учня як суб'єкта навчально-виховного процесу, а
також суспільні зміни зумовлюють нетрадиційні підходи до
вирішення багатьох освітніх проблем. Однією з провідних
тенденцій розвитку сучасної освіти є інтеграція її змісту.
Інтеграція навчання передбачає створення принципово нової
навчальної
інформації
з
відповідним
структуруванням
навчального матеріалу, навчально-методичним забезпеченням,
новими технологіями. Ідеї інтегрованого навчання сьогодні
надзвичайно актуальні, оскільки сприяють успішній реалізації
нових освітніх завдань, визначених державними документами.
Метою нашої статті є дослідження особливостей
інтегрованих уроків у початковій школі та їх відмінностей від
традиційної організації процесу навчання.
Слово «інтеграція» в перекладі означає відновлення, відбудова, поповнення. У довідковій літературі цей термін тлумачить*

© Сазонова Л.О.



40


*



НАУКА – ШКОЛІ



ся як об'єднання в єдине ціле раніше ізольованих частин,
елементів, компонентів, що супроводжується ускладненням і
зміцненням зв'язків та відношень між ними. Під інтеграцією
розуміють процес становлення цілісності. Визначення інтеграції
як процесу взаємопроникнення, що означає не розчинення
одного в іншому, а їх єдність, тобто збереження взаємодіючих
систем і налагодження між ними взаємних контактів, є найбільш
вдалим для розуміння сутності інтеграції в освіті.
Необхідність
інтегрування змісту освіти зумовлена
інтеграційними процесами в науці, які в другій половині XX
століття, на думку науковців, стали переважаючими. Тому
інтеграція знань є необхідним доповненням їх диференціації.
Логічно, що інтеграцію навчання сьогодні намагаються
здійснити, передусім, на його першому етапі – у початковій
школі. Сутність інтеграції багатокомпонентного змісту початкової
освіти полягає в тому, що вона дає змогу дитині сприймати
предмети та явища цілісно, різнобічно, системно та емоційно.
Ще К.Д.Ушинський шляхом інтеграції письма й читання
розробив та впровадив синтетичний метод навчання грамоти.
В.О.Сухомлинський показав приклад інтеграції різних видів
діяльності, організовуючи «уроки мислення в природі», які він
проводив у Павлиській школі для шестирічних учнів.
Дидактичні можливості інтеграції багатокомпонентного
змісту початкової освіти досліджувалися такими вченими, як
Н.М.Бібік, М.С.Вашуленко, К.Ж.Гуз, В.Р.Ільченко, Л.П.Кочина,
В.Ф.Паламарчук, Т.О.Пушкарьова, О.Я.Савченко, В.П. Тименко
та інші. Ними запропоновано новий зміст навчальної інформації
та її відповідне структурування, які знайшли своє відображення в
запропонованих програмах інтегрованих курсів: «Основи здоров'я і фізична культура» (авт. М.Зубалій та ін.), «Мистецтво»
(авт. Л.Масол та ін.), «Я і Україна» (авт. В.Ільченко, К.Гуз),
«Навколишній світ» (авт. Т.Пушкарьова), «Я і Україна» (авт.
Р.Арцишевський та ін.), «Художня праця» (авт. В.Тименко) тощо
та розроблених відповідно до програм підручниках і навчальних
посібниках. Інтегровані курси сприяють формуванню в учнів якісно нових знань, що характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх
дієвості й системності внаслідок системного викладу навчального матеріалу в нових органічних взаємозв'язках. Кожен з таких
курсів розроблено відповідно до освітніх галузей Державного
стандарту початкової загальної освіти та базується на чітко
визначених змістових лініях, що забезпечують якісно відмінний
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спосіб його структурування та презентації [4, с. 21].
Легко помітити, що в змісті сучасної початкової освіти
поєднуються дві протилежні тенденції – диференціація та
інтеграція. Взаємодоповнення таких зустрічних тенденцій в освіті
називають «інтедифією», що визначається як пульсуючий
взаємоперехід між інтеграцією та диференціацією змісту освіти.
Диференційоване викладання навчальних предметів не містить
у собі достатніх умов для осягнення школярами цілісної картини
світу, що спричиняє труднощі у встановленні учнями відношень
між науковим поняттям чи функцією і відповідним предметом, у
практичному застосуванні теоретичних знань.
Звичайно, предметна система не порушує логіки кожної
конкретної науки й забезпечує певну систему знань. Але вона не
формує в учнів інтегрованого образу світу. На нашу думку, у
системі класно-урочного навчання оптимальними шляхами
вирішення даної проблеми є інтегровані уроки, інтегровані курси
та інтегровані дні.
Сучасні інтегративні процеси в науці відбуваються:
1) в окремій науці;
2) між науками однієї галузі, але без участі філософії, що
визначає міжнауковий міждисциплінарний підхід;
3) між конкретно науковим пізнанням і філософією, що і є
загальнонауковим підходом.
Усі три підходи є основними формами реалізації сучасних
інтегративних тенденцій у розвитку наукового пізнання, а, відповідно, й основними формами реалізації сучасних міжнаукових
взаємодій. Методологічною основою взаємних зв'язків усіх трьох
підходів є єдність одиничного, особливого й загального (всезагального), що визначає інтегративний підхід у науковому розвитку.
Характеризуючи особливості інтегрованих уроків у початковій школі, варто відмітити, що в дітей досить рано з'являється
свій «образ світу». При всій недосконалості він має суттєву
характеристику – цілісність сприймання довкілля. Зі вступом до
школи ця цілісність, на жаль, починає руйнуватись через «суворі
кордони» між окремими розділами програми або предметним
викладанням «вузькими» спеціалістами (учитель образотворчого
мистецтва не має уявлень щодо того, чим займалися діти на
попередньому занятті). Тому знання, які одержують діти, мало
пов'язані між собою [5].
Якісно новий рівень синтезу знань дітей – це інтегровані
уроки, інтегровані курси, які об'єднують навколо певного заняття
чи теми різнорідні знання. Синтез цих знань дозволяє досягти
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різнобічного розгляду об'єкта, показати взаємозв'язок явищ, інтенсивно формувати в дитини розумові операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо. Особливо це важливо для розвитку
світоглядних, людинознавчих, екологічних, комунікативних умінь,
понять.
Інтегровані заняття найбільш поширені у практиці роботи
початкових класів закладів освіти. Проте й непорозумінь і
плутанини щодо визначення цього виду заняття – забагато.
Ми з’ясували, що «інтеграція» – від лат. integratio –
відновлення; integer – суцільний.
Термін «інтеграція» в первісному значенні був пов'язаний із
відновленням повноти, з об'єднанням у цілісність розрізнених
елементів. Саме у значенні певної сторони процесу розвитку, як
підвищення рівня організованості й цілісності системи початкової
освіти, ми й будемо вживати термін «інтеграція». Звернемо увагу
саме на процесуальний характер інтеграції, яку не можна
зводити лише до певного результату (інтегрованості), до стану
упорядкованого функціонування частин цілого. Адже всі
елементи, зокрема, можуть нормально функціонувати, навіть
забезпечувати цілісність системи, але не забезпечувати якість.
Отже, під інтеграцією ми розуміємо процес та результат
поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину
цілісну систему з метою одержання якісно нового результату
початкової освіти [5, с. 34].
Інтегрований освітній процес повинен конструюватися за
принципами:
● доступності;
● науковості;
● послідовності;
● системності;
● цілісності;
● логічності;
● вертикального тематизму.
Природно, що можна виділити й «принцип інтеграції», який
використовується науковцями як для побудови змісту, так і для
розробки методики та технологій навчання й виховання. Цей
принцип тісно пов'язаний із принципом розвивального навчання.
Зазначимо, що однією з необхідних умов розвивального навчання є його зміст, який будується шляхом сходження від абстрактного до конкретного. Але, щоб узагальнити зміст, дати
його в цілісному вигляді, потрібно зінтегрувати матеріал навколо
якоїсь основної ідеї, проблеми. Це допоможе дати дітям молод
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шого шкільного віку спочатку загальне, цілісне уявлення про
проблему, а потім її конкретизувати, уточнити, поглибити. Такий
підхід відповідає і віковим особливостям молодших школярів.
Саме знаходження психологічних і методичних засад
інтеграції різних видів діяльності дитини, які збагачують її
пізнавальний розвиток у взаємозв'язку з емоційним, – є
стрижневою проблемою сучасної дидактики, яка намагається
реалізувати принцип від загального до конкретного. У межах
цього підходу досить важливою виступає «циклічність»
пропонованого дитині змісту. Інтегративно-тематичний підхід
забезпечує як методичний, так і організаційний бік процесу
навчання дітей молодшого шкільного віку [3].
Урахування у практиці роботи принципу інтеграції дозволить
здійснювати гуманно особистісний підхід до розуміння цілісної
природи психіки дитини; що дитина сприймає світ цілісно, і
відповідно до цього повинні будуватися (і плануватися) види
діяльності.
Провідні ідеї освітнього компонента виконують функцію
зв'язку щодо змісту запропонованого дитині матеріалу, тобто
виступають «стрижнем», «віссю» цього змісту, навкруги якого й
відбувається концентрація навчального матеріалу. Завдяки
використанню принципу інтеграції провідні ідеї мовби
«зшивають» вузли знань (освітній компонент) у єдину цілісну
систему розуміння дитиною довкілля.
Інтегрованими є такі уроки, які мають за мету синтез змісту
(способів пізнання) з декількох тем, розділів програми або видів
діяльності навколо однієї теми, тобто правильніше визначити,
що це серія (цикл, система) занять, проведення яких зумовлено
пошуками шляхів формування в дитини цілісного світогляду,
який важко розвивати в умовах предметної системи навчання.
Проте в інтегрованих курсах є небезпека, коли їх
перетворюють на мозаїку формально об'єднаних за зовнішніми
ознаками різнорідних знань. Краще за все можуть інтегруватися
такі розділи програми, як-от: ручна праця, ознайомлення з
довкіллям,
музичне
виховання,
художня
література,
ознайомлення з природою, образотворче мистецтво.
Мета занять, побудованих на інтегрованому змісті, –
створити передумови для різнобічного розгляду певного об'єкта,
поняття, явища, формування системного мислення, збудження
уяви, позитивно-емоційного ставлення до пізнання.
Як бачимо, можливості для інтеграції змісту досить широкі.
Щодо кількості занять інтегрованого змісту, ми вважаємо, що
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однозначної відповіді не може бути. Це залежить від уміння
вчителя провести інтегроване заняття, щоб не було
перевантаження дітей враженнями, щоб воно було не мозаїкою
окремих картин, а саме слугувало одній меті. Для цього треба
завчасно проаналізувати календарне планування й відібрати ті
питання з програми, які близькі за змістом або метою
використання. Адже до проведення інтегрованих занять треба
готуватися заздалегідь, відібрати матеріали, підготувати дітей.
Ураховуючи конкретність мислення молодших школярів, нестійкість уваги, учитель важливого значення надає таблицямопорам для проведення інтегрованих занять. Це, як правило, матеріал багаторазового використання. Таку наочність можна застосувати й під час тематичного узагальнення й повторення [5].
Таблиці-опори допомагають учителю проводити заняття, які
тематично об'єднані навколо одного чи кількох близьких понять.
Заняття інтегрованого змісту проводять здебільшого як
вступні до теми або узагальнюючі. До них слід заздалегідь ретельно підготувати дітей: наситити їх сприймання відповідними
враженнями, активізуючи словник, інтерес до певної теми.
Доречно на інтегрованих уроках використовувати ігрові
елементи. Досвід показує, що вправляння в ігровій формі з
елементами змагання діти виконують охоче, з виключною
віддачею, уболіванням за результати команди. Якщо такі заняття
проходять у системі, ця робота приносить відчутні результати в
розвитку пізнавальних здібностей учнів початкових класів;
формується здатність володіти своїм тілом; діти починають
усвідомлювати значення самовиховання.
Якщо такі інтегровані заняття змістовні, цілеспрямовані, то
вносять у звичайний хід життя учнів новизну, допомагають дітям
емоційно й системно сприймати деякі поняття, явища.
Проводити такі заняття може як один учитель, так і разом зі
спеціалістами з музики, образотворчого мистецтва, фізвихователем. Досвід таких занять переконує в тому, що вони зменшують
перевантаження, сприяють вихованню, інтересу до навчання.
Працюючи над методичною основою інтегрованих занять,
учитель намагається зробити так, щоб заняття стало натхненною, захоплюючою працею для дитини, щоб дивувало, будило,
розкривало широке поле діяльності, аби життя її наповнювалося
змістом. Цю можливість дають заняття з інтеграцією предметів і
видів діяльності.
Якими ж критеріями керується вчитель, готуючись до
заняття? Це, по-перше, сукупність основ, головна з яких,
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цільова, зорієнтує на зміст знань з інших предметів, а також на
сукупність дидактичних цілей.
На практиці педагог інтегрує заняття з різних розділів
навчальної програми. А саме: заняття з мови й мовлення та
художньої літератури інтегруються:
а) мова й мовлення; образотворче мистецтво, музика,
природознавство;
б) мова й мовлення; образотворче мистецтво, музика,
ознайомлення з навколишнім світом;
в) мова й мовлення; художня праця, природознавство;
г) художня література; мова й мовлення, природознавство.
Дидактичні цілі є визначальними, домінантними. Їм
підпорядковуються всі інші види діяльності, властиві іншим
навчальним предметам (музиці, малюванню, художній літературі
тощо). Ця сукупність цілей може бути представлена на
інтегрованому занятті структурно:
а) нові знання з лексики, фонетики, граматики, орфографії;
б) розвиток усного мовлення;
в) відпрацювання навичок письма;
г) удосконалення опорних умінь – базисного компоненту;
д) введення нового в систему раніше вивченого;
е) підготовка до сприймання наступного матеріалу.
На якому ж етапі пізнання доцільно вводити інтегровані
заняття? Це або на першому занятті вивчення нової теми, після
якого проводяться 3-5 уроків вироблення навичок, узагальнення,
систематизації, контролю й корекції знань, або заключне заняття
з вивченої теми, де словесна творчість є провідною [2].
Як показав досвід проведення інтегрованих занять з мови й
мовлення, структура організації мовленнєвої діяльності є такою:
формування задуму висловлювання; активізація словника; творення тексту; колективне обговорення, редагування, корекція
творів; зачитування текстів майстрів «красного слова» на цю ж
тему.
Чільне місце займають заняття, на яких діти вчаться мислити, аналізувати, робити висновки, відрізняти добре від поганого.
Порівнюються й зіставляються картини, музичні твори, вчинки
персонажів оповідань і казок, красиве і потворне в рисах
людських.
Інтегровані уроки – це заняття, які не залишають байдужою
жодну дитину. Адже відомо, що діти сприймають навколишні
явища по-різному. Хтось – через образотворче мистецтво зором,
хтось – через музику, на одних магічно діє поетичне слово, на
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інших – мелодія красномовної прози. Для кожного щось домінує
на такому уроці. Те, що ближче йому, рідніше.
Приступаючи до виконання творчої роботи, сильніші
відмовляються від допомоги, захопившись, не помічають нічого
навколо себе.
Діти чекають таких занять, довго пам'ятають, черпають із
них знання, у яких виникає потреба в майбутньому.
Такі заняття творяться не один день. Щоб закладені в них
ідеї прийшли до маленьких сердець, спершу все повинно пройти
через серце вчителя. Тоді тільки воно буде жити в дітях, живити
думку й почуття.
Передумовою розвитку розумових здібностей молодших
школярів є цілеспрямована робота над удосконаленням їхнього
логічного мислення. Діти повинні змалку вчитися, по-перше,
слухати читання або розповіді вчителів. По-друге, важливо
формувати вміння переказувати прослухане в логічній
послідовності, не випускаючи важливих епізодів із художнього
оповідання, казки чи іншого літературного твору.
Цілеспрямовано працюючи над розвитком логічного мислення в дітей, їх можна навчити виділяти у творах істотне, головне,
порівнювати твори, дійових осіб, класифікувати, зіставляти,
знаходити ознаки подібності та відмінності в предметах, явищах,
робити висновки, висловлювати своє ставлення до прочитаного,
прослуханого, об’єднувати видові поняття в родове, знаходити
зайве у групі слів, об’єднаних за однією ознакою.
З метою розвитку логічного мислення, виявлення та розвитку потенційних можливостей молодших школярів розробляється
система навчально-методичного матеріалу, який можна використовувати на інтегрованих заняттях з розвитку мовлення,
читання, природознавства, ознайомлення з навколишнім.
Систему навчально-методичного матеріалу можна зінтегрувати
за окремими розділами: «У полі, в саду, на городі»; «Транспорт»,
«Знаряддя праці»; «Тварини», «Риби», «Птахи»; «Одяг»,
«Взуття, меблі, посуд» [7, с. 31].
В.О.Сухомлинський порівнював думку дитини з ніжною трояндою, що не може квітнути без сонця. І бажання вчитися – в
емоційному забарвленні думки, у почутті радісної схвильованості. Без цього емоційно-естетичного струменя не може повноцінно розвиватися думка дитини, іти від наочних образів до
абстрактних узагальнень.
Інтегровані уроки дають можливість організувати для дитини
такий навчально-виховний процес, у якому вона зможе якомога


47




НАУКА – ШКОЛІ



краще проявити всі свої здібності, досягаючи з кожним днем все
нових і нових успіхів.
Підсумовуючи, зазначимо:
●необхідність інтегрування змісту освіти зумовлена інтеграційними процесами в науці, які в другій половині XX – на початку
ХХІ століття, на думку науковців, стали переважаючими. Тому
інтеграція знань є необхідним компонентом сучасної освітньої
системи;
● інтеграцію навчання сьогодні намагаються здійснити,
передусім, на його першому етапі – у початковій школі. Сутність
інтеграції багатокомпонентного змісту початкової освіти полягає
в тому, що вона дає змогу дитині сприймати предмети та явища
цілісно, різнобічно, системно та емоційно;
●урахування у практиці роботи принципу інтеграції дозволить здійснювати гуманно особистісний підхід до розуміння
цілісної природи психіки дитини; дитина сприймає світ цілісно, і
відповідно до цього повинні будуватися (і плануватися) види
діяльності;
● інтегрованими є такі уроки, які мають за мету синтез змісту
(способів пізнання) з декількох тем, розділів програми або видів
діяльності навколо однієї теми, тобто це серія (цикл, система)
занять, проведення яких зумовлено пошуками шляхів
формування в дитини цілісного світогляду, який важко розвивати
в умовах предметної системи навчання.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто роль та значення
інформаційних технологій навчання у школі І ступеню.

застосування

У сучасному світі відбувається об’єктивний процес проникнення інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності
людини. Не оминає інформатизація й освіту. Дедалі інтенсивніше входить інформатика в навчальний процес загальноосвітньої школи. Характерною рисою інформаційних технологій є те,
що вони надають практично необмежені можливості для
самостійної та спільної творчої діяльності вчителя та учнів. З
авторитарного носія істини вчитель перетворюється на учасника
продуктивної діяльності своїх вихованців та за допомогою
комп'ютера створює сприятливе середовище для формування
власного інтелекту.
Невід'ємною закономірністю вивчення дидактичних умов
для застосування засобів навчання, зокрема комп’ютерних, є
врахування особистісних якостей учня молодших класів, рівня
управлінської компетентності вчителя в умовах навчального
середовища в системі «учень – учитель – засіб навчання».
Широке впровадження в систему освіти комп’ютерних технологій
розкриває перед учителем нові можливості застосування більш
ефективних засобів навчання. Успішне вирішення даного
питання багато в чому залежить від готовності учня сприймати
новітні інформаційні та комунікаційні технології, розуміти їх
необхідність не тільки в майбутній професійній діяльності, а й у
суспільному житті [5]. Тож формування інформаційної культури
має починатися ще з молодшого шкільного віку. Саме тому
велика увага сьогодні приділяється інформатизації навчання
молодших школярів.
Проблеми розвитку та впровадження інформаційних технологій у початковій школі були розглянуті в доповіді голови Комісії
ЮНЕСКО з питань освіти Жака Делора (Інститут ЮНЕСКО з
інформаційних технологій в освіті), який звернув увагу на
необхідність організації комп’ютерно-орієнтованого навчання в
початковій школі.
Значна увага, що сьогодні приділяється інформатизації навчання молодших школярів, викликає необхідність досконалого,
*
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глибокого розгляду питань, які стосуються професійної підготовки вчителів початкових класів. Теоретичним і методологічним
засадам підготовки майбутніх учителів присвячені роботи
К.Б.Авраменко, Ш.О.Амонашвілі, В.І.Бондаря, О.Я.Савченко,
В.О.Сухомлинського та ін. Проблема ступеневої освіти вчителів
початкових класів розглядалася С.П.Власенко, М.М.Дарманським, Л.О.Хомич, О.Г.Кучерявим. Програмно-методичне забезпечення підготовки вчителів початкової школи розроблялося
Т.М.Байбарою, Н.М.Бібік, М.В.Богдановичем, М.С.Вашуленком,
М.В.Гриньовою, С.І.Дорошенком, В.Р.Ільченком та ін.
Мета даної статті – розглянути проблеми застосування
інформаційних технологій навчання в початковій школі, ознайомити із програмними інформаційними ресурсами, мультимедійними засобами, які можна використовувати для підвищення
ефективності навчально-виховного процесу.
Звичайно, у початковій школі традиційний підручник залишається основним засобом навчання, він виконує різносторонні
функції, але його можливості є обмеженими. Так, наприклад,
навчальний матеріал підручника має обмежену наочність.
Включення різноманітних ілюстрацій зменшує цей недолік, але
не може його усунути повністю. За допомогою ілюстрацій важко
передати об'єм зображуваних предметів, рух, процес і т.д.
І саме тут на допомогу вчителю приходять нові, сучасні
засоби навчання, розроблені з використанням комп’ютерних
технологій, які дають змогу отримати більш високі результати.
Мультимедіа-технології, як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі ключові компетенції
учня, насамперед, інформаційну та комунікативну.
Можна виділити наступні особливості даної технології:
- якість зображення – яскраве, чітке й кольорове зображення
на екрані;
- зручне й доступне пояснення виду роботи з різним
приладдям;
- легке усунення недоліків і помилок у слайдах;
- детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових
питань теми залежно від підготовленості учнів;
- коригування темпу й обсягу навчального матеріалу;
- достатньо добре освітлення під час демонстрації
презентації робочого місця учнів;
- значне підвищення рівня використання наочності на уроці;
- зростання продуктивності уроку;
- встановлення міжпредметних зв'язків;
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- можливість організації проектної діяльності під керуванням
викладачів інформатики й учителів початкових класів;
- зміна ставлення до персонального комп’ютера: діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в
будь-якій сфері людської діяльності, а не лише як засіб для гри
[3].
Звичайно, існує ціла низка специфічних проблем, які стосуються використання комп’ютера в початкових класах. Це й дотримання санітарно-гігієнічних норм, до яких належать температура приміщення, вологість, швидкість руху повітря на одну
людину, концентрація пилу, вуглекислого газу, шум і вібрація,
освітленість тощо. Потрібний і добре продуманий підбір педагогічно обґрунтованих електронних ресурсів, до яких можна виділити такі вимоги: ергономічні вимоги, які стосуються розташування та оформлення матеріалу, використання графічних та
звукових ефектів; вимоги до організації запропонованого матеріалу, зокрема інформація повинна бути чіткою, логічно зв’язаною, зрозумілою й короткою тощо. Особливі вимоги, пов’язані з
організацією навчальної діяльності молодших школярів з
використанням комп'ютера, серед яких виокремлюються: вимоги
до обладнання комп'ютерного робочого місця; до правильної
робочої пози молодших школярів під час роботи за комп’ютером;
дотриманням учнями правил особистої гігієни тощо.
На практиці існують різноманітні підходи до інформатизації
в початковій школі. Доцільніше було б повноцінне вивчення
інформатики розпочати з 1 класу, воно повинно мати
розвивальний та ігровий характер [2]. Ідеться мова про вибір
ефективних форм проведення уроків. Та, на жаль, для цього
немає досконалих навчальних програм, а ті, що пропонуються, є
лише послабленими копіями навчальних програм з інформатики
для старшої школи, адаптованими до умов початкової.
Поступове опанування молодшими школярами комп’ютерних засобів, набуття ними первинних навичок користування
пристроями введення-виведення, елементами комп’ютера тощо,
удало реалізовані Ф.М.Ривкінд, Г.В. Ломаковською, С.Я.Колесніковим, Й.Я.Ривкіндом у курсі «Сходинки до інформатики». При
цьому основний вид використання експериментальної програми
є її органічна інтеграція в певні уроки. Головною функціональною
метою є загальний розвиток дитини, її пам’яті, просторової уяви,
логічного мислення, творчих здібностей, розвиток навичок
контролю та самоконтролю. Здійснення комп’ютерної підтримки
навчання з основних навчальних предметів (української та
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англійської мови, математики, природознавства, основ здоров’я)
вимагає для практичної реалізації цього процесу відповідної
підготовки саме вчителя початкових класів, а не вчителя
інформатики. Вагомою проблемою введення інформатики в
початкову школу є неготовність учителів до використання
інформаційних та комунікаційних технологій у своїй професійній
діяльності. На перешкоді стає те, що вчителі початкових класів
не вміють працювати з новими інформаційними і комунікаційними технологіями та не розуміють, як їх можна використовувати
на уроках різних предметів [3].
Цікавою знахідкою є педагогічний програмний засіб «Природознавство 3-4 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів
розроблений під керівництвом С.В.Барсукова, який практично є
електронним підручником із курсу природознавства для 3-4
класів [1]. Авторами для кожного уроку розроблено матеріал,
який містить ілюстрації, відео- та аудіо матеріали, цікавий
додатковий матеріал, словничок, завдання для практичних та
самостійних робіт, підсумкове тестування. Програмний засіб дає
змогу організувати самостійну роботу учнів як у класі, так і
вдома, здійснювати контроль і самоконтроль за допомогою
розгалуженої системи навчальних завдань у традиційній і
тестовій формах. Сторінка «Конструктор уроків» дає змогу
вчителю самостійно розробляти урок для конкретного класу.
Доповненням уроків рідної мови може стати програмне
забезпечення «Диктанти для учнів початкової школи», яке дає
змогу кожному учневі самостійно вибрати вид диктанту
(словниковий, текстовий чи малюнковий). За допомогою аудіо
супроводу під час словникових чи текстових, відео супроводу під
час малюнкового диктантів діти виконують роботу. Комп’ютер
перевіряє правильність роботи, оцінює її, звертає увагу на
допущені помилки, при цьому учень може зробити роботу над
помилками, виправити їх.
Для того, щоб уроки навчання грамоти та математики в 1
класі стали цікавішими, щоб створити відповідний емоційний
клімат на уроці, доцільно використовувати відео фрагменти з
«Абетки Малятко» та «Арифметики Малятко», створені творчим
об’єднанням «Маски». В ігровій формі, разом із казковими
героями, першокласники невимушено засвоюють назви букв, їх
звукове значення, оволодівають навичками усного рахунку.
Розробка уроків-презентацій, презентацій до різноманітних
етапів уроку створюють умови для ефективного розкриття
змісту теми уроку повною мірою. Так, уроки-презентації під час
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вивчення краєзнавчого матеріалу є своєрідними міні-телепроектами, цікавими для дітей, що створені на доступному рівні та
мають певне змістове та навчальне навантаження. Адже
сьогодні телебачення має суттєве значення в нашому житті, ми
не можемо уявити себе без перегляду телевізійних передач. Діти
також є безпосередніми учасниками цього процесу. На жаль,
читання художньої та науково-пізнавальної літератури в сьогоденні дедалі більше витісняється телебаченням. Відсутність
фільтрації всього, що бачать наші діти, призводить до втрати
духовності, моралі покоління, яке підростає. Тому одним із
визначальних завдань учителя сьогодні є демонстрування
духовності буття нації із застосуванням сучасних мультимедійних засобів навчання. Універсальними для вирішення
зазначеної проблеми є уроки вивчення рідного краю.
Під час вивчення теми «Україна – мій рідний край», коли
діти знайомляться з походженням держави, її символів, варто
продемонструвати слайди з різними краєвидами нашої землі, її
найбільшими містами, горами, ріками, полями, лісами. Музичний
супровід, слова за кадром, звучання національного Гімну сприяють усвідомленню дітьми себе як частини великої нації з
багатовіковими традиціями та прагненням до власного волевиявлення, формуванню любові до прекрасної землі – України.
Матеріал слайд-шоу, дібраний до вивчення теми «Птахи –
наші друзі», допомагає наочно продемонструвати різних птахів,
познайомити з їхніми голосами. Побачене нікого не залишає
байдужим, сприяє екологічному вихованню дітей і кращому
усвідомленню та розумінню матеріалу, робить урок ефективним
та цікавим.
Створення та використання уроків-презентацій дає максимальний ефект у початковій школі. Життєвий досвід дітей ще
досить незначний, і тому малюнки, портрети, експозиції, які
можна демонструвати за допомогою комп’ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій. За допомогою
мультимедійних презентацій, відповідного комп’ютерного забезпечення, діти мають можливість познайомитись зі знахідками
старовини, побачити побут, спосіб життя людей, їх основні види
занять у ході уроку. Дітям варто продемонструвати фрагменти
історичних фільмів, документальних кінофільмів, мультфільми,
що допомагають зробити навчально-виховний процес цікавим,
захоплюючим.
Учні молодших класів повинні оволодіти навичками роботи з
комп'ютером, ознайомитись з його можливостями, розвинути


53




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



логічне мислення, одержати комп'ютерну підтримку знань та
навичок, набутих на інших уроках, шляхом роботи з навчальними
та контролюючими програмами навчитися використовувати комп'ютер для складання текстів, музики, малюнків, ознайомитися з
поняттям алгоритму та навчитися складати простіші алгоритми
різних дій, розвивати свої творчі здібності. Провідним у вивченні
курсу є розвиток в учнів інформаційної культури.
Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному й свідомому засвоєнню
учнями навчального матеріалу з математики, музики, природознавства, української, англійської мов. Оволодіння елементами
комп'ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у
молодших школярів. При цьому комп'ютерні ігрові програми
сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності,
опосередкованої комп'ютером.
У процесі спільної комп'ютерно-ігрової діяльності виникає
«ефект кооперації». Учні у грі проти комп'ютера допомагають, як
правило, несвідомо один одному. Шукають раціональні способи
організації спільних дій, навіть у тому випадку, коли таке
завдання їм не ставиться чітко.
Навчальні й контролювальні програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого
мислення, розвитку здібностей учнів.
Таким чином, використання інформаційних технологій на
уроках у початковій школі є одним з найсучасніших засобів
розвитку особистості молодшого школяра, формування
інформаційної культури. Інформаційні технології мають
інтегруватися в усі без винятку предмети й стати як дієвим
багатофункціональним засобом навчальної діяльності учня, так і
ефективним інструментом професійної діяльності вчителя, a як
наслідок із цього – узагальненим каталізатором підвищення
якості всього навчально-виховного процесу в початковій школі. Є
підстави вважати, що комп'ютер дозволить більш глибоко
розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати
творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.
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Гончаренко Л.А, Асламова Т.А.
ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ
«МІЖКУЛЬТУРНА ОСВІТА В ШКОЛІ»
Стаття подає відомості про необхідність формування
полікультурної компетентності педагогів під час вивчення спецкурсу.

Життя людства сьогодні знаходиться під впливом процесів
глобалізації, тісно пов’язаних із міграцією мас людей, що
обумовлює проникнення, взаємний вплив і діалог культур.
Унаслідок цього індивід постійно знаходиться в умовах
полікультурного простору. Відповідно він має бути готовим до
співіснування з представниками різних культурних груп, котрі
складають такий простір. Допомогти вирішити цю проблему
може і повинна система освіти, яка має поставити відповідні
навчальні та виховні завдання, а також сформувати
компетентного у сфері полікультурності вчителя.
Набуття полікультурної компетентності педагогом є
важливою необхідністю в сучасних умовах [2]. Адже завдяки їй
освітяни матимуть змогу сформувати покоління людей, здатних
розуміти культурні відмінності, сприймати їх як рівноправні й
рівнозначні, толерантно до них ставитися. Отже, полікультурна
компетентність має стати складовою професійної компетентності
педагога, оскільки цього вимагають умови, у яких він здійснює
свою діяльність.
Вирішити сьогодні вищевказану проблему може система післядипломної освіти, яка має спрямувати свої зусилля на створення такого процесу навчання педагогів, котрий би забезпечував реальну взаємодію спеціалістів у глобальному просторі,
серед конгломерату культур, знайомив їх з європейським та
світовим досвідом вирішення проблем полікультурного середовища і сприяв розвитку таких рис особистості, які б дозволяли їй
*
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плідно жити й працювати в умовах ХХІ століття.
Про полікультурну компетентність писали у своїх дослідженнях як українські, так і зарубіжні фахівці: Р. Агадуллін, Н. Дулантбеков, М. Туркенов, К. Юр’єва; концепцію професійної діяльності
вчителя в полікультурній освіті досліджували: Ю. Давидов,
М. Кузьмін, З. Малькова, Л. Супрунова та інші. Незважаючи на
те, що проблема формування полікультурної компетентності в
особистості порушена в наукових колах, вона ще залишається
мало дослідженою, особливо у сфері підбору ефективних форм і
методів роботи. Це дає можливість сформулювати мету даної
статті – розкрити механізм формування полікультурної компетентності вчителів під час вивчення спецкурсу «Міжкультурна
освіта в школі».
Полікультурне середовище – це середовище, у якому дорослішають сучасні діти. Усе частіше в класах навчаються школярі, котрі мають відмінності в мові, релігії, світогляді тощо.
Кожна дитина має унікальну структуру особистості, що несе
відбиток тієї культури, у якій вона росте й виховується. Педагог
не може не враховувати цього, будуючи навчально-виховний
процес, адже сучасний учитель є не просто особою, яка передає
знання, формує вміння і навички, він є й своєрідним посередником між культурами. Педагог має постійно шукати можливість
міжкультурного навчання в контексті предмета, який викладає, і
відповідно будувати свої заняття. Така спрямованість навчального процесу буде позитивно впливати на формування й
розвиток особистості учнів. Необхідність вирішення нестандартних завдань як у процесі навчання, так і в професійній діяльності
вимагає від учителя розвитку евристичного й критичного
мислення, креативності, оперативності, ініціативності у вирішенні
проблем. У навчальному процесі під час розгляду культурних
відмінностей треба виходити із принципу рівноцінності всіх
людських культур і намагатися придушити в собі етноцентризм.
Завдання вчителя в роботі з дітьми – привити учням об’єктивне,
вільне від упереджень, терпиме ставлення до іншого, до «чужої»
культури. Особливо важливо для педагога збудити в учнів
бажання пізнавати інші культурні цінності й ураховувати
можливості взаємодії, взаємопроникнення й взаємодоповнення
культур. Щоб досягти вищезазначеного, учитель має постійно
працювати над собою, удосконалюючи й розвиваючи знання,
уміння, установки, котрі вже має, а також формувати нові
необхідні навички для здійснення професійної діяльності в
умовах полікультурного середовища.
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Однією з ефективних форм роботи в системі післядипломної освіти з формування полікультурної компетентності педагогів, на нашу думку, є спецкурс. Його варто запроваджувати як під
час курсової підготовки вчителів, так і в міжатестаційний період.
Досвід апробації спецкурсу «Міжкультурна освіта в школі» в
міжатестаційний період має Південноукраїнський регіональний
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. Цей спецкурс
складався з 20 годин і був проведений за ініціативи Центрального осередку вдосконалення вчителів (Польща). У навчанні
брали участь учителі гуманітарних дисциплін та керівники шкіл.
Спецкурс мав на меті розкрити важливість прийняття
концепції міжкультурної освіти як провідної парадигми виховання
й навчання в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі. Він складався з п’яти модулів: перший – «Організаційно-інтеграційний»; другий – «Роль міжкультурної освіти в умовах демократизації українського суспільства»; третій – «Етика міжетнічних
відносин в полікультурному суспільстві України»; четвертий –
«Запровадження міжкультурної освіти у навчально-виховний
процес загальноосвітніх навчальних закладів»; п’ятий – «Підсумковий. Евалюація». Зміст кожного з модулів розроблений так,
щоб формувалися всі складові полікультурної компетентності.
Під полікультурною компетентністю вчителів ми розуміємо
не лише їх здатність жити й діяти в багатокультурному середовищі, а ще й теоретичну й практичну готовність до здійснення
своєї професійної діяльності в такому суспільстві. Основними
компонентами полікультурної компетентності педагога ми вважаємо: 1) полікультурну грамотність (знання про розмаїття культур,
що складають єдине середовище, самопізнання, що виникає із
самоспостереження, розуміння властивостей середовища, у
якому живемо та його впливу на оточуючих, гнучкий підхід до
національних та культурних норм тощо); 2) уміле використання
знань з полікультурності, умінь і навичок у педагогічній діяльності
(правильний відбір навчального матеріалу, форм, методів і
прийомів роботи з учнями, знаходження у змісті навчальної
дисципліни, що викладає вчитель, тем та проблем, пов’язаних із
полікультурністю); 3) професійно-особистісні якості вчителя
(здатність розуміти внутрішній світ учнів, здатність до активного
впливу на учнів, емоційна стійкість, уміння спілкуватися, любов
до дітей, толерантність, доброта, відповідальність, стабільність
нервового стану тощо) [1].
У межах першого модуля педагоги мали можливість дізнатися про зміст, структуру, мету та основні завдання спецкурсу,
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познайомитися з тренерами та іншими учасниками, а також разом розробити спільні правила взаємодії. Тривалість роботи
даного модуля – 2 години. Він спрямований на зацікавлення
вчителів проблемами міжкультурності, створення комфортної
атмосфери в аудиторії, заохочення до активної, конструктивної
співпраці. Під час роботи використовувались: лекція-презентація, інтерактивні вправи на знайомство та вироблення кодексу
взаємодії.
Другий модуль орієнтований на здобуття педагогами теоретичних знань про міжкультурну освіту та її місце в українській
освітній системі. У межах даного модуля вчителі дізналися, що
основні цілі міжкультурної освіти полягають у тому, щоб привести особистість через діалог, вирішення конфліктів, критичне
осмислення власної культури й традицій «чужої», від подолання
етноцентриської фіксації до толерантності, визнання рівності
всіх, до усвідомленої, відповідальної соціальної поведінки – і
цим самим до взаємозбагачення культур, котрі складають
суспільство. Міжкультурна освіта орієнтується на універсальні
права людини: вона визнає невід’ємність природних і культурних
прав кожного індивіда, рівність всіх людей незалежно від раси,
кольору шкіри, мови, національності, статі, релігії й формує
почуття честі, гідності, поваги до себе та іншого. Учителі також
отримали інформацію про важливість міжкультурної освіти для
нашої держави, яка за своїм складом є багатоетнічною. Цей
модуль також розрахований на 2 години, з яких 1 година
лекційна й 1 година практична. Практична частина роботи
полягала у проведенні вправи «Метаплан». Останній наочно
ілюструє дискусію на задану тему, яку ведуть учасники занять.
Члени невеличких груп під час обговорення думок у своїх
колективах створюють плакат, який скорочено ілюструє перебіг
дискусії. Техніку «метаплану» використовують для обговорення
суперечливих, важливих справ та для вирішення конфліктів.
Головне завдання цієї техніки полягає не в тому, щоб показати,
хто правий, а хто ні, а в тому, щоб побачити якнайбільше
аспектів даної проблеми. Завдання метаплану – спокійний аналіз
питання та зосередження на пошуку (не обов’язково на
розв’язанні) спільного рішення. Учасники занять розглядають та
обговорюють проблему, намагаються її оцінити, формулюють
погляди та думки, пропонують різні рішення. У межах цього
модуля аналізувалася проблема «Міжкультурна освіта в школах
України». Учасники створювали плакат, подаючи відповідь на
такі питання: Як є? – (існуючий стан). Як повинно бути? Чому не
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є так, як повинно бути? Висновки.
Зміст другого модуля спрямований на розширення знань
учителів про міжкультурну освіту, а також на створення мотивації
до запровадження ідей такої освіти в навчально-виховний
процес.
Модуль «Етика міжетнічних відносин в полікультурному суспільстві України» покликаний збагатити педагогів знаннями про:
 особливості полікультурного суспільства;
 національний характер;
 кордони/межі толерантності;
 негативні стереотипи, упередження, ксенофобію;
 субкультури;
 міжрелігійні стосунки;
 важливість вирішення міжетнічних конфліктів.
Це перелік тем модуля, які розглядалися протягом відведених 6 годин. Його можна ще розширювати за умови збільшення
кількості годин спецкурсу. Кожна з вищезазначених тем також
може слугувати окремою темою курсу. У межах даного модуля
було зроблено дефінітивний аналіз головних понять, що сприяло
кращому розумінню педагогами термінів, а також особливої
уваги надавалося аналізу конфліктів. У міжкультурній освіті
останнім часом досить популярним є підхід, що орієнтований на
вирішення конфліктів, тобто на становлення конфліктної компетентності особистості. Це важливо, адже аналіз міжкультурних
суперечок вимагає осмислення їх причин, що призводить до
обмеження й подолання негативних культурних стереотипів.
Такий підхід важливий, бо розвиває установки толерантності в
поведінці особистості. Під час робити теоретичний матеріал
постійно закріплювався практичними вправами, що дало
можливість учителям бути не просто споживачами інформації, а
й активними учасниками процесу навчання. Практична робота
дає можливість сформувати вміння й навички, необхідні для
міжкультурної взаємодії, а також застосовувати знання в дії.
Четвертий модуль спецкурсу спрямований на формування
такої складової полікультурної компетентності як правильний
відбір учителями навчального матеріалу, форм, методів і прийомів роботи з учнями, знаходження в змісті навчальної дисципліни, що викладається, тем та проблем, пов’язаних із міжкультурною освітою. Розрахований модуль на 8 годин, більшість із
яких практичні. Це зумовлено тим, що набути необхідних умінь
для проведення педагогічної діяльності в умовах полікультурного простору можливо лише у практичній діяльності. Викори
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стання тренером у роботі спецкурсу різних активних, інтерактивних методик не лише урізноманітнить навчальний процес дорослих, а й надасть їм можливість «на собі» випробувати дієвість
тієї чи іншої технології, допоможе адаптувати її до навчання й
виховання дітей. Дієвою, на нашу думку, є й робота з учителями
в напрямку добору навчального матеріалу з міжкультурної
освіти. Педагог має усвідомити, що не весь матеріал можна
використовувати під час навчання дітей інтеркультурності. У його
змісті не повинно міститися образу тієї чи іншої культурної групи,
він не має бути спрямований на формування негативних етнічних стереотипів, сприяти розвитку почуття зверхності у ставленні
до інших тощо. Також важливо особливу увагу вчителів звертати
на підбір тем, пов’язаних із проблемами міжкультурного
співіснування. Це дасть можливість якомога ширше розкрити
проблему, побачити її й проаналізувати з різних сторін.
Професійно-особистісні якості педагога як складова полікультурної компетентності розвиваються у процесі роботи всього
спецкурсу: і під час отримання вчителями теоретичного матеріалу, і під час практичної діяльності. Теорія допомагає педагогу
усвідомити необхідність вироблення в собі тієї чи іншої якості, а
практика – її закріпити й перетворити на життєві установки.
Останній модуль «Підсумковий. Евалюація» дає можливість
педагогу підбити підсумок роботи й оцінити зміст, структуру,
організацію навчання, ступінь підготовки, роботу тренерів тощо.
А оцінивши це, усвідомити свій рівень підготовки й готовність до
здійснення професійної діяльності в умовах полікультурного
суспільства. Якщо цей рівень вимагає вдосконалення, то шукати
для цього ефективних шляхів.
Отже, робота спецкурсу була побудована таким чином, щоб
у педагогів формувалися знання з полікультурності, уміння й
навички міжкультурної взаємодії, установки до побудови
позитивних стосунків в умовах різноетнічного середовища, а
також розвивалася здатність застосовувати набутий досвід у
своїй професійній діяльності.
Таким чином, учителі, котрі набули полікультурної
компетентності, будуть здатні самостійно викладати курси, у
яких розглядаються питання міжкультурної взаємодії, а також
запроваджувати міжкультурну освіту в навчальні заклади, де
здійснюють свою професійну діяльність.
Література:
1.

Гончаренко Л.А. Зубко А.М. Кузьменко В.В., Розвиток полікультурної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів:



60




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



2.

Навчальний посібник. – Херсон: РІПО, 2007. – 174 с.
Дулатбеков Н.О., Туркенов Т.К. Правовое воспитание как фактор
формирования поликультурной компетентности личности // Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі: Зб.
матеріалів Міжнародного конгресу – ІV Слов’янські пед. читання. –
Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2005. – С. 154-156.

Деменська Н.М.

*

ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ РІЗНИХ
ВИДІВ ВПРАВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ
ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК
У даній статті розкривається проблема семантизації
граматичного матеріалу з німецької мови у порівнянні з
граматичними явищами англійської мови в середній ланці освіти та
наводяться приклади вправ для формування граматичних навичок в
учнів, які вивчають дві іноземні мови.

У процесі навчання іноземної мови учні повинні засвоїти
програмний мовний матеріал, як засіб оформлення або
розуміння висловлювань під час спілкування на високому рівні.
Для цього учням необхідно зрозуміти й засвоїти комунікативні
функції засобів спілкування для їх конкретного вживання у
відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміти самостійно відбирати
саме ті мовні й мовленнєві засоби, що є оптимальними для
реалізації комунікативного наміру та адекватними в соціальнофункціональному плані ситуації спілкування.
У загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим
вивченням іноземних мов є всі умови для розвитку та
вдосконалення знань учнів з двох іноземних мов, з яких
англійська мова є домінуюча (тижневе навантаження 5 годин), а
німецька мова викладається як друга іноземна (тижневе
навантаження 3 години). У таких умовах учням буде легше
зрозуміти мовні явища німецької мови на прикладі англійської,
тому що вони є спорідненими та належать до романогерманської групи мов. Актуальність даної статті зумовлена
необхідністю в успішному поєднанні вивчення обох іноземних
мов, в яких граматичні та лексичні явища співпадають.
Метою статті є спроба розкрити суть і цілі подання та
опрацювання граматичного матеріалу з німецької мови,
використовуючи знання учнів на прикладі англійської мови.
Для кращого розуміння деяких мовних явищ доцільно вве*
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сти на уроках німецької мови в середній ланці освіти елементи
методу подвійного перекладу. Подвійний переклад – це складний елемент уроку, який варто вводити поступово, починаючи з
пояснення та опрацювання елементарних граматичних структур
та речень. На початковому рівні використання елементів методу
подвійного перекладу з двомовними вправами, доцільно використовувати потрійний переклад: англійська мова (вголос) – українська мова (про себе) – німецька мова (вголос). Зрозуміло, що це
є дуже складне завдання, яке потребує як від вчителя, так і від
учнів достатнього рівня володіння обома мовами та здатності
використовувати обидві мови одночасно. Головним завданням
вчителя іноземної мови є використання елементів методу
подвійного перекладу в процесі семантизації граматичного
матеріалу з німецької мови на основі використання граматичних
явищ англійської мови.
Під час подання граматичного матеріалу та його первинного
опрацюванні учні повинні усвідомити суть мовних явищ на основі
використання англійської мови, як базової; порівняння
граматичних явищ англійської та німецької мов; формування і
вдосконалення лексико-граматичних навичок; розвиток вміння
користуватися знаннями обох мов одночасно.
Під час роботи з методом подвійного перекладу також
виникають проблеми, які потрібно подолати в процесі навчання.
Це можуть бути складнощі фонетичного промовляння,
недостатній рівень володіння лексичним і граматичним
матеріалом з англійської мови, учні з низьким рівнем знань. Але
при ретельній підготовці вчителя до кожного уроку, використанні
новітніх та інтерактивних технологій, індивідуальному підході до
кожного учня ці недоліки можуть бути усунені в короткий термін.
У сучасній теорії формування в учнів навичок та вмінь в
процесі оволодіння іноземною мовою виділено чотири основні
етапи роботи над граматичним матеріалом:
- етап презентації граматичних явищ та створення
приблизної основи для наступного формування навичок;
- формування мовних граматичних навичок шляхом їх
автоматизації в усному мовленні;
- включення мовних навичок в різні види мовлення;
- розвиток мовних вмінь [2].
Семантизація нового граматичного матеріалу є невід’ємною
складовою подальшої мовної компетенції учнів та базовою
основою для наступного формування навичок у процесі:
- презентації в усному мовленні і на письмі (мовний
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зразок, мовний мікроконтекст) з метою демонстрації його
комунікативної функції;
- ознайомлення зі способами утворення (якщо нове явище
є складним), зі значенням та сферою його вживання;
- первинного виконання дій, які містять дане явище, за
зразком без подання правила або за зразком і поданням
правила [6].
Ознайомлення учнів з новим граматичним матеріалом має
важливе значення для правильного орієнтування в способах
його утворення, сфері застосування та наступного правильного
вживання.
Характер ознайомлення з певними граматичними явищами
може бути різним: практичним та теоретико-практичним [2]. У
першому випадку учні ознайомлюються з новим граматичним
явищем у мовному зразку і розуміють його значення в цілому в
контексті (реченні), осмислюють його самостійно, а потім, за
аналогією, виконують граматичні дії імітативно.
Так, наприклад можна пояснити вживання закінчень у дієслів в Präsens на основі знань учнів Present Indefinite англійської
мови. При цьому пояснення граматичного явища відбувається
усно, тому що поданий матеріал не викликає труднощів у
засвоєнні. В реченнях Olaf schreibt, Uta schreibt, Inge schreibt
вводиться закінчення дієслів третьої відміни однини в Präsens
(при поясненні даного правила, доцільно використовувати
відповідні картинки). А в англійській мові при вживанні Present
Indefinite Tense до дієслів додається закінчення -(e)s: Olaf writes,
Uta writes, Inge writes. Виходячи з цих мовних зразків, учні
можуть зробити висновки про те, що дієслова в обох мовах у
третій відміні однини мають закінчення (в німецькій мові -t, в
англійській мові -(e)s). Для того, щоб практичне орієнтування
було достатньо точним, доцільно запропонувати учням зразки з
іншими знайомими дієсловами, які також можна супроводжувати
демонстрацією малюнків: sitzen – to sit, stehen – to stand, spielen
– to play (Er spielt – He plays, Sie steht – She stands).
Важливою умовою методично правильного практичного
підходу до пояснення граматичного явища учням є суворе
дотримання принципу «однієї складності»: все, окрім даного
граматичного явища, повинно бути добре відомим учням у
даному реченні (мовному зразку) [1].
Подальше утворення учнями форми за аналогією, без
використання супровідних правил, значно полегшує формування
її стереотипу в суворо заданих межах. Наочність, простота
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прийомів, виключення дискурсивності при засвоєнні граматичного матеріалу є, безсумнівно, важливими перевагами практичного способу орієнтування [5]. Найчастіше даний спосіб доцільно
використовувати на початку вивчення іноземної мови (середня
ланка освіти, 5 клас, перший рік навчання), під час оволодіння
простими за своєю структурою граматичними навичками, які
потребують виконання елементарних мовних дій.
Разом із цим, даний вид орієнтування має низку недоліків.
По-перше, слабкими сторонами цього способу є те, що він
уповільнює чітке усвідомлення всіма учнями механізму утворення та вживання особливо важкого за своєю структурою
граматичного явища, та по-друге, цей спосіб забирає багато часу
на уроці, тому що для розуміння кожного виключення в способах
утворення Präsens необхідно надавати достатньо велику
кількість прикладів. У даному випадку необхідно подати
приклади, які ілюструють утворення третьої відміни:
- від дієслів, основа яких закінчується на -d, -t (raten, reden);
- від дієслів з відокремлюваними і невідокремлюваними
префіксами (einschlafen, verbringen);
- від сильних дієслів з кореневими голосними a,e, які
змінюються в третій відміні однини (fahren, lesen).
До даного способу також можна віднести таке граматичне
явище, як утворення ступенів порівняння прикметників і прислівників у німецькій мові. Виходячи з знання даного граматичного
матеріалу з англійської мови, вчителеві набагато простіше розповісти та пояснити утворення та вживання даної граматичної
структури на уроці. Важливу роль у виборі презентації (усна чи
письмова подача матеріалу) відіграє рівень підготовки та знань
учнів, тобто потрібно врахувати індивідуальні особливості учнів.
Отже, в порівнянні з англійською мовою, в німецькій також
існує три ступені порівняння прикметників і прислівників. Слід
зазначити, що при поясненні матеріалу, вчитель спирається на
граматичні особливості утворення ступенів порівняння односкладових прикметників і прислівників в англійській мові.
Англійська мова: short – shorter – the shortest;
Німецька мова: kurz – kürzer – am kürzesten;
Обов’язково потрібно звернути увагу учнів на зміну
кореневих голосних a,o,u, на ä,ö,ü в німецькій мові в другому та
третьому ступенях порівняння. Як і в англійській мові, так і в
німецькій, існує низка винятків з правил, які учні повинні записати
і запам’ятати. Деякі з них співпадають:
Англійська мова: good (well) – better – the best;
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Німецька мова: gut – besser – am besten;
Англійська мова: little – less – the least;
Англійська мова: bad (badly) – worse – the worst;
Німецька мова: gern – lieber – am liebsten;
Англійська мова: many (much) – more – the most;
Німецька мова: viel – mehr – am meisten;
Німецька мова: nah – näher – am nächsten;
Німецька мова: hoch – höher – am höchsten.
Для розуміння більш складних граматичних явищ, використовується другий – теоретико-практичний спосіб введення нового граматичного матеріалу. Він являє собою теоретичне пояснення мовного зразка, який вказує на утворення та вживання даного граматичного явища в деяких випадках, керуючись можливістю співставлення двох споріднених мов (англійська і німецька
мови). До переваг даного методу можна віднести наступне:
- він надає всі умови для більш легкого розуміння учнями
способів утворення та сфери вживання даного граматичного
явища;
- у більшій мірі, аніж при практичному методі, дозволяє
попередити та уникнути вплив рідної мови на свідомість учнів;
- він не займає багато часу, тому що скорочується
кількість прикладів, необхідних для формування мовних зразків
за аналогією;
- надає можливість формувати мовні навички не за
мовними зразками, а й більш творчо та самостійно [6].
Так, для того, щоб пояснити учням такі граматичні явища в
німецькій мові, як Perfekt, Plusquamperfekt, Futur достатньо
навести аналогію з Present Perfect, Past Perfect та Future
Indefinite в англійській мові та знати чотири правила вживання
часів у німецькій мові:
- про утворення дієприкметника від різних типів дієслів
(англ.. правильні – to like – liked, неправильні – to go – went; нім.
слабкі – machen – hat gemacht, сильні – gehen – ist gegangen);
- про вибір допоміжного дієслова (нім. haben, sein; англ.
тільки в питальних та заперечних реченнях do does);
- про порядок слів у реченні (в німецькій мові є чітка
структура будови речення);
- про особливості вживання даної граматичної структури в
усному мовленні і на письмі (показники часу, часові форми).
Цей спосіб дозволяє широко використовувати схематичну
наочність, яка чітко вказує на способи утворення та співвідношуння компонентів складного граматичного явища, наприклад,
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порядку слів у різних типах речень у німецькій та англійській
мовах, структуру компонентів перфектних форм дієслова:
Англійська мова:
Pr. Perfect = to have + Participle II
I have done my homework.
Have you done your homework?
I haven’t done my homework.
Німецька мова:
Perfekt = haben (sein) + Partizip II
Ich habe meine Hausaufgabe gemacht.
Hast du deine Hausaufgabe gemacht?
Ich habe meine Hausaufgabe nicht gemacht.
Метою теоретико-практичного етапу повинні бути не тільки
презентація та ознайомлення учнів з даним граматичним
явищем, теоретичне орієнтування на основі засвоєння правила,
а й первинне виконання граматичних дій у належних вправах.
Якщо на практичному цю функцію виконують імітативні,
підстановчі, умовно-комунікативні вправи за зразком, то на
теоретико-практичному етапі – найбільшу користь несуть мовні
аналітичні і, так звані, домовленнєві граматичні вправи.
Другий етап – етап формування мовленнєвих граматичних
навичок – можна вважати найважливішим, тому що саме з ним
пов’язана автоматизація граматичних дій, без якої неможливий
розвиток навичок.
Завдання цього етапу полягає в тому, щоб надати тренуванню та активізації поданих граматичних явищ мовного характеру, який містить подолання труднощів впливу рідної мови, та
особливості формування в учнів лексико-граматичних навичок в
умовах шкільної програми, за відсутності мовного середовища та
обмеженої мовної практики.
Цей етап також можна поділити на два взаємопов’язані
періоди:
- період стандартизації мовних граматичний дій з метою
утворення достатньо сталих мовних зв’язків між граматичною
формою та її функціями в мовленні;
- період автоматизації сталих мовних зв’язків між
граматичною формою та її функціями в мовленні [4].
Ці зв’язки установлюються за допомогою частого вживання
граматичного явища, яке тренується, в однотипних мовних ситуаціях, більш або менш ізольовано від інших граматичних явищ,
якими учні вже добре володіють та які не викликають труднощів
(помилок в мовленні). Таким чином, стандартизація утворюється
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шляхом находження аналогії мовленнєвих граматичних дій,
наприклад, «Перекладіть з англійської на німецьку, зверніть
увагу на вживання часів Future Simple і Futurum I»:
Англійська мова: He will go to the shop tomorrow morning.
Німецька мова: Er wird ins Geschäft am Morgen gehen.
Доцільно подати як мінімум один-два приклади на кожного
учня класу, з метою кращого засвоєння поданої граматичної
структури.
Основним типом вправ, які є найбільш ефективними для
формування таких сталих мовленнєвих граматичних навичок, є
умовно-комунікативні ситуативні однотипні вправи типу:
«Запереч», «Дай ствердження», «Запитай у однокласників»…
На цьому етапі роботи починає формуватись мовленнєвий
стереотип явища, яке тренують, як основа найважливішої
навички оволодіння іноземною мовою – переносу мовленнєвих
дій у подібні мовні ситуації.
На даному етапі важливо звернути увагу на формування
підсвідомих якостей мовного граматичного явища в варіативних
умовах мовленнєвого тренування з опорою на ситуативні
граматично спрямовані мовленнєві вправи: «Розкажи своєму
другові що ти робив вчора ввечері… що збираєшся робити
завтра після обіду…»
Цей заключний період формування мовленнєвих граматичних навичок є одночасно початковим етапом включення навичок
граматичного явища, що вивчається, у розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення.
У сучасній методиці навчання іноземної мови виділяють три
типи вправ для розвитку мовленнєвої діяльності:
- мовні;
- умовно-мовленнєві;
- мовленнєві вправи [6].
До мовних відносяться всі вправи, в яких немає жодних
ознак комунікативності, або це вправи з деякою мовленнєвою
спрямованістю.
До цього типу мовних вправ належать всі мовно-аналітичні
вправи (наприклад, «перепишіть речення, вживаючи дієслова в
потрібному часі», «доповніть речення дієсловами за змістом…»).
Також до них належать так звані тренувальні (передмовленнєві,
формальні) вправи (наприклад, «перепишіть речення в питальній формі», «утворіть з двох речень одне складнопідрядне»,
«побудуйте речення за зразком»).
У випадку, коли граматичний матеріал вводиться за допомо
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гою граматичних конструкцій, якими учні вже досить впевнено
користуються (англійська мова), вчитель може спробувати
подати мовні вправи на закріплення вивченого граматичного
явища, використовуючи елементи методу подвійного перекладу.
Метод подвійного перекладу – це спроба пояснення та
закріплення граматичного матеріалу з німецької мови на основі
вивчених граматичних структур англійської мови; переклад
елементарних речень з однієї мови на іншу, без можливого
використання рідної мови, як опори; подання нескладних текстів
для аудіювання з метою подальшого опрацювання змісту
прослуханого тексту німецькою мовою; робота з лексичним
матеріалом за темою, яка вивчається, виконання умовнокомунікативних вправ з використанням двох іноземних мов.
Прикладом таких мовних вправ можуть бути вправи на
закріплення граматичної структури «ступені порівняння»
прислівників і прикметників у німецькій мові:
Aufgabe. Übersetzt ins Deutsche nach dem Muster!
Muster: good – better – the best
gut – besser – am besten
large – larger – the largest = gross – größer – am größten;
warm – warmer – the warmest = warm – wärmer – am
wärmsten;
cold – colder – the coldest = kalt – kälter – am kältesten;
small – smaller – the smallest = klein – kleiner – am kleinsten.
Складнішими можуть бути вправи, в яких потрібно
перекласти не окремі слова і словосполучення, а речення,
спираючись на знання Present Perfect в англійській мові та
Perfekt в німецькій мові:
Aufgabe. Übersetzt folgende Sätze ins Deutsche!
I have done my homework. = Ich habe meine Hausaufgabe
gemacht.
My Mom has come in the evening. = Meine Mutti ist am Abend
gekommen.
He has read an interesting book. = Er hat ein interessantes
Buch gelesen.
I have already written a letter. = Ich habe schon den Brief
geschrieben.
Have you gone to the shop? = Bist du ins Geschäft gegangen?
Аналогічною вправою також є подання та опрацювання
звороту «Es gibt» в німецькій мові на основі звороту «There is…
There are…» в англійській мові:
Aufgabe. Übersetzt folgende Sätze ins Deutsche!
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There is some milk in the bottle = Es gibt Milch in der Flasche.
There are many apple-trees in the garden = Es gibt viele
Äpfelbäume im Garten.
There is a book in the bag = Es gibt ein Buch in der Tasche.
There are two plates on the table = Es gibt zwei Teller auf dem
Tisch.
There is a toy on the floor = Es gibt ein Spielzeug auf der
Boden.
There are many leaves on the ground =Es gibt viele Blätter auf
der Erde.
До другого типу належать вправи, які містять елементи
навчальної мовленнєвої комунікації. Дані вправи, вже мають
ускладнені завдання, які змушують учнів, виконувати дії не тільки
за мовним зразком, а й користуватись лексичним мінімумом та
вживати граматичні конструкції, які вимагають мовленнєвої
діяльності. Це такі вправи як: «Замініть пряму мову на непряму»,
«Напишіть речення в пасиві»… їх завдання використовують вже
у старшій ланці освіти під час навчання іноземної мови, тому що
в них містяться граматичні конструкції, які вивчаються за
програмою в 9-11 класах. Для цього також варто
використовувати елементи подвійного перекладу, оскільки в
англійській і німецькій мовах правила утворення пасивного стану
дієслова та узгодження часів майже однакові:
Aufgabe. Übersetzt ins Deutsche! Beachtet den Gebrauch
Präsens und Imperfekt Passivs!
My question was answered yesterday = Meine Frage wurde
gestern beantwortet.
Hockey is played in winter = Hockey wird im Winter gespielt.
I was asked at the lesson yesterday =Ich wurde gestern in der
Stunde gefragt.
Mushrooms are gathered in autumn = Pilze werden im Herbst
gesammelt.
This text will be translated = Der Text wird übersetzt werden.
Під мовленнєвими вправами мають на увазі вправи, що
створюють природне мовне середовище в різних видах мовленнєвої діяльності учнів (говоріння, аудіювання, читання, письмо).
Природна мовленнєва комунікація – це обмін інформацією, яка
мотивується цілями та умовами навчання. У штучних умовах
шкільного процесу навчання іноземної мови, цей тип вправ є
найбільш творчим та складним для учнів, та використовується,
як правило, для розвитку мовленнєвих умінь (наприклад: «Опишіть ситуацію, зображену на малюнку…», «Прослухайте текст,
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прокоментуйте вчинки героїв…»). Подані в таких вправах завдання потребують від учнів сталих знань лексичного та граматичного матеріалу, тому дані види вправ, в яких можна використовувати елементи подвійного перекладу, доцільно давати учням старшої ланки освіти (10-11 класи), де тижневе навантаження англійської мови становить 5-7 годин, а німецької 4 години.
Для того, щоб успішно використовувати метод подвійного
перекладу під час опрацювання лексичного і граматичного
матеріалу, вправи, які вимагають від учнів використання двох
іноземних мов, учитель повинен вводити на уроках якомога
частіше, з метою, щоб учні повільно звикали до використання
двох мов одночасно. Якщо процес засвоєння та опрацювання
лексичного і граматичного матеріалу відбувається без ускладнень та учні вільно володіють лексико-граматичним матеріалом
за темою, яка вивчається, доцільно спробувати подати текст для
аудіювання англійською мовою (але врахувати при цьому всі
мовні і граматичні труднощі, які можуть виникнути в процесі
роботи) з метою подальшого опрацювання його змісту в умовнокомунікативних вправах німецькою мовою. Це можна зробити в
три етапи:
- перший етап: опрацювання незнайомої лексики на рівні
речення. Вчитель подає незнайомі лексичні одиниці та пояснює
їх значення не використовуючи рідну мову, тобто пояснення
може відбуватися як англійською, так і німецькою мовою. Учні
опрацьовують подану лексику в лексичних вправах;
- другий етап: безпосередньо подання тексту для
аудіювання англійською мовою (аудіозапис чи голос вчителя);
- третій етап: опрацювання змісту прослуханого тексту за
допомогою умовно-комунікативних вправ (німецькою мовою).
Вправи, які імітують мовленнєву комунікацію в умовах
навчального процесу, є умовно-мовленнєвими або навчальномовленнєвими (наприклад: «Дайте відповіді на питання за
малюнком…», «Дайте відповіді на запитання, вживаючи потрібну
граматичну конструкцію…») Даний тип вправ є найбільш
ефективним для цілеспрямованого формування мовленнєвих
навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності.
Слід зазначити, що всі описані етапи подання та
опрацювання граматичного матеріалу з елементами методу
подвійного перекладу були успішно апробовані на уроках
німецької мови на середньому (7 клас) та старшому (11 клас)
етапі навчання в спеціалізованій загальноосвітній школі з
поглибленим вивчення іноземних мов № 57.
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Таким чином, зазначене вище дає можливість стверджувати
про необхідність та доцільне використання елементів методу
подвійного перекладу на уроках німецької мови з метою кращого
оволодіння навчальним матеріалом та розвитку комунікативних
здібностей в учнів. Використання методу подвійного перекладу
на уроках німецької мови дає змогу не тільки проаналізувати
мовні явища, а й порівняти культуру спілкування в країнах, мови
яких вивчаються.
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Макаренко-Нітовкіна Т.В.
ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ
ПРОЦЕСОМ ХЕРСОНСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ

У статті розкрито суть застосування гуманістичного підходу
до організації навчально-виховного процесу, особливості виховної
роботи в чоловічій гімназії.

Сьогодні ми розбудовуємо нову державу, відроджуємо культуру, традиції свого народу. Яка людина потрібна зараз нашому
суспільству? Можливо, по-європейськи незалежна чи по-американськи розкута, по-азіатськи консервативна чи по-шаманські
забобонна? Нині Україні, як і багатьом пострадянським державам, активно насаджують перші два стереотипи. Телебачення
безцензурно пропагує насильство та вседозволеність, верховенство сили та підступності, жагу до насилля. Це «насіння» швидко
проростає й дає свої гіркі плоди, оскільки потрапляє у
сприятливе середовище економічної та духовної кризи, у якій
* © Макаренко-Нітовкіна Т.В.
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опинилося наше суспільство.
Зараз країні потрібна нова формація громадян інтелектуально розвинених, духовно багатих, з морально-ціннісними орієнтаціями, здатних досягти не тільки власного успіху, а й повести
інших за собою, самостійно приймати відповідальні рішення.
Отже, необхідність держави та суспільства саме в таких
особистостях – справжніх лідерах – просто очевидна.
Важко назвати галузь людської діяльності, що може
обходитися сьогодні без ініціативних, прагматичних, здатних
узяти відповідальність на себе людей. Тому питання лідерства,
саме позитивного, є досить актуальним.
Справжній лідер повинен володіти багатьма аспектами у
своїй професійній діяльності: створення ділового середовища,
уміння вести переговори з іншими людьми, технологія прийняття
рішень тощо.
Де можна навчитися цим, здавалося б, простим аспектам
діяльності? Безумовно, такий хист не може сформуватися в людині за один день чи навіть рік, а особливо, якщо особистість уже
сформована. Тому конче необхідно було створити навчальний
заклад нового типу, що поставив би за головну мету не тільки
якісно подати вивчення предметів у межах державних стандартів, а й підготувати людину, спроможну «конкурувати» на ринку
праці, володіючи усіма доступними методами самостановлення.
У 1996 році було створено Херсонську чоловічу гімназію –
заклад із поглибленим вивченням англійської мови і з
українською мовою навчання. У чому полягає особливість
навчання й виховання в цьому закладі?
Напевне, у тому, що тут людина опиняється в рівних
умовах: однакова стать, однаковий вік, однаковий доступ до
знань, інформації. Між учнями виникає дух змагання, де
«перемогу» отримує найрозумніший, найкмітливіший, той,
зрештою, хто став справжнім лідером серед рівних собі.
Принципи роботи гімназій згодом були закладені у фундамент
майбутнього закладу, а саме: створення умов для самореалізації
учнів, відчуття кожним із них успіху, якщо не в навчанні, то в
іншій галузі – спорті, мистецтві, творчості; постійне та різнобічне
залучення батьків до навчально-виховного процесу; опора на
сім'ю в духовному й моральному вихованні учнів. Усе це разом із
педагогічною майстерністю вчителів забезпечило особливу
атмосферу взаємодовіри та взаємодопомоги між дорослими та
дітьми, сформувався чудовий колектив однодумців.
Концептуальні положення, мета, завдання, принципи
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організації навчання та виховання в Херсонській чоловічій
гімназії полягають у наступному:
1. Гімназія обрала пріоритетами своєї навчально-виховної
роботи загальнолюдські цінності: сім’я, якісна освіта, фізичне та
психічне здоров’я, духовність;
2. В організаційну основу гімназії закладено принцип
гуманізму, який передбачає:
- у центрі навчально-виховного процесу – дитина, яка є
суб'єктом виховання, а життєвий досвід дитини є вирішальним
фактором формування особистості. Уся система навчання й
виховання повинна допомогти дитині виявити в собі те, що їй
органічно притаманне, тобто в основу навчально-виховної
системи школи покладено принцип природовідповідності;
- педагогічні відносини базуються на духовній та емоційній
єдності, співробітництві дітей, учителів і батьків;
Завданнями гімназії стали:
- створення умов для самореалізації особистості учнів,
учителів і батьків;
- діяльність гімназії здійснюється таким чином, щоб сама
її організація виховувала дітей у дусі високої культури та
моральності;
- соціальний захист дітей;
- збереження фізичного та психічного здоров’я учнів.
Питання чоловічого лідерства активно вивчається й
досліджується педагогами Херсонської чоловічої гімназії
протягом усіх років існування нашої школи.
Сьогодні, напевне, уже нікого не треба переконувати в
необхідності
здійснення
статевого
виховання
дітей
і
прищеплення їм елементарної статевої культури. Дитина не
може виступати в ролі безстатевої істоти. Засвоюючи в родині,
навчальному закладі загальні моральні норми, хлопчики й
дівчатка в той же час опановують правила, що передбачають
певну відмінність у їх поведінці залежно від статі. Нині практика
закладів освіти в Україні не сприяє подоланню ґендерних
стереотипів. У навчальних програмах та шкільних підручниках
царюють патріархальні упередження, а сам процес ґендерного
виховання в навчально-виховних закладах відбувається дуже
повільно. Такий стан речей пояснюється відсутністю ґендерної
методології в системі підготовки педагогічних кадрів.
Херсонська чоловіча гімназія зробила перші кроки у
формуванні особистості певного типу, яка відповідає потребі
якнайповнішого
розкриття
внутрішнього
багатства
та


73




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



унікальності кожного гімназиста з урахуванням його своєрідності
як представника чоловічої статі.
Особливі умови, у яких опинилася чоловіча гімназія, якщо
говорити про ґендерність, дозволяють значно ширше, аніж у
звичайній школі реалізувати ідею моностатевого навчання й
виховання.
Перший суттєвий недолік, з яким стикається наша система,
– це домінування жінок серед викладачів закладу (досить типова
ситуація для всієї держави: 85% вчителів складають жінки,
решту – чоловіки).
Дуже важливо, щоб учителі, соціальні педагоги володіли
азами ґендерної грамотності щодо поведінки в шкільній
аудиторії, знали про існування типових проблем, які можуть
виникнути у спілкуванні з дітьми різної статі. Отож пріоритетним
напрямом діяльності є здійснення навчання та виховання на
засадах гуманізму.
Означене вище дозволяє зробити такі висновки.
У центрі навчально-виховного процесу – дитина, яка є не
тільки об’єктом, але й суб’єктом виховання. Життєвий досвід
дитини – вирішальний фактор формування особистості; дитина
сама створює свою особистість, а вся система навчання й
виховання повинна допомогти їй виявити в собі й розвинути те,
що їй органічно притаманне.
Подолання ґендерних проблем можливе лише за умови
комплексного підходу до їх вирішення:
- орієнтація на духовно збагачену особистість, як альтернатива
функціонуючим
односторонньо
інтелектуалістичним
моделям шкіл. Звідси основне завдання вихователя – допомогти
дитині створити гармонію між тілесно-фізичним та духовним;
- виховання повинно бути вільним. Кожна дитина має
пізнати світ і знайти в ньому своє місце, не перестаючи його
любити. Гімназія має забезпечити простір вільним та природним
проявам особистості дитини. Свобода дитини повинна бути
обмежена лише інтересами колективу;
- основна увага педагогів повинна надаватись моральному
вихованню особистості гімназистів із пріоритетом загальнолюдських цінностей, де провідна роль належить сім’ї.
Недопустиме лише формальне засвоєння моральних правил.
Істинно моральній поведінці може навчити лише саме життя,
тобто конкретний життєвий досвід дитини. Завдання гімназії –
так побудувати діяльність, щоб сама її організація виховувала
дітей у дусі високої моральності;
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- забезпечення індивідуального підходу у вихованні, що
ґрунтується на власному виборі дитини, а звідси – побудова
виховання на висновках із наукового аналізу результатів
спостереження та вивчення дитини;
- збільшення в навчальних планах питомої ваги предметів
гуманітарного циклу;
- гуманістична спрямованість змісту навчальних дисциплін;
- образне, художнє викладення матеріалу;
- урахування вікових життєвих ритмів дітей, сенситивних
періодів у навчанні;
- диференційований підхід, робота в індивідуальному режимі
гімназистів;
- гуманізація форм контролю знань, оцінювання не тільки
результату, але й затрачених зусиль;
- забезпечення почуття успіху в навчанні; уникнення
транслювання знань у готовому вигляді.
В управлінні гімназією:
- колегіальність прийняття рішень, систематична робота
вчительських колегій;
- учнівське самоврядування;
- постійна турбота про здоров’я дітей;
- створення цілісної системи вивчення гімназистів,
проведення тематичних психологічних семінарів та науковопедагогічних рад і консиліумів;
- організація навчання вчителів, підвищення їхньої
кваліфікації, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом,
світовими альтернативними педагогічними системами;
- організація спільної діяльності гімназії та сім’ї, робота
батьківських університетів, теоретичних семінарів;
- організація «життєвого простору» дітей, продумане
оточення, яке якомога більше наближається до умов сім'ї.
У характері взаємовідносин усіх учасників педагогічного
процесу:
- створення особливої атмосфери взаємодовіри та
взаємоповаги;
- використання стилів педагогічного спілкування на основі
дружньої прихильності та захоплення спільною творчою
діяльністю;
- високий ступінь інтеграції гімназії та сім’ї;
- формування учнівських колективів у виховній роботі із
хлопцями різного віку;
Нами встановлено, що вирішальним фактором впроваджен
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ня принципу гуманізму в реальне життя гімназії є створення в ній
особистісно орієнтованого виховного середовища, яке ми визначаємо як сукупність цілеспрямованих створених соціальних і
педагогічних умов, які забезпечують формування інтелектуально, духовно й фізично розвиненої особистості з гармонійним
поєднанням загальнолюдських та національних цінностей,
здатної до соціального самовизначення та самореалізації.
Гуманізація виховання особистості – це процес формування
особистісно орієнтованого виховного середовища на засадах
взаємодії всіх учасників педагогічного процесу.
Нами здійснено аналіз вітчизняних та зарубіжних гуманістичних педагогічних систем В.О.Сухомлинського, С.Френе,
М.Монтессорі, вальдорфської та виділено спільні засоби
гуманізації виховного процесу, які ними застосовувались, а саме:
забезпечення простору вільним проявам дитини, індивідуальний
підхід до виховання, урахування сенситивних періодів у розвитку
особистості, організація гарантованого успіху кожному учневі,
висока інтеграція школи та сім’ї та інші.
Ми дійшли висновку, що гуманізація виховного процесу найбільш ефективно здійснюється тоді, коли відбувається розвиток
творчих здібностей та громадських якостей особистості; створений комфортний морально-психологічний клімат, атмосфера
взаємодовіри, взаємоповаги та взаємовідповідальності; соціокультурне середовище, яке стимулює самопізнання й самовдосконалення; ураховуються індивідуальні особливості старших учнів, відбувається демократизація управління навчальним
закладом.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У
статті
розкриваються
основні
напрямки
роботи
загальноосвітнього навчального закладу щодо збереження та
зміцнення здоров’я дитини.

Однією з головних цінностей у житті людини є здоров’я. За
визначенням видатного російського вченого І.Брехмана,
«Здоров’я – це не відсутність хвороб, а фізична, соціальна і
психологічна гармонія людини, доброзичливі стосунки з іншими
людьми, з природою й самою собою» [1, с.30].
Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що
здоров’я, само по собі, не є сталим елементом у нашому житті.
Крім біологічних змін, які відбуваються в організмі людини, на
здоров’я впливають і соціальні фактори, і генетичні зміни та
екологічні умови сьогодення. І особливо це впливає на молодий
організм, який ще продовжує формуватися.
Як зазначає Безруких М.М., кількість учнів, які страждають
на хронічні захворювання, сягнула межі 90% (кількість
абсолютно здорових дітей не перевищує 10%), більше 50% із
них мають незадовільну фізичну підготовку. Приблизно 75%
хвороб дорослих є наслідком умов життя в дитячі та юнацькі
роки [2, 5].
За результатами обстеження вчені відмічають, що за період
навчання з 1 по 9 класи кількість здорових дітей зменшується в
4 рази, а дітей із вадами зору збільшується з 3 до 50 %, кількість
нервово-психічних порушень збільшується з 15 до 40 %, а з
порушеннями опорно-рухового апарату (сколіоз, остеохондроз,
складні форми плоскостопості) – до 65% [9].
Також протягом навчання в школі збільшується кількість
учнів, що мають декілька діагнозів: школярі 7–8 років мають у
середньому два діагнози хвороб, 10-11 років – три діагнози,
16–17 – 3–4 діагнози, а 20% старшокласників мають п’ять і
більше функціональних порушень і хронічних захворювань [2].
Після таких даних не можна не погодитися з В.Г.Грибаном,
який відмічав, що здоров’я як повітря – його не відчуваєш доки
воно є, але про нього не потрібно забувати, за нього слід
боротися [6, с.4].
*
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Таким чином, у навчально-виховному процесі дитина й її
здоров’я виступають найважливішими педагогічними цінностями.
О.Іонова та О.Савченко вважають, що не дитину треба
пристосовувати до освітнього процесу, а цей процес – до дитини
[8, 12].
Тому на сучасному етапі розвитку освіти одним із
пріоритетних напрямків роботи загальноосвітнього навчального
закладу є збереження та зміцнення здоров’я дитини шляхом
упровадження інноваційних технологій в навчальний процес,
який, у свою чергу, є орієнтованим на індивідуальний розвиток
особистості та основаним на формуванні в учнів стійких
переконань і знань про здоров’я та здоровий спосіб життя.
Але ще до сих пір, на жаль, у сучасній школі використовують
авторитарно-репродуктивний
стиль
навчання.
Професор
О.Вишневський рекомендував відмовитися від традиційних
форм і режиму діяльності на уроці, коли діти увесь час сидять
майже нерухомо, а вчитель «навіює» їм знання. Тут немає, на
його думку, інтенсивної праці дитини, проте є дуже шкідливе для
здоров’я сидіння за партою без руху [4].
Тому для ефективності навчального процесу необхідно
змінити деякі форми та методи викладання уроку. В організації
навчання В.Сухомлинський звертає увагу на правильне
чергування видів діяльності, установлення індивідуального для
кожної дитини режиму праці й відпочинку, активізацію учнів
через рух, ігри, фізичну працю, ходьбу, біг – оскільки без утоми
не може бути здоров’я [13, т.3, с.48–49].
У закладах освіти у процес навчання необхідно активно
залучати рух учнів. Так, у початковій ланці широко
використовується методика О.Дубогай, девізом якої є: «Дитина
втомилася сидіти – вона повинна відпочивати у русі» [7, с.15].
Наприклад, у «школах сприяння здоров’ю» на уроках, виходячи
зі специфіки навчального предмета, його місця в розкладі,
природних біоритмів, учителі роблять динамічні перерви, під час
яких проводять фізкультурні хвилинки, комплексні вправи на
розслаблення
м’язів,
формування
правильної
постави,
займаються з дітьми пальчиковою гімнастикою, гімнастикою для
очей, дихальними вправами тощо [14].
Також необхідно приділяти велику увагу створенню
позитивного психоемоційного мікроклімату під час занять. Саме
позитивний настрій покращує психічний стан учнів, зменшує
вірогідність виникнення стресів та депресій, які можуть в
подальшому негативно вплинути на психічне здоров’я учнів. Із
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цією метою на базі початкової школи створюються психологічні
служби. Вони допомагають учителеві й учням у подолані стресів,
тривожних станів. Також одним із завдань цих служб – учити
педагогів та допомагати їм проводити з учнями колективні та
групові релаксаційні заняття, психотренінги на уроках з метою
усунення перешкод у розвитку індивідуальності дитини.
У свою чергу, С.Кириленко та Максимова Н., рекомендують
більше використовувати сучасні освітні методи – аудіовізуальні,
що підвищують ефективність навчального процесу; методи
інтерактивного навчання (різновиди групових дискусій, рольових
ігор, сократівських бесід, мозкового штурму, тренінгів тощо) [10,
11].
Діяльність загальноосвітнього закладу щодо збереження та
зміцнення здоров’я учнів лише тоді може вважатися повноцінною
та ефективною, якщо в повній мірі, професійно та ефективно в
єдиній
системі
реалізуються
здоров’язбережувальні
та
здоров’яформувальної технології, розуміючи під ним ті
психолого-педагогічні
технології,
програми,
методи,
які
спрямовані на виховання в учнів культури здоров’я, особистісних
якостей, що сприяють його збереженню та зміцненню,
формуванню уявлень про здоров’я як цінність, а також
мотивацію на здоровий спосіб життя [3].
На сучасному етапі розвитку освіти дуже популярними
стають такі здоров’язбережувальні технології, як:
- аурикулотерапія – це лікувальний вплив на точки вушної
раковини, один із методів сучасної рефлексотерапії;
- японська методика пальцевого масажу;
- аромотерапія (дослідження вчених показали, що запахи
здатні управляти працездатністю й настроєм людини);
- музикотерапія – це вплив музики на людину з терапевттичними цілями. Музика здатна змінити психічний та фізичний
стан людини;
- хромотерапія – терапевтичний вплив кольорів на організм людини;
- імаготерапія – театралізація психотерапевтичного процесу (образа); в основі лежить використання переказу драматичного добутку, перехід розповіді в заздалегідь запланований
діалог між дорослим і дитиною, що розвиває ситуацію;
- лялькотерапія – один з видів імаготерапії. Заснована на
ідентифікації з образом улюбленого героя (казки, мультфільму,
іграшки);
- образно-рольова драмтерапія – реконструкція поведін
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кової реакції при розігруванні спеціально підібраного сюжету;
- психодрама – діти грають не готові ролі, а імпровізують
під керівництвом педагога;
- лібропсихотерапія – лікувальне читання, бібліотерапія –
лікування через книгу (спеціально підібрані добутки);
- казкотерапія – психокорекція засобами казки – заснована
на привабливості для дітей казки як виду твору, що дозволяє
мріяти, фантазувати.
Зазначені вище технології можуть бути представлені за
такою класифікацією, у якій враховується, яким чином кожен
учень залучений до навчального процесу:
- позасуб’єктні:
технології
раціональної
організації
навчального процесу, створення позитивного психоемоційного
мікроклімату під час занять;
- ті, що відзначаються пасивною участю учнів: аудіовізуальні
методи,
фітотерапія,
офтальмотренажери,
музикотерапія, хромотерапія тощо;
- ті, що здійснюються за активної позиції учнів: різні види
гімнастики, технології навчання здорового способу життя,
виховання культури здоров’я, методи інтерактивного навчання,
імаготерапія.
В окрему групу також необхідно виділити принцип
індивідуального підходу під час навчання. У сьогоденні постійно
збільшується кількість знань, необхідна для успішної діяльності.
Спроба дати необхідну кількість цих знань учням за рахунок
збільшення самого обсягу знань призвело лише до ускладнення
навчальних програм і перевантаження учнів. До негативних
наслідків такого підходу можна віднести скорочення у дітей
вільного часу, необхідного для саморозвитку; різке погіршення їх
здоров’я; перевантаження пам’яті величезною кількістю непотрібної інформації; укорінення орієнтації на репродуктивні форми
діяльності. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, схильностей і
обдарувань кожного учня.
Виходячи з вищесказаного, тільки при використанні в навчально-виховному процесі педагогічних здоров’язбережувальних технологій, під якими розуміють усі психолого-педагогічні
технології, програми та методи, спрямованні на збереження, а по
можливості й на покращення стану здоров’я учнів, ми можемо
говорити про цілеспрямований здоров’язбережувальний навчально-виховний процес, який не нанесе прямої або
опосередкованої шкоди здоров’ю учнів, створить безпечні й
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комфортні умови перебування дітей у школі, забезпечить
індивідуальний підхід під час навчання й виховання дитини,
сприятиме запобіганню стресів, перевантаження, утоми
вихованців і тим самим сприятиме збереженню й зміцненню
здоров’я школярів.
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ПОЗААУДИТОРНА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА У ВНЗ
У статті розглянуті форми й методи позааудиторної виховної
роботи зі студентською молоддю.

Позааудиторні виховні заходи сприяють поглибленню знань
студентів з історії та культури народу, його традицій, формуванню патріотичних поглядів, переконань та почуттів, відповідної
поведінки.
Важливе місце у вихованні займає залучення студентів до
масових заходів патріотичного змісту. Значення масових заходів
у тому, що вони охоплюють переважну більшість студентів,
мають емоційний вплив на них. Найбільш поширені масові
виховні заходи з патріотичної тематики – це відзначення
державних та релігійних свят, знаменних подій у житті
університету та факультету, проведення читацьких конференцій,
тематичних вечорів, вечорів запитань і відповідей, тижнів із
різних навчальних предметів, зустрічей із видатними людьми,
конкурсів, олімпіад, фестивалів, виставок тощо.
Такі заходи сприяють утвердженню патріотичних почуттів,
співпричетності до важливих подій, що засвідчує участь студентів в організації загальнодержавних свят – Дня Незалежності,
Дня знань, Дня захисника Вітчизни, Свята Перемоги та ін.).
Найбільш масовими бувають загальноуніверситетські вечори,
присвячені Дню університету, Дню факультету, Дню студента,
Дню науки та ін. Важливо, що такі заходи проходять в атмосфері
особистої причетності до обговорюваних проблем. Студенти
виступають організаторами й учасниками: запрошують гостей,
готують виставки, демонструють фільми. Мета такої роботи 
довести, що їх університет найкращий, викликати повагу до
свого навчального закладу.
До Дня рідної мови проводятьтся тижні української мови, у
межах яких відбуваються вікторини на краще знання української
мови та літератури. Питання вікторини допомагають студентам
продемонструвати знання рідної мови й рівень володіння культурою мовлення в різних сферах (навчальній, науковій, діловій).
Ефективною формою виховання є читацькі конференції.
Засобом пропагування наукової, художньої, публіцистичної літератури студентській молоді прищеплюється інтерес до книги,
формуються літературно-естетичні смаки. Такі конференції про*
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водяться на матеріалі творчості одного або кількох авторів,
творів, поєднаних однією тематикою, з окремої літературної або
наукової проблеми. Форма проведення для студентів першого
курсу наближається до бесіди, під час якої студенти висловлюють своє ставлення до творів, читають напам’ять уривки,
інсценують, переглядають фільми. Старшокурсники виступають
з доповідями, повідомленнями, у яких аналізують особливості
творчості, жанру, стилю, проблематики автора. Найбільшу
зацікавленість виявляють студенти до творчих особистостей:
Г.Сковороди, його філософії серця; І.Котляревського, його ролі у
становленні української літературної мови та ін. Шанобливе
ставлення до письменників-земляків виявляється в ретельному
пошуку архівних матеріалів, фотодокументів.
Для допитливих і небайдужих до мистецтва проводяться
літературні, мовні, краєзнавчі вікторини. Студенти беруть у них
активну участь: збирають матеріали, готують наочність і призи.
Вечори запитань і відповідей закликають до діалогу між фахівцями й бажаючими знати відповіді на хвилюючі їх проблеми.
При підготовці таких заходів запрошують фахівців різних сфер
діяльності. Зустрічі з лікарями, соціологами, політологами,
мистецтвознавцями допомагають студентам розібратися у
проблемах, пов’язаних із здоров’ям («Як подолати залежність від
шкідливих звичок – куріння, пияцтва, наркоманії»). Провідні
фахівці знайомлять із всесвітніми інформаційними технологіями,
із новітніми світовими досягненнями в цій галузі, вітчизняними
науковими дослідженнями, розробками наукових лабораторій
навчальних закладів.
У формі літературно-музичних композицій доречно проводити не тільки заходи на літературні теми («Поезія Л.Українки»,
«Наш земляк М.Коцюбинський», «Музика садиби М.Пирогова»).
Оригінальною є така форма для проведення заходів з популяризації імен українських науковців. Для характеристики епохи, у
якій жив і працював учений, використовують соціокультурний
план: вплив літератури, мистецтва на духовність, естетичні
смаки. Наприклад, до такого заходу на тему «Син неба
І.Сікорський» використовувалися відеозаписи із зображенням
літальних апаратів, від найдавніших до сучасних, музичні записи,
поезія початку ХХ ст.
Культпоходи в театр на вистави («Наталка-Полтавка»,
«Запорожець за Дунаєм», «Мазепа», «Поминальна молитва»,
«Маруся Чурай», «Потрібен брехун» та ін.), відвідування
концертів в обласній філармонії («Український романс», музика
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М.Скорика, український джаз, камерний хор «Дзвін») не лише
знайомлять студентів із різними жанрами мистецтва, але й
формують естетичні смаки та патріотичні почуття.
Показниками ефективності масових форм позааудиторної
роботи у вихованні студентської молоді є кількісне охоплення,
активність учасників, емоційний вплив.
Серед групових форм виховної роботи найбільш поширені
бесіди, зустрічі, диспути, «круглі столи», вечори запитань і
відповідей, літературно-музичні композиції, гуртки за інтересами,
обговорення радіо- і телепередач, новинок преси, акції милосердя, пошукова діяльність, екскурсії, походи, заочні подорожі.
Бесіда – найбільш уживаний діалогічний метод. Бесіду
проводять з одним студентом (індивідуальна бесіда), кількома
(групова), із групою (колективна) на виховних годинах, зустрічах
із кураторами тощо. Результативність їх залежить від уміння
педагога подати інформацію, передати почуття, зацікавити,
переконати, спонукати до роздумів. Теми для бесід підказує
саме життя: про національних героїв та дисидентів, які боролися
за національну ідею, життя яких є зразком служіння Україні, про
сучасні народні традиції, про пріоритети сучасної молоді та ін.
Цікава й змістовна бесіда про походження та історичну місію
української національної символіки. Студентів зазделегідь ознайомлювали з основними питаннями, що виносяться на виховний
захід, з метою глибокого усвідомлення ними першовитоків
національної символіки. Бесіда проводиться за планом:
1. Витоки української національної символіки.
2. Найдавніші знаки-символи трипільської культури.
3. Традиційність української національної символіки.
4. Національна символіка незалежної України.
У процесі бесіди розкривалися основні символи прадавніх
українців (рослинні, зооморфні та антропоморфні символи, морально-духовний зміст блакитного і жовтого кольорів тощо). Основна мета такої бесіди – розкрити духовний потенціал української національної символіки, що сприятиме не лише розумінню
світогляду предків, але й формуванню національної свідомості.
Доцільне проведення евристичної бесіди «Космічні, астрономічні уявлення, знання й народний календар українців», під
час якої студенти збагачуються новими знаннями про предків.
Знання праукраїнців про космос, усесвіт, реформа календаря
мудрецем-скіфом Діонісієм Малим, система літочислення наших
предків, місячний і сонячний календарі, український космізм
засвідчують величезний науково-філософський потенціал
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українців, заохочують студентів до творчої пошукової роботи.
Збагачення знань студентів здійснюється під час засвоєння
ними історичного матеріалу про героїчне минуле нашого народу,
його прагнення до зміцнення могутності рідної країни, про його
мужність у боротьбі з іноземними загарбниками. Для надання
виховній роботі емоційного характеру використовується яскравий фактичний матеріал, позитивні приклади патріотизму відомих історичних діячів, письменників, героїв національно-визвольних війн. Зустрічі з такими героями (ветеранами війни, праці,
ученими, письменниками, поетами, художниками, громадськими
діячами) мають ще більший вплив на патріотичні почуття студентів. Особливо, коли видатні люди є земляками студентів або
викладачами й співробітниками університету. У ході зустрічей
відбувається оцінювання історичних явищ на основі принципів
історичної достовірності, науковості, гуманізму, доброчинності, а
також із позицій забезпечення взаємозв’язку між поколіннями. У
студентів необхідно акцентувати увагу на питаннях про внесок
нашої країни у світовий розвиток науки, культури, різних галузей
виробництва. Під час таких зустрічей студенти знайомляться зі
своїми сучасниками, які стали взірцем патріотичного служіння
Вітчизні. Патріотичні подвиги нелітературних героїв дають
можливість студентам реально пережити почуття прив’язаності
до своєї землі, Батьківщини.
Зустрічі з творчими людьми рідного краю: письменниками,
митцями, музикантами – закликають до творчості. Свідченням
такої взаємодії стають виставки творів декоративно-ужиткового
мистецтва, альманахи студентських поезій.
Важливу роль у позааудиторній виховній роботі відіграють
дискусії – як спонтанні, викликані суспільними подіями,
повідомленнями ЗМІ, так і спеціально організовані, до яких слід
ретельно підготуватися: визначити тему, підготувати питання
для обговорення, щоб студенти опрацювали відповідні
літературні джерела, продумали свої виступи. Лише така
підготовка дискусії дасть бажані результати.
Під час дискусій формується культура мислення й культура
мовлення, логіка студентів, виявляються їх інтелектуальні
здібності, відбуваються зміни поглядів на суспільні явища,
переоцінка цінностей, а разом з тим вони замислюються над
своєю життєвою, громадянською позицією.
Образотворче мистецтво займає особливе місце у
виховному процесі, що зумовлено його специфікою. Зором
сприйняті статичні образи живопису, графіки, скульптури,
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найбільш чітко фіксуються пам’яттю молодої людини, сприяють
формуванню в неї почуття прекрасного, адекватного ставлення
до дійсності, розвивають естетичні смаки.
«Круглі столи» зазвичай збирають молодих людей, які не
обмежуються власною думкою в пошуках істини. Заздалегідь
визначаються тема для обговорення та коло питань. Учасники
демонструють свої знання теми й перспективи її розвитку. Обговорювані теми: «Моральність наукових відкриттів», «Культура
особистості і культура мовлення», «Духовний потенціал українців» розглядаються в різних аспектах: загальнолюдські й національні духовні цінності, гуманістичний потенціал язичницької
віри, морально-духовний зміст народного календаря, християнські цінності, моральні цінності сучасної молоді та ін.
Студенти – члени клубу «Еліта» – беруть участь в
організації та проведенні круглих столів «Козацькому роду нема
переводу», «Державні і народні символи України», «Про що
говорять наші імена», «Минуле і сучасне в назвах вулиць міста»,
«Чи треба знати історію свого народу».
Творчий потенціал студентів найбільш реалізовувався в
гуртках за інтересами, провідними завданнями яких є: виховання
фізично й морально здорової людини; засвоєння моральних
цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм; формування естетичних смаків; створення атмосфери емоційної захищеності, любові; збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, звичаїв, обрядів свого народу і народів,
що населяють Україну; вивчення мови й шанування культури,
національної літератури, мистецтва, преси, радіо і телебачення.
У творчій праці розкриваються природні здібності студентів,
удосконалюються набуті навички. Найпопулярнішими є гуртки
народного та сучасного танцю, спортивні секції, фольклорні
колективи, студії вокалу та художніх ремесел, театральні,
поетичні клуби, клуби журналістів, фотоклуби. Про участь
студентів у таких гуртках свідчать звітні концерти й виставки,
статті в часописах університету, міста.
Систематичними для студентів стають мандрівки історичними місцями України за маршрутами: історико-архітектурні пам’ятки м.Києва (XI-XX ст.), зокрема в заповідники «Софія Київська»
та «Києво-Печерська Лавра», що занесені у Список Всесвітньої
Спадщини ЮНЕСКО; Почаївська Лавра (XVI–XIX ст.); ландшафтний парк «Софіївка» (XVIII–XIX ст.) в м. Умань; історико-архітектурні пам’ятки багатьох національних культур (XII–XX ст.) у
м. Кам’янець-Подільський;
історико-архітектурні
пам’ятки
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м. Вінниці (XVIII–XX ст.).
Еколого-краєзнавча діяльність (подорожі, екологічні табори,
товариства) дозволяє студентам виявляти та миттєво реагувати
на випадки варварського ставлення до рідної природи,
проводити роботи з очищення й благоустрою джерел, потічків,
маленьких річок, створенню полезахисних смуг, парків та алей,
організовувати протестні заходи, спрямовані на припинення
хімічного забруднення земель, знищення зелених насаджень та
ін. Однак, головними в цій роботі є заходи з озеленення
приуніверситетських територій, створення куточків природи біля
гуртожитків, що сприяє формуванню шанобливого ставлення до
рідної природи в цілому.
Таким чином, групові форми виховання є доступнішими, бо
не вимагають особливих умов для їх організації і проведення, а
також досить ефективними за умови кваліфікованого педагогічного керівництва. Основними вимогами до групових заходів були: створення колективів, тобто людей, об’єднаних спільною метою (як студентські групи, гуртки за інтересами та ін.) і соціально
значимою спільною діяльністю (товариства, команди, союзи,
об’єднання), що дозволяє впливати на формування почуття взаєморозуміння, взаємодії, взаємодопомоги, відповідальності; педагогічне управління студентським колективом, яке здійснюється
з урахуванням виховної мети в поєднанні з особистими інтересами студентів, їх професійною та громадянською орієнтацією.
Література:
1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
2. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси.
– Львів, 1996. – 238 с.

Воробйова Р.Н.
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТІ ЧИТАЧА–УЧНЯ
ЧЕРЕЗ ВЗАЄМОДІЮ БІБЛІОТЕКАРЯ ТА ПЕДАГОГІВ
У статті розкрита роль бібліотеки в навчально-виховному
процесі гімназії та розвитку особистості читачів.

Одна з головних ідей освітньої моделі Каховської гімназії,
структурним елементом якої є шкільна бібліотека, – це виховання гармонійної, всебічно розвиненої особистості, учня – гуманіста, інтелектуала, громадянина, учня-творця. На досягнення цієї
мети спрямована ціла низка різноманітних заходів, програм та
*
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проектів, що здійснюються у стінах навчального закладу.
Бібліотека гімназії стала складовою цього процесу. Бібліотекар
Світлана Іванівна Стрельчук активно сприяє цій діяльності.
Оскільки останнім часом освіта ставить за мету не просто
надання інформації та знань, а навчання пошуку цієї самої
інформації, то й процес виховання творчої особистості включає в
себе не лише цілеспрямоване формування творчих якостей у
дитини, але й створення відповідних ситуацій, у яких ці якості
могли б себе виявити якнайкраще. Тому саме спільна робота
вчителя-предметника та бібліотекаря здатна всебічно забезпечити послідовність цього процесу: перший дає базові знання з
предмету, теми, зацікавлює учня, шляхом розробки творчих та
випереджальних завдань спрямовує його до пошукової роботи;
другий, тобто бібліотекар, підтримує зацікавленість, надає
необхідну інформацію, навчає нею користуватися й знаходити її
самостійно. Таким чином, учителі та бібліотекар спільними
зусиллями створюють середовище, сприятливе для формування
та зростання творчого потенціалу гімназиста.
Педагоги співпрацюють із Світланою Іванівною, починаючи з
підбору інформації та літератури для уроків, і закінчуючи
спільним проведенням позаурочних виховних заходів. Книжкова
виставка та бібліографічний огляд допомагають при викладенні
нової теми з будь-якого предмету, особливо, якщо вчителем
передбачені випереджальні та творчі завдання, адже в такому
випадку учні обов’язково працюють із літературою самостійно.
Фрагмент уроку географії у 8 класі «Джерела пошуку інформації
про рідний край» традиційно відбувається в шкільній бібліотеці з
використанням книжково-ілюстративної виставки, краєзнавчої
картотеки, підшивок періодичних видань, однієї з тематичних
папок. Серед масових заходів, що проводяться спільно з
учителями-предметниками, – ігри та вікторини, усні журнали на
природознавчі та екологічні теми – з учителем біології; години
пам’яті у День пам’яті жертв голодомору, річницю Чорнобильської трагедії – з учителями історії і т.ін.
У результаті такої спільної роботи в учнів виявляються
здібності до предмета (у тому числі й приховані), розвивається
зацікавленість предметом, допитливість та творче ставлення до
нього, відбувається оволодіння великим обсягом інформації,
збільшується словниковий запас. Діти вчаться інтегрувати й
синтезувати інформацію, використовувати альтернативні шляхи
її пошуку, міркувати, критично мислити.
Досвід співпраці С.І.Стрельчук з учителями-предметниками
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особливо цікаво розглянути на окремих прикладах. Так, інформатика як наука, що вивчає інформацію, має безпосередній
зв’язок з бібліотечною роботою, особливо останнім часом, після
впровадження в роботу закладу програми «Інтел». Використання
інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення бібліотечних уроків та заходів дає такі результати: краще опанування інформації за рахунок її доступності через оптимальне
унаочнення (тобто використання мультимедійних презентацій),
додаткові знання та навички з інформатики (навички роботи у
програмі Power Point), зацікавлення предметом, розширення
меж творчих можливостей та творчої діяльності учнів, самостійна дослідницька діяльність учнів при вирішенні практично
спрямованих завдань (створення власних презентацій).
Одна з найцікавіших форм інтерактивної роботи – тренінги,
які розробляються й проводяться бібліотекарем у співпраці з
практичним психологом гімназії. Вони дають змогу сформувати
певне психологічне ставлення до проблеми, яка виноситься на
пізнавально-виховний захід, допомагає кожному з учнів
сформулювати й висловити власну думку, активно працювати,
відчувати себе потрібним і успішним. Другий крок у проведенні
тренінгів – підготовка тренерів з учнів-учасників, що дає змогу
останнім відчути себе лідерами, організаторами, виявити свої
лекторські та ораторські здібності.
У курсі «Образотворче мистецтво» є теми, які вчитель розробляє разом з бібліотекарем, оскільки вони є й у плані популяризації бібліотечно-бібліографічних знань, наприклад, «Книжкова
графіка»: «Структура книги», «Ілюстрація», «Екслібрис». Відчути
себе творцем книги отримує змогу кожен семикласник під час
циклу інтегрованих уроків «Ми – книговидавці». Відомо, що
найкраще запам’ятовується те, що побачив, почув, а потім
відтворив самостійно. Тож подібні уроки – найкращий спосіб
вивчити структуру книги, книговидавничі професії, випробувати
одну або кілька з них на собі. Вони розвивають художньоприкладні, композиційні здібності учнів, фантазію, уяву,
абстрактно-образне, просторове мислення, навички практичного
застосування набутих знань.
Найтісніша співпраця бібліотеки провадиться з викладачами
української та зарубіжної літератур. Це робота з популяризації
філологічних знань, творів класиків та сучасників, підготовка
народознавчих свят, заходи до ювілеїв видатних письменників.
Надихнути дітей на літературну творчість, дати їм основи
відповідних знань покликані зустрічі з письменниками та поетами
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Херсонщини – Н.Сагайдак, В.Ніжеголенко, А.Португальським.,
організовані спільними зусиллями бібліотекаря С.І.Стрельчук та
вчителів української мови. Підбити підсумок літературної
творчості дітей, заохотити кращих допомагає конкурс юних
поетів, що став у гімназії традиційним. Один із підсумків цього
конкурсу – збірки кращих творів, що видаються шкільною
бібліотекою і збагачують її фонд.
Для автора-початківця дуже важливою є перша читацька
аудиторія. У цьому плані учні гімназії – майбутні поети, прозаїки,
журналісти – у виграшному становищі. Їх творчі доробки регулярно друкуються у шкільній газеті «Стрічечка», яка видається під
патронатом шкільної бібліотеки. Окрім того, що вірші та статті
учнів – головні складові змісту газети, періодично видаються
спецвипуски, наприклад, у кінці минулого навчального року –
«Першачки про природу», у І семестрі поточного року окремим
номером вийшли міні-оповідання учнів 2-го класу «Моє хобі».
Робота у шкільній газеті дозволяє виявити справжніх журналістів
і дати їм змогу рости й розвиватися. Так, доробки екс-редактора
газети О.Мозкової з'являються й на сторінках «Каховської зорі».
Велика кількість заходів, які проводить бібліотека, тим чи
іншим чином пов’язані з роботою драматичної студії «Маска». Це
– і спектаклі «Сонячний зайчик і сонячний вовк», «Маляткоздоров’ятко», «Дух води», «Бібліотечна пригода», і заходи з
елементами театралізації – вікторина «Собаче серце», усний
журнал «Від краплини», бібліотечні уроки «Знайомство з
бібліотекою», «Книжчина лікарня». Цікаво, що подібні заходи
дають «вихід» не лише акторським прагненням та нахилам дітей,
але й драматургічним. Сценарій до спектаклю «Дух води» та
сюжет «Бібліотечної пригоди» створені учнями гімназії –
О.Мозковою та Д.Зюзем.
Процес, що відбувається в гімназії, недаремно називають
навчально-виховним, бо тут навчають і виховують, а бібліотека,
як обов’язковий структурний підрозділ закладу, допомагає
реалізувати всі його завдання.
С.І. Стрельчук співпрацює із класними керівниками протягом
цілого року й у всіх напрямках, починаючи з забезпечення
підручниками. Виховний момент несе в собі вже сам процес
прийому й розподілу підручників – у цей час виховується повага
й бережливе ставлення, з одного боку, до книги як такої, а з
іншого – до шкільного, суспільного майна. Таку ж виховну мету
мають регулярні перевірки стану ведення підручників, які або
проводяться в присутності класного керівника, або ж результати


90




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



перевірки доводяться до його відома.
Під час проведення класних годин ведеться пропаганда
бібліотечно-бібліографічних знань серед школярів за допомогою
бібліотечних уроків, що виховує учнів як умілих, розсудливих
читачів – користувачів бібліотечним фондом та бібліотечними
послугами.
Виховний момент має в собі кожен масовий захід, проведений бібліотекою за підтримки й допомоги класного керівника.
Класний керівник бере участь у підготовці команд, якщо захід
має конкурсний характер, призначає відповідальних за ту чи
іншу ланку роботи, за його допомогою визначається оптимальний час і місце проведення заходу, актуальність тієї чи іншої
теми, її відповідність інтересам саме цього класного колективу.
Заходи, які проводить бібліотека, узгоджуються з тематичними місячниками й тижнями, які проходять у навчальному
закладі. До «Тижня української культури» з метою популяризації
українського фольклору, виховання любові та поваги до усної
творчості свого народу у класах початкової ланки було
проведено спочатку вікторину «У світі казки чарівної», потім –
«Свято казки».
До місячника гуманістичного виховання бібліотекар разом із
класоводами 3-4 класів підготували й провели літературноісторичну гру «У глибини віків з Динозавриком», інформвікторину «Що ми знаємо про собак?» – із класними керівниками
5 класів, літературно-біографічну композицію «Письменники
Таврійського краю» – 7-9 класів.
Під час тижня правового виховання у 8 класі пройшов «Юридичний аукціон», створено базу даних «Здоровий спосіб життя».
На екологічне виховання учнів спрямована ціла система
заходів бібліотеки: виставки «Наодинці з природою», «Природа
б’є на сполох», масові заходи, тематична добірка літератури,
усні журнали «Я – краплинка природи», «Екологічне лото» та гра
«Флора і фауна»). Особливо запам’яталисяь читачам-учням
масові заходи. До підготовки й проведення бібліотечних масових
заходів Світлана Іванівна залучає й гімназійні центри
самоврядування, кожний – за своїм напрямком. Найтісніше з
бібліотекою співпрацюють Центр «Інтелект» та «Курінь народної
мудрості». Ця співпраця також не обходиться без координуючої
участі класних керівників.
За інформаційної підтримки бібліотеки проводяться класні
години, години спілкування та інші виховні заходи в класах
гімназії.
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Завдяки періодичній пресі, наприклад, газетам «Позакласний час», «Все для вчителя», а саме рубриці «На допомогу
класному керівникові», бібліотекар допомагає педагогамкласоводам спланувати тематику класних годин, виховних
заходів, підібрати сценарії та цікаві матеріали до них, матеріали
з газети «Позакласний час», які вміщують анотації узагальненого
досвіду кращих класних керівників загальноосвітніх навчальних
закладів України.
До педагогічної ради для класних керівників з питання
«Удосконалення системи виховної роботи через розвиток
класних колективів» бібліотекар зробила добірку матеріалів для
промовців, підготувала книжкову виставку «Творчість класного
керівника».
Завдяки цим та іншим заходам бібліотека доступними їй
засобами – за допомогою книжок, журналів, газет, виставок, що
їх демонструють, цікавої та повчальної інформації, що міститься
в них, вікторин та конкурсів, що спонукають звертатися до додаткової літератури, веде планомірне й регулярне виховання в учнів
кращих громадянських та моральних якостей, приєднуючи свій
посильний внесок до загальношкільної виховної роботи.
Таким чином, різноманітність форм і методів застосування
інноваційних методик, які використовує С.І.Стрельчук під час
проведення бібліотечних уроків та виховних заходів разом із
педагогами та учнями, не лише сприяє формуванню творчих
якостей читачів, але й стає підґрунтям для реалізації проявів
дитячої творчості.
*
Гандзюк Л.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ
ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
Стаття
присвячена
питанням
застосування
сучасних
педагогічних технологій у навчальному процесі технічного коледжу.

На сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні до
технічної школи висуваються підвищені вимоги з боку суспільства, держави й самого життя. Пріоритетними стають питання
відродження духовності, національної культури, моральних і
демократичних цінностей, прав і свобод особистості.
У зв’язку із цим проблема підготовки майбутніх фахівців для
роботи у принципово нових соціально-економічних умовах
*
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набуває особливої гостроти й актуальності.
Вирішити дану проблему з використанням старих підходів і з
позицій накопиченого досвіду в рамках діючих схем, традиційних
технологій, методів і форм навчання неможливо. Життя ставить
перед освітою нові гострі завдання психолого-педагогічного та
професійного характеру.
Переосмислення підходу до навчальної діяльності у
світовому навчальному процесі є нагальною проблемою часу.
Реальні втілення нових концептуальних підходів потребують
перегляду всіх компонентів освітнього процесу навчального
закладу, починаючи від мети, змісту й закінчуючи оцінкою
ефективності навчання, аналізом результативності навчальновиховного процесу. Відхід від стереотипів репродуктивного
навчання та зосередження уваги на самостійному опануванні
студентами знань – це веління часу.
У руслі вимог Болонської концепції технічна школа має
озброювати студентів глибокими і всебічними знаннями,
залучати студентів до науково-дослідницької роботи, виробляти
навички наукового дослідження.
Вітчизняна й зарубіжна практика показує перспективність
принципово іншої за організацією й технологією кредитно-модульної системи навчання, яка характеризується випереджувальним самостійним вивченням теоретичного матеріалу, змістовними модулями, алгоритмізацією навчальної діяльності, завершеністю певних циклів пізнання. Індивідуалізація навчальної
та диференціація навчаючої діяльності (учіння) створюють для
викладача й студента ситуацію вибору форм занять, забезпечують можливість подальшої самоосвіти й професійної освіти.
Якщо раніше поняття «технологія навчання» зводилось до
інтерпретації теоретичної сторони проведення навчального
заняття,
його
обладнання
різними засобами
техніки,
послідовності викладання та засвоєння тієї чи іншої «порції»
навчального матеріалу на репродуктивному рівні, то лише
перехід на кредитно-модульну систему навчання передбачає
цільність і завершеність, повноту й логічність побудови одиниць
навчального матеріалу у вигляді модулів.
Болонська концепція – це переорієнтація навчального
процесу з суто лекційно-інформативного на індивідуальнодиференційоване, особистістно орієнтоване навчання, що
означає перехід від пасивного отримання знань студентом до
організації самоосвіти студента.
Реформування освіти означає забезпечення переходу від


93




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



інформативної суті лекції до консультативно-оглядового означення проблеми й аналізу можливостей та напрямків її вирішення.
Проте ж питання розв’язання проблеми залишається за студентом. А от аналітичні здібності, здатність знаходити та обробляти
отриману інформацію, уміння висловлювати та відстоювати
свою думку як на заняттях, так і під час іспиту зустрічається у
студентів не часто, тому на іспиті або заліку слід переходити від
висвітлення теоретичних питань білету до обговорення наукової
проблеми, з якої студент виступав на семінарських заняттях,
виконував
творчі завдання,
самостійно відпрацьовував
матеріали наукових джерел, бо студент має своє особисте
бачення проблеми, яке він може обґрунтувати та відстояти.
На цій підставі світові та національні стандарти в основу
навчання ставлять самостійну творчу роботу студента.
До сучасних спеціалістів нині вимоги досить високі. Це,
перш за все, володіння такими вміннями:
- мислити критично та логічно;
- аналізувати інформацію та виділяти головне;
- точно і просто формулювати й висловлювати свої думки;
- використовувати свої знання в нових соціальноекономічних умовах та адаптуватися до них;
- вирішувати проблеми самостійно;
- самостійно творчо працювати.
Підготовка висококваліфікованого фахівця вимагає від
викладацького складу наполегливих пошуків нових прогресивних
форм, методів та прийомів навчання, які б сприяли розвитку
пізнавальної активності студентів, розвитку їх ініціативи. Адже
активність – це риса характеру, яка відображає прагнення й
здатність людини до посиленої, енергійної, ініціативної
діяльності. Дидактика розглядає активність у пізнанні як принцип
виховання у студентів ініціативи й самостійності, ґрунтовного
засвоєння знань, формування необхідних умінь і навичок,
розвиток спостережливості, мислення, мови, пам’яті.
Майбутній спеціаліст швейного виробництва повинен уміти
приймати своєчасні й грамотні рішення щодо вибору моделей,
фурнітури, швейних ниток, оздоблювальних матеріалів,
складання технологічної схеми розподілу праці, розміщення
робочих місць у потоці. Він повинен мати знання про:
- загальні відомості про одяг;
- нормативно-технічну документацію;
- способи з’єднання деталей одягу;
- послідовність обробки швейних виробів;
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- проектування технологічних потоків;
- план розміщення робочих місць у потоці;
- стадії проектування і реконструкції цехів.
Технік-технолог швейного виробництва повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла суспільному розвитку; уміти самостійно здобувати нові знання. Самостійна робота – це навчальна діяльність
студента з виконання завдань викладача (або за власним бажанням), спрямована на розширення та поглиблення отриманих
знань, засвоєння нового матеріалу без сторонньої допомоги.
Самостійна робота розглядається як спланована діяльність
студента, яка здійснюється без прямої допомоги викладача (але
під його керівництвом) для досягнення конкретних результатів.
Самостійна робота є основою розвитку пізнавального
інтересу та здійснення принципу індивідуалізації навчання через:
- вивчення нового на основі знань попереднього матеріалу;
- індивідуальний темп опрацювання матеріалу (відповідно
до типу темпераменту, характеру особистості);
- використання конспектів лекцій, як мотивацію самостійної
пізнавальної діяльності студентів та озброєння їх методологією
пізнання.
Проте розбіжність рівнів підготовки студентів із самого початку їх навчання вимагає від викладача застосування диференційованого підходу. Практика предметної підготовки техніків-технологів швейного виробництва в економіко-технічному технікумі
при Херсонському національному технічному університеті
показує, що творче мислення студентів базується на всебічному
осмисленні способів застосування нових матеріалів, уніфікованої
технології обробки, нового обладнання. Але впровадження
самостійної індивідуальної роботи ми здійснюємо поступово, бо
не навчивши студентів самостійно виконувати завдання, не
можна вимагати від них cсамостійного розв’язання проблеми. На
молодших курсах самостійному мисленню вчаться на лекціях з
проблемним викладанням матеріалу, далі через впровадження
розв’язання проблем, а лише потім через застосування
інтерактивної методики навчання.
Під час планування практичних робіт слід знаходити оптимальне співвідношення репродуктивних, частково-пошукових та
пошукових форм організації занять, щоб забезпечити високий
рівень інтелектуальної і практичної діяльності студентів.
Так, практичні роботи з дисципліни «Технологія виготовлення виробів різного призначення» носять пошуковий характер.
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Студенти самі вибирають послідовність виготовлення нового
виробу, добирають матеріали, обладнання, вид оздоблення й
методи його виконання та нанесення їх на вироби, керуючись
раніше отриманими знаннями.
Проведення практичних і лабораторних робіт з усіх
профільних дисциплін сприяє забезпеченню міцних професійних
знань та вмінь. Формуванню цих умінь та знань допомагають
методичні вказівки, які заздалегідь готує для студентів викладач
з кожного курсу й дисципліни окремо. Вони мають бути
науковими, цікавими і доступними за змістом.
Практичні роботи з дисципліни «Технологія виробів» для
студентів другого курсу носять репродуктивний характер, під час
їх виконанні студенти, користуючись методичними вказівками та
інструкційними картками, зразками окремих деталей та вузлів
швейних виробів, учаться логіці та послідовності мислення,
виробляють навички самостійного підходу до діяльності у
вирішенні проблемної задачі.
А вже для студентів третього й четвертого курсів з даної
дисципліни практичні роботи носять вже частково-пошуковий
характер. При цьому методичні вказівки вже не супроводжуються детальними інструкціями, а потребують самостійного
обрання моделей, обладнання, матеріалів, режиму обробки за
допомогою додаткової літератури. Викладач же контролює хід
роботи, допомагає впоратися із труднощами, відповідає на
запитання, дає відповіді альтернативного характеру (студент
самостійно добирає потрібний варіант).
У кінці заняття підводяться підсумки виконаної роботи,
аналізуються помилки та визначаються шляхи їх усунення.
Оцінка за практичну роботу виставляється з урахування
поточних спостережень та якості звіту. Контроль може бути
проведений у формі термінологічного диктанту (оцінювання
швидкості орієнтування в термінології), експрес-опитування
(дозволяє визначити вміння студента швидко й самостійно
приймати правильне рішення з даного питання). Під час відповіді
на контрольні питання у студента активізується пізнавальний
інтерес до самостійного розкриття проблеми. Усе це спонукає до
активного самостійного пошуку обґрунтованих відповідей.
Можливе виникнення між студентами дискусійного діалогу, який
у підсумку дасть точну відповідь на поставлене запитання.
На практичних заняттях ми маємо справу з системою
«викладач – студент» на рівні складних психічних процесів у
системі управління.
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Адже роль викладача у проведенні практичних робіт з
професійної підготовки техніків-технологів швейного виробництва – наступна:
- сприяти розвитку спроможності студента виділяти
головне з отриманих практичних та теоретичних знань
(здійснення розрахунково-аналітичних рішень задач);
- сприяти формуванню в майбутніх спеціалістів здатності
не лише виконувати роботу за завданнями, а й вести
самостійний творчий пошук;
- учити правильно аналізувати та узагальнювати отриману
на практичних заняттях інформацію для подальшого її використання в курсових та дипломних проектах, практичній діяльності.
Оптимальне керівництво самостійною роботою студентів
зводиться до того, щоб при найменшому обсязі теоретичних
знань, які студент отримав на лекції, дати йому можливості самостійно вчитися. Самостійне навчання має здійснюватися поетапно: 1) засвоєння теоретичного матеріалу, його осмислення й
запам’ятовування; 2) застосування отриманих знань на практиці.
В організації самостійної роботи значне місце займає
діяльнісний підхід до навчальних занять через видачу студентам
завдань у цікавій формі, щоб змусити студента замислюватися
над значенням даної проблеми (або загалом навчальної
дисципліни) в повсякденному житті.
Позааудиторна самостійна робота може бути груповою,
зміст якої визначається навчальною програмою, або індивідуальною, яка проводиться з метою підвищення рівня підготовки та
розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів. Проте,
організовуючи самостійну індивідуальну роботу студентів,
викладач повинен дотримуватись наступного порядку дій:
- вивчити умови для самостійного виконання студентом
завдання;
- визначити обсяг індивідуальної самостійної роботи;
- підготувати перелік знань, умінь, необхідних студенту
для опанування даної теми або предмета в цілому;
- визначити критерії оцінки знань.
Вирішуючи проблему організації самостійного індивідуального опановування знань, ми вирішаємо пріоритетні завдання
освіти, якими є:
- особистісна
орієнтація
на
глибоке
аналітичне
осмислення змісту засвоєної інформації, оволодіння способами
її застосування та прийняття ефективних рішень;
- розвиток освіти, яка має підпорядковуватися законам
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ринкової економіки;
- підвищення соціального статусу професійної освіти;
- розвиток освіти як відправної системи соціального
розвитку особистості та суспільства;
- інтегрування освіти до європейського та світового
простору.
Упровадження гнучких технологій навчання здатне демократизувати навчальний процес і забезпечити більш високі рівні
теоретичної підготовленості, проявленої працездатності та
підготовленості випускників до роботи в нових соціальноекономічних умовах.
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Діденко Н.О., Туркот Т.І.

*

ВИЩА ТЕХНІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
У статті здійснено короткий екскурс в історію виникнення вищої
технічної освіти, наведено аналіз чинників, які впливають на її якість.
Автори висловлюють пропозиції щодо підвищення якості підготовки
інженерів із метою забезпечення їх конкурентоспроможності на
європейському ринку праці.

Розглядаючи Болонський процес як інструмент модернізації
Української системи вищої освіти та її інтеграції з європейською,
ми маємо замислитися над більш глибинними, хоч і
традиційними проблемами. Вони полягають в оновленні змісту
освіти та в удосконаленні її методології відповідно до значних
*
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суспільних та технологічних перетворень, які відбуваються як у
нашій країні, так і у світі в цілому. Тобто, реформуючи освіту, ми,
у першу чергу, маємо відповісти на питання: чому навчати і як
навчати фахівців для подолання викликів природи, суспільних,
економічних, технологічних та інших запитів сучасного світу.
Тут важливо виокремити два чинники. Вони диктують нові
вимоги до методологічної, світоглядної, системної підготовки
сучасних фахівців.
Перший викликаний інформаційною революцією та появою
суспільства, побудованого на знаннях. У всіх сферах людської
діяльності дуже швидко продукуються, оновлюються й
розповсюджуються нескінченні факти, дані й знання про явища
природи, технологічні та суспільні зміни.
У зв'язку із цим істотно зростає роль системних, міждисциплінарних знань людини, необхідних для раціонального й осмисленого оперування з нескінченними потоками різноманітних
знань і даних із метою вирішення нових, нестандартних проблем. У цій новій парадигмі найголовніше місце відводиться аналітичним здібностям інженера та вченого, тобто його спроможності шукати й знаходити необхідну інформацію, точно формулювати проблеми й гіпотези, убачати в сукупностях даних певні
закономірності, знаходити розв'язок складних міждисциплінарних
задач.
Другий фактор пов'язаний із побудовою національних
економік більшості країн світу на засадах інновацій. Вони
поєднують такі важливі суспільні складові, як виробництво,
науку, освіту та бізнес у єдину інноваційну модель країни, галузі
чи компанії. Тому сучасний інженер повинен мати цілісні знання
про ринкові, інноваційні механізми і вміти їх застосовувати на
практиці. Зрозуміло, що за часів централізованої економіки так
завдання не ставилося в принципі, що не дозволяє автоматично
переносити навчальні програми й методики підготовки інженерів
із тих часів на сучасність.
Указані чинники обумовлюють нові підходи до технічної
освіти. Коротко вони зводяться до наступного:
1. Стає актуальним суттєве оновлення змісту та методики
навчання, включення до навчальних програм управлінських,
психолого-педагогічних,
економічних та правових знань,
поглиблене
вивчення
інформаційних
технологій,
основ
інтелектуальної власності, іноземних мов тощо.
2. Уже має діяти виключно креативна методика навчання,
основою якої є принцип «створи», замість принципу «повтори».
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Ця методика особливо благотворна саме в технічній освіті, де
компонента «знання» є лише основою для здійснення компоненти «вміння», де створення нового є метою технічної освіти,
якій підпорядковані всі завдання, етапи й структура навчання.
3. З'являються нові сфери науки й технологій, які потребують змін традиційних університетських дисциплін. Виникає необхідність відходу від класичних методик, що ґрунтувалися на
конкретних дисциплінах, і наближення до проблемно орієнтованих методів формування знань, а також зменшення дистанції між
фундаментальними й прикладними дослідженнями.
4. Професійна підготовка та дослідження в нових сферах
знань потребують інтеграції цілої низки дисциплін, які раніше
вважалися самостійними й не пов'язаними між собою. У результаті виникають міждисциплінарні й мультидисциплінарні програми навчання. Нові форми генерування знань потребують не
лише реконфігурації університетських кафедр і факультетів, а й
реорганізації наукових досліджень та підготовки фахівців, орієнтованих на вирішення складних міждисциплінарних проблем.
В освітньому просторі України технічну освіту можна умовно
представити чотирма великими групами: професійно-технічна
освіта, спеціальна технічна, вища технічна й післядипломна.
Перші дві групи виникли у 20-х роках минулого століття як
спосіб підвищення освітнього рівня населення післяреволюційної
Росії в умовах індустріалізації аграрної країни. Створені у
великій кількості фабрично-заводські училища, а потім ПТУ,
технікуми відіграли свою позитивну роль. Але, на жаль, головні
принципи організації й діяльності цих закладів за інерцією
перейшли в наш час із минулого, що призводить до суттєвих
розбіжностей із ринком праці й потребами суспільства, вимогами
Болонських угод.
Система ж вищої технічної освіти на теренах України має
глибоке історичне коріння. За більш ніж 250-річний час вона
увібрала в себе традиції кращих Європейських інженерних шкіл.
Провідні політехнічні інституції Східної й Центральної Європи –
Львівська, Варшавська, Московська, Харківська, Київська,
Єкатеринославська, Санкт-Петербурзька – беруть свій початок
від принципів освіти більш давніх західноєвропейських шкіл,
зокрема славетної «Еколь Політекнік», заснованої в Парижі
1794 року, а також від Віденського, Магдебурзького технічних
університетів.
В основі цієї системи – поєднання фундаментальної
природничої підготовки з математики, фізики, хімії та інших
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дисциплін із загальноінженерною та отримання професійнопрактичних навичок на виробництві та в наукових установах.
Пізніше система освіти «Еколь Політекнік» була репродукована
лауреатом Нобелівської премії Петром Леонідовичем Капицею
при створенні Московського фізико-технічного інституту. Таку
освіту називають фізико-технічною, і її визнають за елітарну
інженерну. Ця модель стала визначальною для провідних
інженерних шкіл України.
На превеликий жаль, відійшла в минуле колись добре
організована для централізованої економіки система підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів, тобто четверта група
технічної освіти. Нової системи післядипломної освіти, що
задовольнила б потреби ринкової економіки й була б тісно з нею
пов'язана, в Україні ще не створено. Це пояснюється ще й тим,
що, з одного боку, більшість інститутів підвищення кваліфікації
та перепідготовки кадрів діють відокремлено від великих університетів, вони не забезпечені висококваліфікованими кадрами,
мають слабку навчально-лабораторну базу, а з іншого – самі
університети ще не віддають належне цій дуже важливій ланці
освіти. Тому такий важливий загальноєвропейський принцип
«освіта через усе життя», який забезпечується тим, що великі
університети Європи 3/4 своєї роботи присвячують підготовці
студентів, а 1/4 – перепідготовці кадрів, поки що в умовах нашої
держави не може бути повною мірою реалізований.
Чотири названі групи технічної освіти, а саме: професійнотехнічна, спеціальна технічна, вища інженерна та післядипломна, – в умовах України вважалися різними й тривалий час
розвивалися відокремлено. Але за своєю суттю вони
поєднуються спільною суспільною затребуваністю, що, до речі,
перебуває в руслі документів Болонського процесу.
Тому цілісне вдосконалення всіх чотирьох груп технічної
освіти забезпечило б безперервність навчального процесу за
більшістю напрямів підготовки, їх взаємоузгодженість.
Це було б, звичайно, на користь усім учасникам навчального
процесу, підсилило б мотиваційні аспекти при виборі професії,
при навчанні молоді, при отриманні другої освіти чи підвищенні
кваліфікації, стабілізувало б конкурсну ситуацію та контингент
тих, хто навчається у взаємопов'язаних навчальних закладах.
Інакше кажучи, великі технічні університети України могли б
стати об'єднуючими центрами для великих регіональних навчально-науково-виробничих комплексів, які в тісному зв'язку із
промисловістю працювали б над реалізацією довгострокових
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стратегічних програм розвитку регіонів країни й держави в
цілому.
Як відомо, проблема якості освіти – комплексна, і говорити
зараз про всі аспекти її подолання немає можливості.
Відзначимо лише головні її напрямки. Необхідний постійно
діючий і всеохоплюючий моніторинг як рівня знань, процесу
навчання, так і кваліфікації та конкурентоздатності випускників.
Важливим має стати інститут комплексних кваліфікаційних
завдань, що використовувався ще кілька років тому у формі
тестів готовності старшокурсників до виконання завдань
практики й промисловості. За допомогою цих комплексних
завдань повинна моделюватися виробнича ситуація, у яку
потрапляє випускник; коли треба виконати не чисто навчальне,
але більшою мірою реально-виробниче завдання, тобто
визначається, якою мірою підготовка випускника відповідає
вимогам замовника, що потребує раннього глибокого занурення
студента в майбутню професію.
Одним із наріжних каменів Болонського процесу є
мобільність учасників освітньої системи – студентів, викладачів і
науковців. Взаємодія вищих технічних навчальних закладів може
дати ефективний механізм для розвитку мобільності. Для цього
необхідні програми, спрямовані на створення загального банку
методичних розробок, взаємне використання унікальної
лабораторної бази, направлення студентів після закінчення
бакалаврату до магістратури в інші навчальні заклади, обмін
студентами, направлення викладачів для постановки нових
курсів, спільні наукові дослідження та ін.
Виклики Болонського процесу ми маємо розглядати не лише
з позицій інтегрування до європейського освітнього й наукового
простору, а і як певні фактори, які змушують удосконалити вищу
освіту України відповідно до сучасних вимог нашого суспільства.
Виходячи із цього, ми можемо зазначити, що перехід освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» в «магістра інженерії» та
наявного сьогодні рівня «магістр» у «магістра наук» у цілому
відповідає як вимогам Болонського процесу, так і потребам
нашого суспільства. Тим більше, що ми нічого не втрачаємо,
відходячи від терміну «спеціаліст», який не лише був
незрозумілим у світі, а й не досить удало передавав суть
поняття «інженер».
На
наш
погляд,
доцільно
уникнути
переважної
спрямованості магістрів наук лише на науково-дослідну та
педагогічну, а магістрів інженерії на практичну діяльність,
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передбачивши більшу універсальність цих фахівців за
визначеними напрямами та спеціальностями. Це підвищить
гнучкість при працевлаштуванні висококваліфікованих кадрів із
технічною, магістерською освітою, а їх прихід у науку чи практику
буде більш обґрунтованим і вмотивованим.
Інша справа, що, здійснюючи вдосконалення освітньокваліфікаційних рівнів, ми не можемо втратити суспільний статус
інженера як новатора, творця нового. Навпаки, ми повинні
повернути престиж і відповідне наповнення змістом цього рівня.
Хочеться сподіватися, що науково-технічна громадськість із
розумінням сприйматиме ідеї майбутнього трансформування
навчальної
кваліфікації
інженера
в
післядипломне,
надмагістерське звання. Воно має присвоюватися дуже
небагатьом творцям нової техніки, винахідникам авторитетними
недержавними організаціями за процедурами, подібними до
присудження вчених ступенів спеціалізованими радами.
Тому нам дуже важливо напрацювати й прийняти
відповідальні рішення щодо надання провідним університетам
України автономії та академічних свобод на рівні європейських
критеріїв і стандартів, звичайно, підвищивши відповідальність
цих закладів перед суспільством і перед владою.
Зміни, викликані Болонськими ідеями, повинні стати
прискорювачем перетворень вітчизняної вищої технічної школи.
Намічені Міністерством реформи мають бути підтримані,
доповнені й підсилені, що є головним завданням ректорів вищих
технічних навчальних закладів. Для цього в нас є і розуміння
важливості проблем, і бажання зробити наші університети
конкурентоздатними у світі, і досить сприятливі суспільні умови.
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Запорожцева Ю.
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ОСВІТИ – ВИМОГА ЧАСУ ТА ОСНОВА
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГА

У статті подано відомості про важливість розвитку
професіоналізму сучасного вчителя в умовах безперервної освіти.

Побудова демократичної незалежної української держави
потребує підготовки нової генерації вчителів, які забезпечать
виховання підростаючих поколінь соціально активними громадянами і патріотами своєї держави, з високими моральними якостями, почуттям обов’язку та прагненням працювати задля розквіту нації.
Основною рушійною силою модернізації освіти є педагогпрофесіонал зі сформованими морально-громадянськими якостями та готовністю до соціально-значущої діяльності у
суспільстві.
Сучасний педагог має втілювати в собі типові якості українського народу: громадянський спосіб мислення і світогляд, характер, глибоку людяність, відповідальність [4]. Педагогіка співробітництва та життєтворчості замінює педагогіку авторитарності. Реальна дійсність вимагає достатньо розвинених соціально
значущих якостей майбутніх фахівців, спроможних до пошуку
нових форм спілкування як з учнями, так і з їхніми родинами,
колегами.
Професія вчителя, як ніяка інша, потребує безперервного
самовдосконалення та поповнення знань. Безперервність освіти
– вимога часу.
В умовах сучасної школи, коли функції вчителя чи викладача дуже ускладнилися, педагогічна творчість, самоосвіта,
професіоналізм мають стати рисами кожного педагога, набути
масового характеру. Вирішальну роль у навчанні і вихованні
відіграє особистість вчителя….
Становлення особистості вчителя – не просте накопичення
знань, а постійне вдосконалення самої особистості, її моральноетичних та професійно –педагогічних якостей.
Особистість педагога виступає і джерелом впливу, зразком,
еталоном ставлення до справи, відданості ідеї, інструментом
переконання. Особистість – поняття багатогранне та її
характеризують не лише здібності, обдарування; і не
розвиваються вони окремо від інших якостей.
*

© Запорожцева Ю.



104




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



Педагогічний професіоналізм – якість, якою не можна
характеризувати за вік чи стаж. Педагогічний професіоналізм
неможливий без широкого світогляду, культури, без розвитку
наявних здібностей, прагнення вчителя до пошуку більш
досконалих систем навчання, технологій розвитку [3].
До професійної підготовленості педагога включають не
лише глибокі знання в галузі предмета викладання і його
методики, а також з психології, історії і теорії педагогіки, з
технології педагогічного процесу і загального розвитку
особистості педагога.
Професійний аспект: науково-педагогічні знання й уявлення,
педагогічні погляди вчителя, його педагогічна свідомість є достатньо важливими чинниками у професійному розвитку
фахівця.
Педагогічну діяльність здавна кваліфікують як творчу.
Неодмінною умовою успішного педагогічного процесу та й
об’єктивною професійною необхідністю є педагогічна творчість
[1]. Архів нотаток, записів із самоосвіти, конспекти наукових
праць, прослуханих лекцій, доповідей, відвіданих уроків своїх
колег – це ще не весь список, який знадобиться творчому
вчителю. Велика кількість матеріалу збагачує вчителя, розвиває
його почуття, зокрема й почуття міри. Це почуття особливо
необхідне під час вибору цікавих фактів, відомостей, бо його
відсутність інколи призводить до парадоксальних результатів.
Час вимагає учителя високої професійної кваліфікації, який
перебуває в безперервних творчих пошуках оригінальності в
інтерпретації навчального матеріалу, науково-обґрунтованих
способів активізації й оптимізації навчання, виховання школярів.
Система професійно-ціннісних відносин вчителя змінюється
протягом усіх років його підготовки та розвитку. У професійному
плані вчитель реалізується на індивідуальному рівні тільки в
тому разі, коли вся його педагогічна діяльність має позитивнотворчий характер, а цьому сприяють науково-методичний рівень
всієї загальнопедагогічної підготовки та його подальший розвиток; посилення підвищення професійних знань, умінь та навичок.
Професійна своєрідність діяльності педагога полягає в тому,
що практично не можливо її повно алгоритмізувати, постійна
зміна нестандартних ситуацій вимагає корекції та модифікації
вже навчених умінь та навичок. При цьому якісна характеристика
професійної підготовленості вчителя залежіть не від кількості
засвоєних ним знань і умінь, а від розвиненості в нього емоційномотиваційної сфери, процесів педагогічного творчого мислення,
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від сформованості педагогічно вагомих вольових звичок [2].
Найголовніша з них – самоосвіта.
Розглядаючи самоосвіту як діяльність і вищу форму
активності особистості, не можна забувати, що ця діяльність, як і
будь-яка інша, є своєрідним соціальним досвідом, що від
природи нікому не даний і яким необхідно оволодіти.
Зауважимо, що в сучасних дослідженнях педагогічний
професіоналізм розглядають як єдність внутрішніх передумов
(педагогічна креативність) і зовнішніх виявів (різні види
професійної діяльності: навчальна, навчально-дослідницька,
спілкування тощо).
Далеко не всі професійні педагоги, що знають предмет і
мають часом значний стаж роботи, успішно справляються з
педагогічною працею за такими показниками діяльності як:
глибина й різнобічність знань, самостійне опрацювання,
узагальнення і перенесення знань з певного предмета на інші.
До того ж зустрічаються професійні педагоги, які, незважаючи на
відповідальне ставлення до справи, не досягають високих
результатів на педагогічній ниві.
Поширений в освітянських колах жартівливий вислів «
Педагог – це не професія, це діагноз» завжди викликає як
мінімум посмішку, як максимум – образу, але поміркуймо разом,
можливо й діагноз, але в позитивному сенсі цього слова:
індивідуальні, стійкі властивості особистості, що полягають у
специфічній чутливості до вихованця, колеги, засобів та умов
діяльності, бажання створювати нові моделі навчання та
виховання, самоосвіта – ось що є професіоналізм, який є
характерною рисою не кожного учителя. Професійний розвиток
педагога повинен здійснюватись не як спрямований зовні потік
стимулів-подразників дидактичного характеру для формування
адекватної поведінки, а як актуалізація потенційних професійних
можливостей особистості і розвиток їх до вищого рівня зрілості.
Таке визначення педагогічного професіоналізму може бути
віднесено до всіх педагогів, незалежно від педагогічної системи,
у якій працюють, викладацького стажу, посади, віку, від предмета, що викладають, виду професійної чи трудової діяльності
тощо.
За рівнем результативності діяльності можна судити про
рівень здібностей.
Специфіка педагогічної роботи полягає в тому, що основним
«знаряддям праці» вчителя є власна особа, професійна зрілість
якої дозволяє знаходити оптимальні рішення в постійно
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змінюваній «виробничій» ситуації і яка визначає результати всієї
практичної діяльності вчителя. А якщо не діяти та
задовольнятися звичним, інколи застарілим та не цікавим?...
Завжди шукати щось нове, ніколи не зупинятися на
досягнутому, постійно моделювати та змінювати, творити,
майструвати, бути допитливим та неспокійним – таким є
справжній фахівець – педагог-професіонал.
Якісна освіта з гуманістичним спрямуванням – це, перш за
все, високопрофесійні педагогічні кадри [3]. В умовах, коли змінюється освітня парадигма, здійснюється перехід від репродуктивної, авторитарної педагогіки до освіти інноваційного гуманістичного типу, постать педагога, його професіоналізм набувають важливого значення. Адже ключова роль у вирішенні
пріоритетного завдання сучасної державної політики в галузі
освіти – поліпшення якості освітніх послуг – належить саме Вчителю, Вчителю – творцю, який спроможний вибудувати індивідуальну модель роботи з кожною дитиною, розвинути її загальні
здібності, здатність пристосовуватись до динамічних умов
соціального та професійного життя. Від особистісних якостей
вчителя та рівня його підготовки залежить не лише якість освіти,
а й рівень духовної культури суспільства, утвердження
демократичних цінностей та процесів, що відбуваються у країні.
Зважаючи на це, якісна підготовка педагога є ключовим
питанням сучасної державної політики в галузі освіти.
Література:
1. Іноземні мови в навчальних закладах – К.: Педагогічна преса, 2008. –
128 с.
2. Педагогічна творчість та майстерність: Хрестоматія / укл. Н.В. Гузій. К.: ІЗМН, 2000. –168 с.
3. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості: Наук. Видання
/ За заг. ред. С.М. Ніколаєнка, В.В. Тесленка. – К.: Пед. преса, 2007.
– 176 с.
4. Окрилені творчістю // Додаток до науково-методичного журналу
«Педагогічна Житомирщина». – Житомир: Житомирський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти; Інформаційновидавничий центр. – 2007. – 174 с.
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УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ЛІТЕРАТУРА
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
У статті аналізується роль художньої історичної літератури в
історичній освіті.

Художня література історичної тематики завжди є
паралельним вивченням історії, її інтерпретації, стимулом для
нових ідей, великим духовно-емоційним чинником, який надає
конкретним минулим фактам, подіям своєрідного оживлення,
оновлення, спричиняє їх актуальність, вони стають не тільки
об’єктом і предметом нових наукових досліджень, а й активно
входять у суспільну свідомість, національну пам'ять. Дана теза
аргументує постановку проблеми – тісний зв'язок вищої
історичної освіти з художньою українською історичною
літературою. Її вирішенню присвячено багато праць дослідників.
Навіть їхній вибірковий перелік складе чималий бібліографічний
опис. Наводимо деякі з них, котрі стали дотичними до нашої
статті й в процесі роботи над нею були джерельною базою,
спричинювали нові підходи до розв’язання проблеми: Бандура
О. Вивчення роману П.Куліша «Чорна рада» // УМЛШ. – 1992. –
№11-12; Дзира І. «Чорна рада» П.Куліша і «Літопис Самовидця»
// Український історик. – 1993. – №1-4; Загороднюк В. Націєтворчі
та духовні чинники в романі «Чорна рада» П.Куліша // Південний
архів. – №21, Міщук Р. Уроки історії – уроки моральності //
Нечуй-Левицький І. Князь Єремія Вишневецький. Гетьман Іван
Виговський. – К., 1991; Наєнко М. Романтичний пафос: ефект
романтизму і українська література. – К., 2000; Мішуков О.
«Історія Русів» у контексті доби першої половини ХІХ ст. – К.,
1997; Сиротюк М. Український радянський історичний роман:
проблема історичної і художньої правди. – К., 1962.
Аналіз даних та інших досліджень дає підстави стверджувати, що визначена тема нашої статті є актуальною, сприятиме
вирішенню частини загальної проблеми. Для цього ми ставимо
перед собою завдання: на конкретних прикладах творів української історичної літератури обґрунтувати доцільність їх вивчення
в контексті вищої історичної освіти. Студенти, які знайомляться з
художнім твором навіть із суб’єктивною позицією автора, спростованою історичною наукою, мають більше шансів засвоїти
матеріал, адже дуже часто мистецький твір сприймається емо*
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ційно, не тільки розумово, а це поліпшує його запам’ятовування.
Дуже важливим аргументом на користь художньо-історичної
літератури для студента-історика є те, що це надзвичайно
сприяє розширенню світогляду реципієнта, розвитку вмінь
логічно мислити, зіставляти, порівнювати, вести пошукову
роботу і навіть передбачати розвиток тих чи інших подій.
Нами розроблена робоча програма, яка передбачає вивчення актуальних проблем художньої історичної літератури. Це дає
змогу здійснення певної систематизації, хронологічної послідовності, урахування жанрової специфіки, теоретичних особливостей творів під час вивчення курсу. Важливим аспектом у цьому
процесі є співвіднесення художньої та історичної правди, їх
спільні та відмінні риси в моделюванні та конкретизації подій,
фактів, явищ. Окремо виділяється методика художнього зображення видатних історичних постатей у творах письменників. З
цього приводу можна послатися на працю Б. Андрусишина й
В.Борисенка «Історія України в художньо-літературних образах».
У ній зібрано 113 уривків з історичних творів, що відтворюють
найзначиміші події історії українського народу та вплив на них
визначних особистостей. Обсяг нашої роботи не дозволяє
детально аналізувати цей обсяг матеріалу. Ми акцентуємо увагу
на деяких значимих творах української літератури ХІХ – ХХ століть, які зайняли свою нішу в системі вищої історичної освіти.
Хоч донедавна деякі з них були заборонені, не були набутком
наукового обігу. До їх числа відноситься твір «Чорна рада»
П. Куліша, який вважають першим українським історичним романом. Його можна прочитувати під кутом зору націєтворчих, державотворчих, духовних проблем. Їх перепроекція в сьогодення
залишається актуальною. Адже вони нині вирішуються сучасниками на новому історичному зрізі часу. Факти з біографії
П.Куліша підтверджують, що він не мав однозначних поглядів на
вирішення означених проблем. Вони інколи набували полярності. В одній із редакцій роману кобзар навіть роздумує над
схилянням до туркофільства, що свідчило про авторські переконання, які часто змінювалися [1, c. 115]. Пошуки оптимальної
формули виходу суспільства з політичної анархії, шляхів до його
суверенності приводили письменника до переконання, що освіта
є пріоритетним чинником у цьому процесі. «Самосвідомість нації
Куліш ставив у пряму залежність від опанування історії та
культури» [5, c.170]. У цьому процесі особливого значення
надавав усній народній творчості, кобзарству. Ось тому Божий
Чоловік у творі відіграє цементуючу сюжетно-композиційну роль,
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стає символом утвердження духовності. Та освітні й фольклорно-духовні чинники не завжди є конкурентоздатними з політичними. Державотворчі ідеали на сторінках роману не завжди
проходять випробування. В.Загороднюк, досліджуючи цей твір,
констатує: «Перипетії за гетьманську булаву між Брюховецьким,
Сомком, Тетерею, Золотаренком не можуть привести до
злагоди. Чи не тому позиція Божого Чоловіка змінюється до
філософської зваженості, а не до боротьби» [3, c.204]. Шлях
порозуміння, домовленості визначається основним. Сприймання
цієї тези базується на духовних засадах – це складніше, але
надійніше. Ось тому звернення до діяльності історичних
постатей, їх усебічне дослідження й вивчення дає більше
об’єктивності у сприйманні історії як науки. П.Куліш урівноважує
ситуацію між претендентами на гетьманську булаву позицією
Божого Чоловіка. Сприймання цієї художньої інформації студентами не є однозначним, та вона, не дистанціюючись від історичної правди, створює картину, яка більш приваблива для розуміння, оскільки має емоційне забарвлення. Використання літературних фрагментів як доповнення до історичних фактів може
відбуватися за допомогою різних методичних прийомів: розповідей, опису, пояснення, характеристики, бесіди. Їх творче використання завжди буде доцільним. І якщо говорити про характеротворення історичної постаті та її вплив на сучасні реалії, то без
допомоги художньої літератури тут не обійтися. Варто навести
категоричну думку В.Комарова, який, осмислюючи історичні
образи та їх вплив на майбутнє, пише: «А чи звернені вони в
майбутнє? Якщо дивитися на історичні образи із суто науковоісторичної позиції, то такого звернення немає» [4, c.27].
Розвиваючи свою думку, дослідник веде мову про неможливість
повноцінної реалізації навчального та виховного потенціалу
курсу історії без історичних образів, котрі інтерпретуються в
художніх творах. У даному разі наводяться приклади з творів
Л.Воронкова «Герой Саламіна» і С.Скляренка «Святослав».
Дослідницькі пошуки в галузі джерелознавства й текстів від
історіографічних до художніх, безперечно, сприятимуть розвитку
історії та літератури. Одним із аспектів цієї роботи є і нове
прочитання відомих творів. До таких можна віднести роман
М.Старицького «Розбійник Кармелюк». Звісно, сучасний читач,
ознайомлений з українською історією першої половини ХІХ ст.
без цензурних перепон, бачить Устима Кармелюка не розбійником, а народним ватажком, котрий очолює антикріпосницькі
виступи на Поділлі. І коли брати за джерельну базу фольклорні
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твори, то ця історична постать досить колоритно в них
висвітлена. Хоч би згадати пісню «За Сибіром сонце сходить…».
За історичними довідками рух очолюваний У.Кармелюком
охоплював біля 20 тисяч повстанців, а це вже ознака народної
боротьби. У М.Старицького цей персонаж вимальовується у
кращих традиціях усної народної творчості та національної
літератури. Закономірним є той факт, що письменник
моделюючи цей образ, окрім історичних реалій дуже талановито
використовує мовний аспект. Як зазначає І.Цуркан: «Роман
«Розбійник Кармелюк» засвідчив неабияку майстерність
Старицького-романіста щодо використання ним особливої мови,
яка репрезентована через мовну характеристику персонажів» [7,
c.207]. Це може бути предметом окремого дослідження, а саме
вплив історичних подій на розвиток чи занепад мовної культури.
Події цього твору перегукнуться з сучасними проблемами –
соціальними, релігійними, мовними, морально-етичними. І він
логічно вписується як художній твір у систему історичної освіти.
Художня своєрідність інтерпретації історії є неначе внутрішньодуховною діаграмою, яка наближає сучасників до минулого. На
думку І.Ходорківського, в українській літературі другої половини
ХХ ст. спостерігається активне дослідження «загадок художньої
культури минулого» [6]. У руслі цієї тези можна звертатися до
творчості багатьох митців та їх творів. Ми детальніше
зупиняємося на історичному романі у віршах «Маруся Чурай»
Л.Костенко. Відразу зазначаємо, що за жанровими ознаками це
твір не тільки історичний, а й культурологічний, психологічний,
філософський. Тривалий час літературною критикою був
замовчуваний. Своєрідним проривом у цьому стала стаття
«Сегодня и завтра» О.Гончара [2], після публікації якої про твір
заговорили як про вершинне досягнення у творчості поетеси.
Читабельність його пояснюється не тільки талантом авторки, а й
вдалим вибором тематики, ідейною концепцією, сюжетнокомпозиційним та мовними особливостями, хоча й це вже є
ознакою таланту. А інтерпретація історичного та фольклорного,
їхньої сув’язі робить унікальним явищем національної культури.
Л.Костенко відійшла від традиційного трактування образу Марусі
Чурай як дівчини з легенди й мотивації її поведінки як зрадженої
коханки. На перший погляд, уведення у твір образу Богдана
Хмельницького може бути не досить переконливим. Та саме цим
найбільше досягається переконливості в зображенні історичних
подій і фактів. Маруся Чурай постає не тільки співачкою про
сумне кохання, а стає символом національно-визвольної
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боротьби українського народу проти польської шляхти.
Н.Чухонцева має таку думку: «Героїня Ліни Костенко духовно
споріднена з Мавкою з «Лісової пісні» Лесі Українки та Моцартом
з трагедії Олександра Пушкіна «Моцарт і Сальєрі». Так, саме з
Моцартом, а не з отруйником Сальєрі, бо Маруся Чурай – геній»
[8, c.97]. Проблема геніальності й лиходійства має у творі таку
розв’язку – отруйне зілля героїня приготувала для себе. Такий
поворот подій змінює концептуально ставлення до цієї дівчини.
Натомість ще й аналіз пісень Марусі Чурай, історичний та
фольклорний ресурси з цієї тематики дозволяють робити
висновок, що даний твір не тільки цінний з історичної та
художньої точок зору, він порушує одвічні актуальні проблеми –
митець і народ та митець і час. Виходячи з даної тези, можна
ставити проблеми – історик і народ та історик і час. І вони є
актуальними. Адже констатація фактів, а згодом їх інтерпретація,
у тому числі й художня, є органічною частиною розвитку
суспільства й держави. І в цьому поступі історія та література
виконують свою важливу роль.
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ЕКОЛОГІЯ ДУХА І ЕКОЛОГІЯ СЛОВА У ЛОГОСФЕРІ
СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ
Стаття присвячена екології
політики, культури – сфери духа.

людських

думок,

спілкування,

«Смерть та життя – у владі язика».
(Сол. 18:21).

Україна
переживає
тривожний
час
апокаліптичних
переживань посттоталітарного суспільства, з привидом
глобального
конфлікту
системи
цінностей
(західної,
проамериканської та східної, української, слов'янської), з болем
за молоду незалежність держави, яка стала приманливим
«призом» для чужоземних політичних загарбників, чиї
далекоглядні «інтереси» досягають то Сербії, то Афганістану, то
Іраку, то... України.
Україна могутня й багата, яка почала багатіти трудами
наших власних рук та світлих голів, нікому «за горбом» не
потрібна. Згадаймо штучні голодомори, інспіровані старою
тоталітарною владою у 1933, 1947, 1953 та інші роки. Вмирали
мільйони, але світ про це знав і мовчав. Так буде і далі, якщо ми
дозволимо зруйнувати сильні паростки нашого виробництва,
економічної системи в цілому, а головне – нашої традиційної
християнської віри – православ'я.
Україна духовна, розумна, освічена, мудра лякає
конкурентів на світовому ринку, у глобальному світі жорстокої
конкуренції, гонитві за безмежним багатством. Тому послідовно
до нас приїжджали й приїжджають заморські «псевдосвітила»,
«просвітителі» науки, освіти, адепти релігії псевдопастори з
різних сект, валеологічних псевдонаукових «центрів», шоумени й
скоморохи, які примудрилися за короткий час «припудрити» наші
мізки (особливо молоді), наклеїти ярлики на українську науку,
освіту, святу Церкву як «застарілу», «немодерну», бо їх треба
негайно «реформувати» і жити, як у бандитському Чикаго (вже й
відомий мюзикл до цього зазиває духовно незрілих людей).
Неосвіченими, недовченими, бездуховними, «зомбованими»
псевдомесіями легше управляти, перетворити на біороботів, а
так званий «золотий мільярд» буде нами керувати як
рабовласник на великій українській чорноземній плантації.
*
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Далекосяжні плани зруйнування нашого інтелектуального,
морального, духовного здоров'я тісно змикаються зі свідомою
руйнацією нашого фізичного здоров'я – хвора нація не матиме
сил чинити опір, спротив чужоземному тискові, експансії, агресії
на наші споконвічні цінності, зафіксовані у християнській моралі
наших славних пращурів.
На Україну «поклали око» ті, яким замало своїх багатств,
вони роблять спробу відірвати тисячі людей від продуктивної
праці.
Вони – істинні супротивники українського народу, якщо їм не
болить посіяні хаос, розбрат, ненависть у наших душах, бо
розтерзана, розшматована, розіп'ята нація – легка здобич для
хижаків у овечих шкурах «миротворців-уболівальників» за наше
щастя. Тільки чому вони не бачать, що здорові сили суспільства
не втратили контролю за ситуацією, можуть, будуть і вже
протистоять постійному пресингу на Україну християнську (в
більшості своїй – православну), високоосвічену, мудру (не всі ж
учені, освітяни виїхали закордон!)
Підняла свій голос українська канонічна православна церква: без Бога у серці Україна неможлива, без духовної безпеки
суспільства незалежна Україна приречена, без християнської
моралі в суспільстві жити буде неможливо, нестерпно тяжко, бо
«людина людині – брат» заміниться «людина людині – вовк».
Будівництво раю без Бога – це будівництво пекла, і про це
нікому не слід забувати.
Стихійні лиха, війни (найстрашніша – громадянська),
соціально-політичні заворушення, хаос у суспільстві – ось що
чекає нас (Господи, спаси і помилуй!), якщо ми не посилимо
духовно-моральну безпеку України через екологію Духу й
Слова перед богоненависницькими, людино-ненависницькими
діями ворожих сил – як всередині, так іззовні країни.
Духовне рабство можливе тільки за умови тотального
винищення душі народу, лише за умови потурання диявольським
планам помсти за свої поразки, програші, невдачі у боротьбі за
владу з її «демонізмом».
Вірність Богу й Україні плекали наші пращури у своїх серцях
все життя, тому їх і прагнули знищити фізично у часи Богоборчої
влади або у наш час духовно-морального голоду частини
«зомбованого» заїжджими емісарами суспільства.
Голод фізичний і голод духовний призводять тільки до смерті, якщо дозволити тоталітаризму захопити владу, зруйнувати
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соціальну рівновагу, переступити Закон і Мораль маніпуляціями
перед Богом (або Біблією), народом, власною совістю.
Історія виносила й виносить свій вирок кожному з нас.
Гріх, Богоборство, беззаконня – це не український шлях: «їх
кінець – загибель» (Флр. 3,19). Православна Церква закликає
нас до покаяння, відмови від помсти, братоненависництва, віронетерпимості, поділу на своїх і чужих, великих і «маленьких»
українців.
Соборна Україна – це духовно єдина велика родина, про яку
мріяв президент – академік М.С.Грушевський. Для цього ми
маємо повернутися до споконвічних, традиційних духовних
цінностей святої віри, надії, любові – це фундамент, духовноморальна безпека суспільства. Ісус Христос – наше Світло,
Шлях і Життя в мирі з усіма на землі.
Розкультурена людина, духовно-морально спустошена,
хвора духом і тілом найбільше довіряє нині Церкві й родині, які
стоять на засадах Духовного Закону.
Глибинне проникнення у таємні сфери екологічних проблем
сучасності відкриває сумно-трагічні перспективи екологічного
падіння людей, бо, як пише мислитель А.Федотов, «біосфера
вийшла зі стану стійкості з кінця минулого століття, а Земля
вступила в період катастрофи» (А.Федотов. Зпоха глобальной
зкологической катастрофи й модель мировой системи, способи
ей противостоять. – «Диалог»,№2, с.48-49).
Що відбувається з нами нині?
• У результаті безвідповідальної діяльності людства
прискорюється деградація якості енергії, якою ми володіємо;
• біосфера загрозливо рухається до теплової смерті
(С.И.Яковенко. Проблема качества знергии. – «Вопросы
философии, 1994, №9. – с.101);
• ці та інші глобальні загрози, на превелике диво, не
додають людству ні розуму, ні совісті, яку геніальний
Г.С.Сковорода називав «совість, як чистий кришталь».
• Усе живе є цілісним, за Володимиром Вернадським,
тому стало очевидним, що цілісність живої природи існує не
сама собою, а є функцією земної кулі, тобто ні утворення, ні
існування живих істот без життєвих умов біосфери, особливого
«біополя» Землі, неможливе.
Для утворення живої клітини як цілісності необхідне ціле
поле всієї планети Земля!
Отже, менша цілісність неможлива без існування більшої
цілісності.
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Раніше говорили: клітина – від клітини, все живе – від
живого, тепер ми говоримо: усяке цілісне – від цілісного!
Кожна жива клітина на Землі, як і сама Земля, потребує:
1. Енергії космосу.
2. Цілісності космосу.
3. Його організуючого впливу.
За В.І.Вернадським, існує інша цілісність, ніж земна, –
цілісність космічних сфер.
Умерова С.А.

*

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
У статті запропоновано використання ділової гри для
формування професійних навичок студентів швейного профілю на
заняттях виробничого навчання.

На современном этапе формирование квалифицированного
специалиста неразрывно связано со становлением его как
целостной всесторонне развитой личности. Иными словами,
востребованы творчески думающие, активно действующие и
легко адаптирующиеся к изменяющимся условиям производства
специалисты.
В формировании профессионального мастерства важным
звеном является производственное обучение, в процессе
которого создается система профессионально-педагогических
знаний, умений и навыков.
Цель статьи – раскрыть суть деловой игры, как средства
повышения качества обучения студентов в процессе производственного обучения.
B процессе усвоения знаний студенты осуществляют
определенную учебную деятельность, в ходе которой
происходит применение знаний, решение задач, выполнение
различных действий. Производственное обучение, с точки
зрения анализа трудовой деятельности, есть практическое
изучение трудовых приемов, операций и их сочетаний в едином
трудовом процессе [3].
Квалификационная характеристика инженера-педагога предусматривает достаточно глубокую степень овладения знаниями, умениями и навыками практической работы по избранной
*
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специальности. В основном, такие навыки приобретаются на
занятиях производственного обучения.
Навык – доведенное до автоматизма умение решать тот
или иной вид задачи.
В условиях университета в процессе производственного
обучения студенты овладевают наиболее рациональными
приемами выполнения производственных операций, организации рабочего места с учетом техники безопасности, учатся
рационально планировать свой труд, выполнять работу в
оптимальном темпе и ритме.
Непременным условием эффективности современного
процесса обучения является развитие активности студентов и
ее поддержание в течение всего периода занятий. Решение
данной задачи возможно найти в области выбора оптимальных
методов обучения [1, с.64]. Особое моего среди педагогических
средств активизации процесса обучения занимает деловая игра.
Еще с древних времен игра использовалась как метод обучения
(передачи опыта старших поколений младшим), так как наряду с
трудом и учением является одним из основных видов деятельности человека. Игровая деятельность способствует не только
фактическому усвоению знаний в их предметном содержании,
но и формирует на их основе определенные умения и навыки,
позволяя их пополнять, видоизменять, преобразовывать в
зависимости от конкретных условий применения [4].
Деловая игра – это форма воссоздания предметного и
социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида
труда [2, с.76]. В деловой игре с самого начала студенты погружаются в производственную среду, становятся участниками
конкретной производственной деятельности, что способствует
приобретению профессиональных навыков в условиях, приближенных к реальным, навыков социального взаимодействия.
Рассмотрим пример деловой игры на тему «Раскрой прямой
юбки. Подготовка изделия к первой примерке», где необходимо
удовлетворить запросы заказчика в системе ролевых отношений
«заказчик – персонал ателье».
Педагогические цели занятия:
обучить приемам раскроя прямой юбки и подготовки
юбки к первой примерке;
развить навыки практического мышления и профессионального общения при обучении студентов в сотрудничестве;
воспитание навыков культуры разрешение проблемных
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ситуаций.
Игровые цели занятия:
• успешное выполнение ролей на различных этапах игры;
• достижение
оптимального
уровня
взаимодействия
участников игры внутри каждой группы (оценивается по наличию
лидера в изменяющейся ситуации, именито взаимодействия в
коллективе, активности каждою участника игры;
• оценка игровых действий участников руководителем игры.
В предлагаемой модели ролевого взаимодействия предполагается участие 15 игроков. Студенты объединяются в 2 группы
по 7 человек (распределяясь по ролям: художник-модельер,
закройщик (2 игрока), портной (2 игрока), мастер, эксперта ОТК),
один игрок – «заказчик» – общий на две группы. Деятельность
«художника-модельера», «закройщика» и «портного» концентрируется вокруг «заказчика», «мастер» и «эксперт ОТК» осуществляют контроль над действиями всех представителей микрогруппы. Результатом деятельности групп должна быть
подготовленная к первой примерке прямая юбка. Ведущая роль
принадлежит преподавателю, который осуществляет оценочную
деятельность и подводит итоги.
На занятие по производственному обучению отводится
6 академических часов.
Сценарий игры. В сценарии отражена последовательность
действий преподавателя-режиссера, ведущего игру и игроков,
принимающих участие в игре.
I. Организационный этап занятия (20 мин.).
Преподаватель контролирует готовность студентов к занятию, знакомит их с темой, целями занятия, руководит распределением ролей с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений студентов, знакомит с правилами игры и временными
ограничениями. Студенты объединяются в 2 группы по семь
участников (художник-модельер, два закройщика, два портных,
мастер, эксперта ОТК) и знакомятся с ролевыми функциями.
Роль «заказчика» общая для двух групп.
ІІ. Действенно-практический этап занятия по выявлению и
разрешению проблемы (3 ч. 10 мин.)
Заключается в осуществлении студентами проблемного
поиска при соблюдении исполнения ролевых функций.
«Заказчик» с заранее подготовленными примерными
зарисовками моделей юбок и тканью обращается к группе с
целью раскроя и подготовки к первой примерке юбки.
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«Художник-модельер» помогает «Заказчику» определиться с
фасоном юбки в соответствии с назначением одежды и
предлагаемой тканью, фиг рой заказчика и направлением моды.
«Закройщики» снимают необходимые мерки с фигуры
заказчика, строят конструкцию прямой юбки с выбором
необходимых прибавок исходя из фигуры «Заказчика»,
производят раскрой юбки с учетом направления нити основы и
выбором необходимых припусков. «Портные» подготавливают
юбку к первой примерке: наносят контрольные линии,
сметывают выточки, средний и боковые срезы, заметывают низ,
приметываю! корсажную лен і у к верхнему срезу юбки.
«Мастер» фиксирует и англизирует каждую операцию
«Художника-модельера», «Закройщика», «Портного», следит за
правильностью выполняемых операций. «Эксперт ОТК»
анализирует характер включения каждого участника в
деятельность группы, отмечает активность игроков, фиксирует
возникающие проблемные вопросы и новые идеи по
разрешению проблемы. Каждый из участников дает оценку
своей деятельности и деятельности і своей группы.
III. Этап подготовки участников к презентации (5-7 мин.)
От каждой группы выдвигаются представители: «Эксперт
ОТК» или «Мастер», осуществляющие презентацию результатов
разрешения проблемного вопроса в процессе игровой
деятельности. Представление выступающего заключается в:
 описании модели прямой юбки;
 обосновании выбора необходимых измерений и прибавок для построения прямой юбки;
 перечислении наименований деталей кроя с указаним
направления нити основы в деталях, необходимой
величины припусков;
 изложении последовательности подготовки изделия к
первой примерке,
 предъявлении результата совместной деятельности.
IV. Этап презентации результата совместной деятельности
каждой группы (10 мин.)
Представитель каждой группы выступает, описывая
деятельность группы и представляя практический результат
совместной деятельности.
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V. Заключительный этап (5 мин.)
Преподаватель выступает с обобщением результатов,
полученных игровыми группами, и делает теоретические
выводы по рассматриваемой проблеме. Характеризует
выступления
представителей
групп
и
на
основании
субъективной оценки и самооценки участников выставляет
отметки.
В ходе данного занятия у студентов формируются необходимые профессиональные навыки по раскрою и подготовке
юбки к первой примерке, анализ ошибок, допущенных в ходе
работы, снижает вероятность их повторения в реальной
действительности. Игра способствует раскрытию личностного
потенциала студента, преодолению психологического барьера в
общении с различными людьми.
Таким образом, в ходе деловой игры создается модель
действительности,
моделируется
система
отношений,
характерных
для
данного
вида
труда,
сочетаются
индивидуальная и совместная работа обучаемых. В процессе
игры студенты, выполняя действия, аналогичные тем, которые
могут иметь место в профессиональной деятельности, и вступая
в условно реальные отношения с другими играющими,
приобретают опыт познавательной и профессиональной
деятельности, а также социальных отношений. Это обогащает
личность новыми знаниями, умениями и навыками, опытом
деловых и социальных контактов.
Литература:
1. Крутиков
Г.И.
Методика
профессионального
обучения
с
практикумом: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Григорий Исакович Кругликов. – М: Издательский центр «Академия»,
2005. – 288 с.
2. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов
педагогических
специальностей
/
Под
общей
редакцией
В.С.Кукушкина. – М.: ИКЦ «МарТ»: – Ростов н/Д: Издательский центр
«Март», 2006. – 336 с. (Серия «Педагогическое образование»).
3. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод.
пособник / Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін., За ред.
Н.Г.Ничкало. – 2-ге вид.; допов., – К.: Вища шк., 1994. – 383 с.
4. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе:
Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.
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Бондаренко Т.А.
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТОМ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ

Стаття розкриває можливості використання різних форм
роботи з документами під час вивчення історії.

Преподавая математику и физику, язык и литературу,
историю и географию, любую другую науку, мы – учителя,
сообщаем детям не только необходимые в жизни знания, но
вместе с тем, учим их трудиться, преодолевать препятствия,
критически относится к себе, ставить перед собой цели. И,
главное, самостоятельно думать.
Э. Герагти считает: «Цель преподавания истории – не
только передача общепринятых истин о прошлом, а приобщать
учеников к процессу реконструкции и объяснения этого
прошлого. Для достижения этой цели существенным является
использование и анализ разнообразнейших источников».
Анализ школьного исторического образования свидетельствует, что работа с документом ѐще не стала предметом
глубокого и комплексного исследования. Хотя эта проблема
поднимается с середины ХІХ столетия: «отказаться от заучивания и пересказа учебного материала и перейти к исследованию
исторических источников». Этот метод в разное время работал
под разными названиями: «реальный метод», «комплексное
обучение», «лабораторно-практический метод» и т.д. Реализация этих методов сработала, и отношение к историческому
документу изменилось, интерес к нему, как к источнику, вырос.
Но методика работы с ним, схема его анализа до сир пор
остается предметом дискуссии ученых, учителей, методистов.
Известный украинский дидактик К.Баханов в своей работе
«Лабораторно-практические работы в преподавании истории
Украины» впервые попытался преподнести варианты организации и проведения уроков, в основе которых лежит работа с историческим источником. И хотя методическое пособие К.Баханова
раскрывает только общие принципы организации и проведения
уроков (определена тема и цель урока, ход урока, методические
рекомендации для работы учеников с источниками, даны тексты
источников), ее можно считать началом изменения отношения
современной методики к историческому источнику.
Сегодня методика преподавания и учебник истории пред*
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лагают рассматривать исторический документ исключительно
как информационный источник, поэтому и методика работы с
ним строится, как возможность получить дополнительную
историческую информацию. На это и направлены задания,
которые
учитель
должен поставить
перед
учеником:
проанализируйте фрагмент…; определите причины, основные
события…; проанализируйте источник по плану …; ответьте на
вопросы… и т.д. Перечень заданий достаточно разнообразен и
предлагается учителю даже с учетом возрастных особенностей
учеников. Но нет заданий, которые заставляли бы ученика
задуматься над тем, кто автор документа; где, когда и кто его
опубликовал; можно ли доверять предложенной информации.
Все документы предлагаются как источники, которые не
подлежат сомнению! Но по этим же темам можно подобрать и
другие источники, которые имеют другие ответы на поставленные вопросы. В наших учебниках практически нет документов,
которые имели бы разную информацию по одному факту, имели
бы противоположную оценку одного и того же события, явления.
В современной европейской школе исторический документ
занимает весомое место при изучении истории. Представители
ЕВРОКЛИО советуют использовать в качестве источников все,
что может нести информацию: фотографии, плакаты, карикатуры, СМИ, исторические романы и т.д. И именно на этой основе
появился проект «Нову історію – в нову добу», который инициировала Всеукраинская ассоциация преподавателей истории и
общественных дисциплин «Нова Доба». Вместе с европейской
ассоциацией преподавателей истории – ЕВРОКЛИО – в 2004
году был издан учебник «Історія очима людини. 1900–1939». Эту
учебную книгу пока нельзя назвать учебником истории в
традиционном смысле. Она не похожа ни на одно издание
школьной исторической литературы, которые печатались в
нашем государстве за годы независимости. В ней практически
отсутствует авторский текст, к которому мы все привыкли. А
идея этой книги – авторами текста должны стать сами дети.
В современной школе самостоятельная работа имеет
огромное значение для успешного усвоения учениками знаний,
формирует активность и самостоятельность (активные, интерактивные, проблемно-поисковые методы обучения). Но чтобы
подготовить ученика к самостоятельной проблемно-поисковой
деятельности, надо придерживаться таких условий:
o заинтересованность самого учителя, глубокие знания
предмета, широта знаний в научной сфере, умение
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связывать теоретические положения с фактическим
материалом;
o объединение теоретического материала с документальным, как основа для решения общей проблемы,
поставленной учителем перед изучением новой темы;
o объектом ученического исследования должен быть только первоисточник, как носитель информации про
события, и наиболее приближенный к действительности;
o использование разных по видам и жанрам исторических
документов;
o критерии подбора документов: научность – вероятность,
полнота, значимость, соответствие школьной программе; способность ученика охватить источник – объем,
мера сложности; новизна – факт предполагает новые
способы и методы исследования;
o системность работы;
o продуманное использование межпредметных связей;
o сравнительный анализ оценки исторических событий и
явлений в первоисточниках и современных средствах
информации и литературных произведениях;
o единство урочной и внеурочной деятельности учеников
на основе организации проблемно-поисковой работы в
виде практических, лабораторных, домашних работ, во
время подготовки к семинарам, конференциям,
конкурсам и т.д.
Работа с историческими первоисточниками преследует
следующие цели:
- поднять значение исторического факта, т.е. привлечь к
нему особое внимание учащихся, повысить эмоциональность
его усвоения, сделать его особенно убедительным и прочно
запоминаемым;
- учить школьников относится к первоисточникам как к
историческим памятникам, которые являются источником
исторических знаний;
- вырабатывать у учеников самостоятельный научный
подход к источникам исторических знаний;
- воспитывать интерес, уважение к различным взглядам;
- развивать аналитические способности, умение реконструировать события и их развитие;
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Ученики должны знать:
Виды источников
Первичные

полные

выборочные

объективные

оценочные фактические

второстепенные
субъективные

Этапы работы с историческим документом
І. Планирование учителем работы над темой (выбор
объема теоретического материала, постановка общей проблемы, подбор ключевых исторических документов, дополнительной литературы)
ІІ. Подготовительный для самих учеников (актуализация
ранее полученных знаний, изучение теоретического материала
по теме с помощью учебника или лекции, понимание смысла
объявленной учителем проблемы и возможные пути ее
решения, работа с предложенной учителем или самостоятельно
найденной литературой)
ІІІ. Первичный анализ документа
Название документа? Кто автор? Какова его жизненная,
поли тическая, социальная позиция? Известна ли вам история
написания документа? Для кого документ предназначался? С
какой целью написан источник?
К какому виду источников принадлежит (законадательный
акт, деловая документация, частный документ)?
Разделен ли документ на части?
К какой части исторической темы принадлежит этот
источник?
ІV. Работа над текстом
Составление плана или тезисов, выписывание цитат,
пересказ содержания своими словами
V. Работа с творческими заданиями: задания направленные на подтверждение фактического материала, поиск нового
фактического материала, который дополняет или конкретикирует документ, установление связей и закономерностей между
явлениями и процессами и т.д.
Опыт работы с историческими источниками в процессе
изучения школьного курса истории позволяет сформулировать
некоторые рекомендации относительно проведения такой
работы на уроках:
1. Четко определите цель (лучше сосредоточится на одной
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цели, в каждом конкретном случае работы с документом, не
пробуйте охватить все сразу);
2. Определите вид работы в соответствии с целью (лучше
ограничиться одним или двумя видами работы для каждого
источника, чтобы обеспечить равновесие видов деятельности в
рамках одной темы, т.е. это может быть классификация и оценка
источников, сравнение, анализ и т.д.)
3. Будьте честны по отношению к себе и ученикам:
выбирайте только те источники, которые облегчат работу
школьников.
4. Четко указывайте происхождение источника (автор,
дата), а также любую информацию про источник или автора.
5. Не забывайте про обязательность фоновых знаний
(вступительное слово учителя или текст учебника).
6. Избегайте:
- использования чрезмерного количества источников
одновременно;
- злоупотребления источниками сугубо для получения
информации;
- слишком широких вопросов и неконкретных заданий,
особенно если они могут потребовать от учеников
отсутствующих еще знаний и умений;
7. Начинайте работать с малыми источниками и простыми
вопросами к ним, постепенно переходя к сложным;
8. Моделируйте ответы учеников (чтобы проверить будет
ли источник понятным, учителю самому надо отработать его с
точки зрения ученика)
Примерные алгоритмы работы с текстовым источником
Текстовые источники
Официальный
документ

анализ исследователя
СМИ

взгляд очевидца

художественная литература

1. Вид документа (запись в дневнике, официальное
письмо или личное, воспоминания, публичное обращение или
призыв, политический документ, отчет, протокол, резолюция,
правительственное постановление, декларация и т.д.)
2. Кто автор (частное лицо, официальное лицо, аноним)
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3. Какова принадлежность автора? (политическая,
национальная, этническая, служебная. Каким образом это
влияет на его отношение к событиям?)
4. Есть ли в документе информация, которая
подтверждает, что документ базируется на личном
опыте автора?
5. Был ли автор очевидцем того, что случилось или
принимал непосредственное участие в событиях?
6. Есть ли в документе факты, которые помогают
сделать вывод о цели появления этого документа? Кому
адресован документ?
7. Когда появился источник? Был ли документ написан
в то время, когда происходило событие, сразу после события
или через несколько дней, недель месяцев, лет?
8. Автор просто сообщает информацию про
ситуацию, передает информацию или описывает то, что
случилось? Есть ли в документе взгляды, выводы и
рекомендации?
9. Автор
пытается
дать
объективное,
осмысленное описание того, что произошло?
10. Есть ли в документе фразы, утверждения,
которые свидетельствуют про предвзятость автора по
отношению к другим участникам событий?
11. Есть ли в тексте факты, которые позволяют
считать этот документ достоверным источником
информации?
Как обощение сказанного, приведем слова Виктора Мисана:
«Школьники и учителя встречаются с огромной массой
исторических источников, которые помогают восстановить
многогранную картину жизни.
От того, насколько грамотно учитель организует работу,
зависит не только конечный результат познания исторического
процесса, а и отношение к такому типу учебной литературы,
которая не дает прямых ответов на вопросы, а заставляет
искать, используя разные виды источников, сравнивая и
сопоставляя разные взгляды» [2].
Література:
1.
2.

Баханов К. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії
України: Посібник для вчителя. – К.: Генеза, 1996. – 208 с.
Місан В. Особливості роботи з текстовими історичними джерелами
// Доба. – 2004. – №2. – С.10-14.
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Грицай Ю.О.

*

Сім’я і проблема «важких» дітей
У статті охарактеризовано проблеми виховання дітей із
девіантною поведінкою, подано класифікацію неблагополучних сімей.

Виховання дітей в Україні є дійсно всенародним ділом. Ним
займаються школа, батьки, позашкільні заклади, громадськість.
Прийнято виділяти дві сфери виховання: суспільне й сімейне. Під суспільним вихованням розуміють навчання й виховання
молодого покоління в державних установах і за державний
рахунок. Сімейне виховання є одним із різновидів виховання
молодого покоління в суспільстві. Специфіка його в цілеспрямованому педагогічному впливові батьків, впливові повсякденного побуту, безпосередніх відносинах старших і молодших.
Розподіл виховання на суспільне й сімейне є умовним, і
автономність сімейного виховання відносна, бо сім’я не може
розглядатися поза суспільством, це первинна його ланка.
Державі не байдуже, яку підготовку отримують діти не тільки
у школах, але й сім’ях. Саме тому сімейне виховання, хоч і в
меншій мірі, ніж шкільне, керується державою.
Суспільне виховання не замінює сім’ї, а приходить їй на допомогу. І керівником у цій єдності має виступати школа (представниця державного, суспільного виховання), бо сприйняття
батьками світу завжди суб’єктивне й не завжди може співпадати
з тим, що, з точки зору суспільних інтересів, необхідно дітям.
А.С. Макаренко писав: «Семьи бывают хорошие и плохие.
Поручиться за то, что семья воспитывает кого следует, мы не
можем. Мы должны организовывать семейное воспитание, и
организующим началом должна быть школа как представительница государственного воспитания» [3].
І справді, школа покликана допомогти сім’ї організувати
виховання дітей на науковій основі, а в деяких випадках,
можливо, нейтралізувати негативний вплив сім’ї. Разом із тим
суспільне виховання збагачується педагогічними прийомами
кращих сімей.
Отже, суспільне й сімейне виховання в нашій країні мають
єдину мету, завдання, органічно пов’язані, взаємодоповнюють
однин одного й повинні гармонійно поєднуватись. Розвиток
суспільного виховання не зменшує ролі й значення сім’ї. Його
вплив ґрунтується на силі людської прихильності, теплоті
*
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взаємовідносин між батьками й дітьми, не може бути замінений
ніякими, навіть найкращими, виховними закладами, особливо в
ранньому віці.
Виходячи з теми даної статті, нас буде більше цікавити
негативний вплив на дитину батьків, сім’ї.
Які ж особливості тієї чи іншої сім’ї, які викликають або сприяють виникненню труднощів у вихованні школярів? Із цього приводу існують різні думки. Вони відображаються в існуючій класифікації неблагополучних сімей, де часто з’являються «важкі»
діти. Ці класифікації в основному не суперечать, а доповнюють,
іноді навіть повторюють одна одну. Зупинимося на деяких із них.
Найбільш поширеним є поділ неблагополучних сімей на конфліктні, аморальні, педагогічно некомпетентні й асоціальні сім’ї.
Педагог Г.П. Бочкарьова у своїх працях називає три види
неблагополучних сімей:
1. Сім’ї з неблагополучною емоційною атмосферою, де
батьки не лише байдужі, але й грубі, не поважають своїх дітей,
придушують їхню волю.
2. Сім’ї, у яких немає емоційних контактів між її членами,
байдужість до потреб дитини при зовнішній благополучності
відносин. Дитина в таких випадках намагається знайти емоційно
значимі відносини поза родиною.
3. Автор говорить і про сім’ю з нездоровою моральною
атмосферою. Там дитині прививаються соціально небажані
потреби й інтереси, вона втягується в аморальний спосіб життя.
Як бачимо, в основу цієї класифікації вкладається зміст
переживань дитини.
А.Є. Личко у своїй роботі «Психопатії і акцентуація характеру підлітків» виділяє чотири неблагополучні ситуації в родині:
- гіперопіка різних ступенів: від бажання бути співучасником
усіх проявів внутрішнього життя дитини (його думок, почуттів,
поведінки) до сімейної тиранії. Ця ситуація найбільш часто
відмічалася в сім'ях 70-х років ХХ ст.;
- гіпоопіка, що нерідко переходить у бездоглядність;
- ситуація створення «кумира» в родині. Для неї характерні
постійна увага до будь-якої ініціативи дитини і непомірна
похвала за досить скромні успіхи;
- ситуація створення «попелюшок» в родині. Автор відмічає,
що у 80-ті роки ХХ ст. з’явилося багато сімей, де батьки
приділяють багато уваги собі й мало – дітям. У зв’язку із цим
відмічено збільшення кількості черствих і жорстоких підлітків [2].
Дослідник Б.М. Алмазов виділяє чотири типи неблагополуч
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них родин, що сприяють появі «важких» дітей:
1. Сім’ї з недостатністю виховних ресурсів. До них відносяться зруйновані чи неповні сім’ї; сім’я з недостатньо високим
загальним рівнем розвитку батьків, що не мають можливості
допомогти дітям у навчанні; сім’я, де підліток витрачає багато
часу й сил на підтримку її матеріального благополуччя. Ці сім’ї
самі по собі не формують «важких» дітей. Відомо багато
випадків, коли в таких сім’ях вироcтали морально довершені
люди. Та все ж ці сім’ї створюють неблагополучний фон для
виховання молоді.
2. Конфліктні сім’ї: а) де батьки не намагаються виправити
недоліки свого характеру; б) де один із батьків нетерпимий до
манери поведінки іншого. У таких сім’ях діти часто тримаються
опозиційно, іноді конфліктно-демонстративно. Більш старші
протестують проти існуючого конфлікту, стають на сторону
одного з батьків.
3. Морально неблагополучні сім’ї. Серед членів такої сім’ї
відмічаються відмінності у світогляді й принципах сім’ї,
намагання досягти своїх цілей за рахунок інших, використання
чужої праці, намагання підкорити своїй волі іншого й т. п.
4. Педагогічно некомпетентні сім’ї: у них надумані або застарілі уявлення про дитину замінюють реальну картину її розвитку.
Наприклад, упевненість у можливості повної самостійності
дитини, що приводить до бездоглядності, викликає в останньої
дискомфорт, емоційну напругу, намагання відгородитися від
нового й незнайомого, недовіра до іншої людини. Іншим
негативним прикладом може служити поширене в багатьох
батьків намагання зберегти в дитини й підлітка в більш старшому
віці зразки поведінки попередніх етапів розвитку, які їм
подобаються. Наприклад, меншу активність, слухняність і т.д.
Так, мати однієї дівчинки-підлітка постійно вимагала в неї
пояснення її меншої відвертості, ніж раніше. Мати наполегливо
намагалася повернути колишні відносини з донькою й готова
була визнати навіть деякі свої прорахунки у вихованні, але ніяк
не пов’язувала зміни у спілкуванні з віком школярки [1].
Б.М. Алмазов вказує і на динаміку поведінки школяра, яка
відхиляється від норми, що викликано його соціальною дезадаптацією. Вона має три стадії: 1) компенсаторно-поступлива стадія,
коли дитина або підліток намагається зняти внутрішнє напруження, пов’язане з неблагополучними обставинами зовнішнього
середовища, дезактуалізацією головної мети, переорієнтацією
на цілі більш загального порядку. Так, не маючи можливості
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кваліфіковано працювати, або не маючи достатньої працездатності, людина демонструє поступливість, готовність взяти на
себе більш важку й нецікаву, але просту роботу. У цьому випадку
вчитель часто помиляється: він нерідко приймає «готовність»
такого учня за чуйність і любов до викладача, не усвідомлюючи
його труднощів у адаптації до середовища. 2) Стадія конфліктнодемонстративна виникає, коли попередня лінія поведінки не
приносить бажаних результатів. 3) Стадія внутрішньої середовищної ізоляції, коли учень припиняє вважати себе членом групи
й починає орієнтуватися на думку однодумців [1].
Серед обставин, що сприяють появі «важких» дітей
М.С.Раттер відмічає сімейні травми: конфлікти в сім'ї,
недостатня любов батьків, смерть одного з них, батьківську
жорстокість або просто непослідовність у вихованні, життя в
дитячому будинку та ін. [5].
Діти нерідко засвоюють не лише позитивні, але й негативні
зразки поведінки батьків, іноді доводячи їх до крайнощів. Вони
часто намагаються зіставити слова батьків з їхніми діями. Так,
якщо старші в родині закликають до чесності, а самі брешуть, до
стриманості – а самі запальні й агресивні, то дитині належить
зробити вибір. Але вона завжди в цих умовах буде протестувати
проти вимог зразково поводитися, якщо батьки самі цього не
роблять.
Для профілактики або ліквідації «важкої» поведінки в дитини
важливо виховувати дисциплінованість. У зв’язку із цим виникає
питання, як застосовувати покарання й заохочення в родині.
Зразу відмітимо, що достатньо важкі або легкі покарання недоцільні. Серед середніх покарань особливої різниці немає. Важливіша частота покарань. Хлопчики, яких постійно карають, відповідають агресією або навіть асоціальною поведінкою. Також значима послідовність покарань. Наприклад, якщо за пізнє повернення додому одного разу карають, іншого – ні. Велику роль відіграє реагування старших на хороший або поганий учинок дитини. Батьки «важких» дітей цього часто не розуміють. Вони рідко
хвалять за гарну поведінку, часто неправильно й непослідовно
реагують на погану поведінку. Такі батьки не так уже й рідко
приділяють забагато уваги проступкам дітей. Вони не розуміють,
що часто негативна поведінка викликана пошуком уваги батьків.
Приділяючи такій поведінці багато уваги, батьки закріплюють її в
дитини. Тому часто буває правильнішим, якщо це дозволяють
обставини, ігнорувати погану поведінку й звертати увагу на дитину у випадку позитивних дій, висказуючи їй схвалення. Важли
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вими є й багато інших факторів: час реакції (краще швидка); послідовність і принциповість дисциплінарних вимог, їх усвідомлення дітьми; характер відносин батьків із дитиною (більш ефективні
виховні дії любимих і шановних батьків), баланс заохочень і
покарань (перші бажано застосовувати частіше, ніж другі).
Дитині краще привити небагато погоджених правил поведінки,
ніж багато непогоджених. Важливо не лише заохочувати гарну
поведінку дитини й гальмувати погану, але й сформувати в неї
внутрішній механізм контролю своєї поведінки. Для цього
потрібно створити в дитини й підлітка особисту систему життєвих
цінностей. Тоді вона буде вести себе правильно незалежно від
схвалень та заохочень із боку батьків та інших людей.
М.С.Раттер говорить і про інші важливі фактори, що
несприятливо діють на дитину. Такими є, наприклад, жорстокі
обмеження й гіперопікунство з боку батьків. Перші ведуть до
пригніченості учня, чи навіть невротичних станів. Гіперопікунство
приводить до труднощів у спілкуванні з дітьми. У цих випадках
доцільно звернутися до психотерапевта. Викликають труднощі в
поведінці дитини й домінування в сім’ї одного з батьків, яке
викликає супротив зі сторони іншого. Погано впливає на дитину
життя поза родиною й особливо втрата одного з батьків (смерть,
ухід із дому у зв’язку з розлученням). Часто на дитину більше
впливає не сам факт розлучення, а розлади й дисгармонія у
відносинах батьків між собою. Сприяє появі «важких» дітей
відсутність прив’язаності між членами родини, емоційні та інші
психічні розлади батьків, монотонність оточуючого середовища,
порушений або відсутній зв'язок між членами сім‘ї різних
поколінь. В останні роки в зарубіжних наукових і масових
виданнях широко обговорюється тема жорстокості й насилля
стосовно дітей у родині. Вони можуть набувати як фізичної, так і
психологічної форми. Фізичне насилля в родині проявляється в
битті дитини (нерідко з небезпекою для його життя), нанесенні їй
опіків, випробуванні голодом та ін. Виявлено й багато випадків
розпусних дій стосовно дітей і сексуального насилля.
Психологічна травматизація частіше всього буває викликана
стримуванням теплих батьківських почуттів до дитини, різкою й
грубою критикою на його адресу, ображаннями й залякуваннями.
Потрібно відмітити, що психологічна жорстокість часто
виявляється не менше шкідливою, ніж фізична. Така нелюдяна й
злісна неповага батьками почуттів власної дитини названо
«душогубством». Воно спеціально спрямоване на придушення в
дитини почуттів радості, любові й ідентичності. При цьому
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відбувається порушення структури особистості, поведінки та її
соціальної сутності. Жорстокість створює основу для хронічного
психогенного травмування, що нерідко викликає вторинні
афективні кримінальні дії. Відомі випадки вбивств жорстоких
батьків підлітками. Наслідком жорстокого поводження з дітьми
буває також їхня асоціальна поведінка в самостійному житті.
Причину насилля над дітьми деякі вчені бачать у їхньому
підкореному становищі в суспільстві, коли вони є об’єктом демонстрації батьками своєї волі, постійно піддаються контролю й
маніпуляціям, слугують задоволенню потреб дорослих у комфорті й задоволенні. Проблема потребує глибокого комплексного дослідження за участі психологів, медиків, соціологів, юристів.
Жорстокість стосовно дитини у виражених формах підлягає моральному засудженню, а інколи й кримінальному покаранню.
Однак, у силу складності проблеми, учителю бажано попередньо
обговорити подібні факти зі шкільним психологом, щоб не завдати дитині ще більшої шкоди. До того ж самі насильники в родині
в більшості випадків потребують допомоги медиків і психологів.
Відмітимо ще один момент у відносинах дітей із батьками,
Це стосунки, викликані перехідним періодом історичного
розвитку нашої держави – України.
Розкрита злочинність десятиліттями пануючого в нас тоталітарного режиму породила в частини підлітків і старшокласників
недовіру й презирство, а іноді й ворожість до батьків та їхніх
порад, думок. Нещодавно в пресі повідомили про 13-літнього
підлітка, що вбив обох батьків за те, що вони «дістали» його
своїм вихованням. Своєрідно позначається на школярах нове
ставлення в суспільстві до економічних факторів. Дівчина-підліток брала участь у вбивстві матері, щоб отримати у свою повну
власність приватизовану квартиру. Інша дівчина організувала
шантажування власного батька товаришами, що вимагали
солідного викупу за уявне викрадення доньки. Ці труднощі
суспільство може перебороти лише спільними зусиллями.
Особливо важливий союз учителів і батьків. На жаль, багато
батьків уважають, що виховання дітей – це справа лише школи.
А вони зайняті роботою. Чим викликане таке ставлення? Поперше, звісно, тим, що батьки тепер вимушені багато працювати,
щоб утримувати сім’ю, але така думка існувала й десятки років
тому. По-друге, впливом тоталітарної ідеології на свідомість
громадян. Вважалося, що батьки є носіями дореволюційних
поглядів і всіх можливих буржуазних пережитків. Вони не
зможуть виховати громадянина нового суспільства. Коли в
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післясталінський період набули широкого поширення школиінтернати, очікувалось, що діти, які в них навчаються, стануть
щасливими й правильно мислячими людьми. Виявилось, що
більшість школярів переживало навіть тимчасове розлучення з
батьками як величезне нещастя. У наш час знову повертається
усвідомлення важливості й незамінності батьків, сім’ї, але багато
педагогічно непідготовлених батьків не розуміють цього,
дотримуючись застарілих поглядів. Тому великі позитивні
результати принесе педагогічне просвітництво батьків, відкриття
їм вічних, але в нас забутих істин. У Миколаївському державному
університеті ім. В.О.Сухомлинського було проведено опитування
студентів: як слід застосовувати використання в християнстві
виразу «батьківський хрест»? У багатьох опитаних ці слова
викликали в уяві якусь дуже важку, майже непосильну справу.
Але ніхто не сказав, що поняття «хрест» пов’язане з величезним
подвигом, зробленим Ісусом Христом в ім’я спасіння людства.
Дійсно, справжні батьки-вихователі здійснюють – особливо у
важких нинішніх умовах нашої країни – подвиг, у чомусь подібний до подвигу Ісуса Христа. Тільки не в ім’я всього людства, а
невеликої частини його – своїх дітей. А такий подвиг можна
здійснити, лише маючи велику любов до дітей. У цьому відношенні нам дуже важливою представляється книга Е. Фромма
«Исскуство любви», де детально описуються материнська й
батьківська любов.
Відмінність материнської любові до дитини від батьківської в
тому, що перша – безумовна, а друга – умовна. Мати любить
свою дитину за те, що вона є, що вона – її дитина. Це блаженство й спокій, якого не потрібно добиватися й заслуговувати.
Материнська любов до дитини буде проявлятися незалежно від
того, що вона зробила. Але цієї любові не можна добитися, якщо
її немає. Без материнської любові все прекрасне йде з життя.
Батьківська любов обумовлена схожістю дитини на батька
своєю поведінкою, слідуванням його порадам і очікуванням,
виконанням установлених обов’язків. Мати – це природа, дім, із
якого дитина йде. Батько представляє їй світ речей і думки,
закону й порядку. Він учить дитину впізнавати дорогу до цієї
важливої сфери людського існування. Обумовлена батьківська
любов відкрита для впливу, її можна добитися, заслужити. На
відміну від любові материнської, її можна контролювати.
Негативною стороною батьківської любові є те, що її можна
втратити у випадку неслухняності [1].
При народженні дитина потребує безумовної материнської
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любові фізіологічно й психічно. Мати дає дитині віру в життя,
вона сама не повинна бути тривожною. У неї повинно бути
бажання, щоб дитина із часом стала незалежною й відділилася
від сім’ї. Після 6 років дитина починає помітно потребувати
батьківської любові, його керівництва. Якщо мати забезпечить
дитині безпеку в житті, то батько навчить розв’язанню соціальних проблем. Ця любов направляється принципами й очікуваннями. Вона повинна бути поблажливою й терпеливою, а не авторитарною й погрожуючою. Любов батьківська сприяє розвитку в
дитини почуття власної сили й дозволяє йому врешті-решт стати
авторитетом для себе, звільнившись від авторитету батька.
Які ж наукові методи вивчення міжособистісних відносин у
сім’ї? Це, перш за все, спостереження, бесіда, анкетування,
тестування. Однак, дослідники весь час відчували труднощі їх
застосування в такій закритій групі, як сім’я. Ця проблема привела навіть до створення в 60-х роках минулого століття американцями кінофільму «Вправно влаштувався». Учений-педагог для
вивчення сім’ї зсередини пішов на те, щоб найнятися нянькою
маленьких дітей в одну родину Америки. У наш час для
дослідження становища дитини в сім’ї успішно застосовуються
графічні проективні методики. Однією з найбільш ефективних і
визнаних є методика «Рисунок родини» [4]. Суть цієї методики
зводиться до пропозиції дитині намалювати свою сім’ю і в подальшій інтерпретації малюнка дослідником. Під час малювання
експериментатор відмічає: 1) послідовність зображення деталей;
2) паузи більше 15 секунд; 3) спонтанні вислови дитини; 4) її
емоційні реакції. Після виконання малюнка ставляться уточнюючі
питання: Хто тут намальований? Де вони знаходяться? Що
роблять? Їм весело чи сумно? Чому? Хто з намальованих людей
найщасливіший і чому? Хто найнещадніший і чому? Після бесіди
дитині пропонується вирішити 6 ситуацій, з яких три повинні
виявити негативні почуття до членів родини, а три – позитивні.
Незважаючи на зовнішню простоту методики, для інтерпретації її
результатів потрібна певна підготовка. Вона може бути здійснена
за допомогою книги із загальної психодіагностики.
При інтерпретації малюнка родині слід мати на увазі, що
іноді зображення має не прямий, а прихований зміст. Так,
студенткою МДУ ім. В.О. Сухомлинського був отриманий малюнок дівчинки-чотирикласниці, де вона та її батьки були зображені
у вигляді дерев. Чому? Не лише дівчинка, але і її батьки молоді,
вони ще ростуть. Але на маленькому дереві більше зеленого
листя, бо донька все ж молодша за батьків. Дерево, що
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зображає батька, стоїть прямо, а дерево-мама різко нахилилось і
прикриває своїм гіллям маленьке деревце.
Потрібно сказати, що в малюнках дітей нерідко відображається неблагополуччя в родині. Так, зображення зелених драконів та чудовиськ свідчить про наявність насильника в родині.
Як літературне джерело із проблеми сімейного виховання
зазвичай рекомендують «Книгу для батьків» А.С.Макаренка.
Вважаємо, що з нею корисно ознайомитися й сучасним читачам,
оскільки в ній подана достатня кількість успішних прийомів
індивідуального підходу до дітей у разі виникнення труднощів і
конфліктів у родині. Передбачається, що вчителі без особливих
зусиль відділять у цій роботі ідеологічні деформації сталінського
періоду від талановитих знахідок видатного педагога.
Не менш значимі ідеї Василя Олександровича Сухомлинського із проблематики роботи з «важкими» дітьми. Великий
педагог писав: «Важкі діти – поняття складне. У кожного з них є
щось своє, особливе, індивідуальне, не схоже на інших важких
дітей і своя причина, свої особливості, відхилення від норм, свої
шляхи виховання» («Розмова з молодим директором школи»).
Чому саме діти стають важкими? Розмірковуючи над цим,
Сухомлинський переконує, щоб педагог, наче лікар, вдумливо,
уважно, терпляче досліджував, виявляв розумовий, моральний,
емоційний розвиток дитини, щоб урешті-решт можна було
зрозуміти, чому, коли, за яких обставин виникли ці труднощі.
Твори В.О.Сухомлинського, розмірковування над прочитаним – відкривають шлях до вирішення питання «Сім’я й
проблема «важких» дітей».
Підбиваючи підсумки, можна сформулювати наступні
висновки:
1. Сім’я є соціальним інститутом, а конкретна сім’я – соціальною групою, функція якої полягає в первинній соціалізації дітей.
2. Сім’я розглядається як первинний і найбільш міцний
фактор соціалізації, що грає ключову роль у формуванні
особистісних рис і мотивів, передачі цінностей і норм поведінки.
3. При розгляді виховної діяльності батьків виділяють різні
типи сімейного виховання, які представляють собою сукупність
батьківських стереотипів, що діють на дитину.
4. Крім свідомого, цілеспрямованого виховання, що
здійснюється батьками, на дитину діє вся сімейна атмосфера,
сімейні умови: соціальне становище, рід занять, матеріальний
рівень, рівень освіти, ціннісні орієнтації членів родини. Тому
будь-яка деформація батьківської родини призводить до
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негативних наслідків у розвитку особистості дитини.
5. Негармонійні типи сімейного виховання можуть бути
фактором, що провокує девіантність підлітків.
Література:
Алмазов Б.М. Психологическая средовая дезадаптация несовершеннолетних. – Свердловськ, 1986.
Личко А.Є. Психопатії і акцентуація характеру підлітків. – М.,
Медицина, 1983.
Макаренко А.С. Соч. в 7 т. – т. 4. – с.376).
Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бадалева. – М., 1987.
Раттер М.С. Помощь трудным детям». – М., Прогресс, 1987.
Фромм Е. Исскуство любви. – Минск, 1990, – С.25.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Калініченко С.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ РОБОТИ З
ТЕКСТОМ НА УРОЦІ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Дана стаття представляє собою практичні настанови щодо
використання різних прийомів роботи над твором на уроках читання
в початкових класах. Матеріал статті допоможе молодому вчителю
краще організувати процес спілкування учнів із книгою.

Уроки читання в школі займають провідне місце у
формуванні особистості. Вони покликані не лише виробляти й
удосконалювати навички читання, а й формувати активного
читача, закоханого в книгу.
Звісно, час пропонує новітні технології для пізнання світу.
Інтернет як джерело інформації входить сьогодні в кожний дім.
Але звернутися до нього і в повній мірі використати його
можливості може лише обізнана людина.
Однак значення книги в житті людини є і буде вагомим. Вона
починає супроводжувати дитину з ранніх літ, завжди
залишатиметься основним джерелом пізнання світу, виховання
моралі, формування смаків.
І від учителя залежить, як ставитимуться його вихованці до
книги. Вони починають любити те, що любить учитель, і
відчувають байдужість, якщо він проявляє її.
Мета статті – обґрунтувати важливість використання різних
видів роботи з текстом на уроці читання для виховання
свідомого читача.
Сьогодні вчитель початкових класів має розуміти, що
виховати активного читача можна лише за умов:
*
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- любові до книги самого вчителя;
- бездоганного володіння технікою читання;
- глибокого розуміння головної думки твору;
- активної життєвої позиції самого вчителя;
- володіння сучасними методами і прийомами роботи;
- знання і дотримання усіх дидактичних принципів;
- бажання працювати;
- самовдосконалення тощо.
Тож для того щоб виховати активного читача, на уроках
читання слід застосовувати такі види робіт над текстом:
- підготовча робота до сприймання тексту;
- перше читання, бесіда для перевірки сприймання змісту;
- повторне читання;
- аналіз характеристики героїв, мотивів поведінки, зображувальних засобів;
- складання плану;
- переказування тексту;
- творчі роботи у зв’язку із читанням;
- узагальнювальна бесіда [1].
Плануючи підготовчу роботу до сприймання тексту слід
визначити мету проведення підготовчої роботи; дібрати прийом
її проведення; продумати застосування картин, ілюстрацій, ТЗН,
музики; вибрати слова, які, на вашу думку, можуть бути не
зрозумілі дітям, але необхідні для усвідомлення змісту тексту;
продумати способи та прийоми пояснення лексичного значення
слів та виразів; запитання перед першим читанням тексту [3.]
Проводячи підготовчу роботу обраним прийомом, треба
дотримуватися наступних вимог:
- підготовча робота повинна тривати не більше 5-7 хвилин;
- вона повинна доповнювати зміст тексту, а не дублювати його;
- підготовча робота до різних жанрів складається по-різному;
- підготовча робота має бути добре продумана;
- перед проведенням слід організувати дітей до її слухання
(не можна перериватися на зауваження учням);
- підготовча робота не повинна бути переобтяжена датами,
фактами;
- матеріал повинен бути доступним і цікавим дітям;
- проведення підготовчої роботи повинно бути емоційним;
- після закінчення її проведення слід витримати паузу, щоб
не зруйнувати створений емоційний настрій.
Від організації підготовчої роботи буде залежати весь
подальший інтерес учнів до читання, усвідомлення ними подій,


137




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



образів, авторського задуму.
Наступним етапом роботи на уроці є перше читання твору.
До першого сприймання тексту учнями вчителю слід ретельно
готуватися:
- вибрати вид читання, за допомогою якого здійснюватиметься сприймання (мовчки, вголос), ураховуючи жанр твору і вік
учнів, ступінь їх підготовленості;
- вибрати прийом здійснення сприймання, якщо це читання
вголос;
- при необхідності скласти партитуру тексту;
- кілька разів виразно прочитати твір вдома.
Безпосередньо перед сприйманням учнями тексту треба зосередити їхню увагу за допомогою запитання чи постановки завдань. Обов’язковим є емоційне (згідно жанру) перше читання твору.
Важливою у канві уроку є бесіда для перевірки
сприймання змісту тексту.
Її ефективність досягається правильною постановкою
питань, що несуть репродуктивний характер. Перше питання цієї
бесіди – питання, поставлене перед першим читанням, яке не є
проблемним. У цілому питань у такій бесіді має бути не більше
п’яти-шести, і відповіді на них повинні дати стислий переказ
твору. Можна здійснити перевірку сприймання через проведення
тесту за змістом.
Роль учнів на уроці зростає під час повторного читання
тексту.
Зміст повторного читання залежить від жанру, розміру
тексту. Невеликий за розміром твір (наприклад, вірш) можна
кілька разів прочитати «ланцюжком», «дощиком». Великий за
розміром твір (наприклад, оповідання, що складається з кількох
частин, а це, як правило, у 3–4 класах) слід зразу ж і
аналізувати. Тут звертається увага на мовлення; уточнення
лексичного значення слів, які виявилися незрозумілими, виразів;
на композицію твору; жанрові особливості тощо.
Слід пам’ятати, що перед кожним новим читанням треба
ставити перед учнями інші завдання.
Вибір прийомів, якими здійснюється повторне читання, залежить від поставленої мети (наприклад, мета – виробляти швидке
читання – орієнтує вчителя і на багаторазове читання тексту).
Аналіз характеристики героїв, мотивів поведінки,
зображувальних засобів проводиться вибірковим читанням і
роботою над виразним читанням. Давши відповідь на питання,
учні знаходять уривки, що підтверджують цю відповідь.
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Попередньо обговоривши, з якою інтонацією слід читати,
учитель дає завдання прочитати виразно.
Цей вид роботи включає також і аналіз композиції. Під час
виконання завдань слід створювати проблемні ситуації, давати
можливість висловитися всім бажаючим, поважаючи думку
кожного.
На допомогу учням під час характеристики героїв можна
запропонувати пам’ятку:
Пам’ятка до складання характеристики героя
- Знайди внутрішні монологи героя.
- Проаналізуй засоби, якими автор користується для
створення образу.
- Проаналізуй, як ставляться інші герої до цього персонажа.
- Знайди у творі уривки, які пояснюють риси характеру
героя.
- Склади план розповіді про героя.
Під час роботи над образними засобами вчителю слід
націлювати увагу учнів на описи діючої особи, предметів, дій,
природи, дозволяючи їм ставити олівцем крапку на початку і в
кінці описів, помічати слово чи вираз, які влучно передають зміст
вислову. Давати завдання підібрати близькі за значенням слова
чи вирази, вжиті в прямому значенні, порівняти їх.
Ефективним видом роботи з формування самостійності є
організація самостійної роботи над текстом. Діти можуть
працювати за певними вказівками:
- Прочитай записані на дошці (чи в кінці тексту) запитання.
- Самостійно прочитай текст.
- Знайди можливі місця – відповіді на питання, олівцем
постав крапку біля них.
- Про себе (без тексту) дай відповіді на кожне з питань.
- При потребі перевір себе за підручником.
У формуванні вміння логічно і послідовно висловлюватися
поділ тексту на частини (складання плану) відіграє неабияку
роль.
Учитель, готуючись до уроку, повинен уважно прочитати
текст і поділити його на частини, відмітивши початок і кінець
кожної частини олівцем. Продумати заголовки, пам’ятаючи, що
формулювання їх повинно оформлятися реченнями одного типу
(питальні, розповідні, називні, можливі й цитатні (4 кл.), а в 2 кл.
– малюнкові) [2].
Навчати ділити текст на частини слід починати з колективної
роботи, яка може бути проведена так:
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 На скільки частин ви поділили б текст?
 Про що говориться в першій частині?
 Як ми назвемо цю частину?
Учитель вислуховує двох-трьох учнів, кращий заголовок
записується на дошці під словом «план». Аналогічно
опрацьовуються наступні частини. Навчивши ділити текст на
частини, учитель пропонує дітям робити це самостійно, з
орієнтацією на поради в пам’ятці:
Пам’ятка до складання плану
 Самостійно прочитай твір, помічаючи його частини.
 Поділи весь текст на частини, олівцем постав крапку на
початку і в кінці кожної частини. Пам’ятай: початок кожної
частини – це розповідь про іншу подію у творі.
 Прочитай першу частину, визнач головну думку чи тему в
ній.
 Одним реченням назви частину.
 У кожній частині виконай ці ж завдання.
 Перевір, чи не пропущене щось головне, чи дотримано
послідовність у змалюванні подій.
 Зверни увагу, чи не повторюються однакові слова у
заголовках.
Пам’ятка до складання усних картинних планів
 Самостійно прочитай текст.
 Продумай усні картини до його основних подій.
 Визнач предмети, дійові особи, їх розташування, кольори
для змалювання.
 Пам’ятай: на картині можна намалювати лише один
момент дії героя чи кілька одночасних дій різних персонажів.
 Дай заголовок кожній картині.
З метою розвитку зв’язного мовлення та формування свідомого сприймання змісту твору проводиться переказування
тексту.
Плануючи проведення переказу на уроці, слід пам’ятати, що
не всі жанри творів переказуються (наприклад, ліричний вірш,
байка). Обирати вид переказу треба, ураховуючи мету (стислий,
повний, вибірковий, творчий).
Здійснюючи цей вид роботи на уроці, слід пам’ятати, що
казку (народну) обов’язково треба переказувати повним
переказом, що збагачує мовлення учнів; вибірковий переказ слід
здійснювати після вибіркового читання; стислий переказ слід
проводити після зразка переказу вчителя; творчий переказ є
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основою для подальшого навчання написання творів, отже,
учитель повинен особливу увагу приділяти розвитку уяви, уміння
будувати висловлювання в логічній послідовності, добирати
точні слова для вираження думки. Творчий переказ здійснюється
від І особи, коли йде розповідь від ІІІ особи і навпаки. На
допомогу учням можна використовувати поради-правила:
До стислого переказу
 Самостійно прочитай текст.
 Склади план до його змісту.
 Доповни потрібними деталями кожний пункт плану.
 Зверни увагу на правильність побудови речень.
 Розповідай образно, емоційно.
До творчого переказу
 Самостійно прочитай твір.
 Подумай, як змінити особу оповідача.
 При потребі доповни окремі частини сюжету.
 Уяви настрій дійової особи, виясни мотиви її вчинків.
 З цією метою прочитай відповідні місця в тексті.
Розвитку творчих здібностей сприяють такі види творчих
робіт у зв’язку з читанням твору: творчий переказ, словесне
малювання, продовження сюжету, розповіді за аналогією.
Під час інших творчих робіт слід націлювати учнів на
використання правил:
Правила словесного малювання
 Визнач особи, предмети для малювання.
 Розташуй їх на картині.
 Назви дії героїв.
 Пам’ятай: один герой може виконувати лише одну дію.
 Добери кольори для малювання.
 Виразно перекажи цей епізод.
Правила продовження сюжету
 Постав запитання для розвитку подій.
 Добери слова й вирази для висловлення думки.
 Розкажи, правильно побудувавши речення.
Правила розповіді за аналогією
 Склади план до сюжету твору.
 Розкажи за цим планом аналогію до прочитаного з
власного досвіду.
Завершується робота над твором узагальнюючою
бесідою до змісту тексту. Учителю слід не менш ретельно
готуватися до проведення такої бесіди. Метою цієї роботи є
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розкриття головної думки твору, теми. Пропонується учням
пояснити назву заголовка, ще раз звернутися до позитивних рис
характеру героїв, порівняти вивчене із навколишнім. Не
допустимо переносити негативні висновки на учнів класу.
Узагальнююча бесіда не повинна бути довгою.
Отже, як бачимо, використання зазначених прийомів на
різних етапах опрацювання тексту на уроці читання вимагає від
учителя глибокого вдумливого підходу. Лише при систематичній
кропіткій роботі можливо досягти основного завдання уроків
читання – виховання активного свідомого читача.
Література:
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Методика викладання української мови: Навчальний посібник
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Промінь, 2003.

Крайник С.Д.
РОЗВИТОК І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Стаття розкриває роль народної педагогіки у вихованні малюків
у сім’ї. Описані народні засоби впливу на розвиток дитини в
натальний період.

Нова парадигма дошкільного виховання передбачає повноцінний розвиток дитячої особистості з перших років життя. І роль
батьків у свідомому формуванні рис характеру, розвитку пізнавальної активності малюків надзвичайно велика. Важливо виховувати майбутнього громадянина на основі традицій українського народу, котрі сприятимуть, допомагатимуть природному розвиткові дитини, формуватимуть у кожному найкращі риси. І
радість пізнання дитини прийде до тих батьків, які знайдуть ключ
у вихованні, визнають кращі якості, сильні сторони і не зламають
психіки, не скалічать душу малюка. Ця проблема є пріоритетною
у психолого-педагогічних пошукових дослідженнях основоположників педагогіки раннього віку, професорів Н.М.Щемованова і
Н.М.Аксаріної, та у працях провідних психологів і педагогів
Г.С.Костюка, О.В.Запорожця, М.І.Лісіної, В.О.Сухомлинського.
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Результати їхніх досліджень стали науковою основою для
розв’язання проблем формування особистості в сім’ї з раннього
віку. Над цим працюють сучасні науковці: професор О.Л.Кононко,
О.Проскура, С.Ладивір, М.Машовець, В.Павленчик та ін. Їхні
наукові дослідження переконливо підтверджують, що проблема
полягає в непідготовленості переважної більшості батьків до
розкриття природжених здібностей своїх дітей. А відтак потрібні
нові підходи до роботи з родиною, починаючи від моменту, коли
подружжя бере шлюб, а тим більше відтоді, коли чекає на
дитину. На часі не тільки перегляд ролі батьків, а й коригування
державної освітньої політики, перегляд пріоритетів.
На наш погляд, родина й ранні роки дитини мають посісти в
цих пріоритетах головне місце. З народженням дитини перед
батьками постає безліч запитань: як створити найкращі умови
для розвитку потенційних можливостей малюка; чому виникають
перші конфліктні ситуації і як їх розв’язувати тощо. Відповіді на ці
незліченні як? коли? скільки? чому? вони шукають у педагогічній
пресі, розумних книжках.
Зазначимо: кожен період раннього дитинства має яскраво
виражені особливості. Як ураховувати ці особливості в процесі
виховання, розкривають Л.Свирська і Н.Петрова [8], Л.Павлова
[7], Є.Л.Кононенко [5]. Ураховуючи результати досліджень цих
науковців, ми вважаємо за необхідне розкрити підходи народної
педагогіки до сімейного виховання дітей раннього віку. Сім’ї
народна педагогіка найближча й найзрозуміліша. Її засобами
сім’я досягає того, що здоровий малюк відчуває душевний
комфорт і рівновагу, він спокійний, не напружений, усміхнений та
доброзичливий, виявляє живий інтерес до навколишнього світу,
здатний легко адаптуватися в ньому. Тож такі діти вміють радіти
життю й дарувати радість іншим, ставити реальну мету й
досягати її, тобто вміють бути щасливими.
У зв’язку із цим ми рекомендуємо батькам відомості про
вплив Космосу на пренатальний період розвитку дитини, про
обереги дитинства. Бажаємо батькам зрозуміти головне: кожний
із нас на своєму місці повинен робити усе, залежне від нього, і
ще трохи більше, усвідомлюючи, що інвестиції в сьогоднішнього
малюка – це внесок не лише в його особисте майбутнє, а й у
благополуччя всієї країни.
Сьогодні накреслюється тенденція до зростання народжуваності дітей в Україні. І актуальною стає проблема поінформованості батьків щодо закономірностей та динаміки змін у розвитку
плоду, адже ця інформація допоможе в подальшому вихованні
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дитини. Свідоме ставлення до формування особистості дитини
протягом трьох років її життя після народження, відповідальність
за її благополуччя та повноцінну реалізацію потенційних
можливостей – передумова успішного виховання дітей у сім’ї.
Такі астрологи, як-от: Артур Стенлі Еддінгтон – професор і
директор обсерваторії Кембріджського університету, Саймон
Ньюком – видатний американський астроном, Фрідріх Вільгельм
Бессель – видатний німецький астроном, Василь Григорович
Фесенков – астроном, академік, Григорій Абрамович Шайн –
астрофізик, академік – у своїх працях довели вплив планет
сонячної системи на дитячий організм в пренатальний період.
Ураховуючи такий вплив, батьки зможуть побудувати виховний
процес власної дитини.
На основі наукових досліджень ми маємо чітко сформовану
систему поглядів на внутрішньоутробний період розвитку
дитини. Батько Космос посилає маленьке дитя на Землю
задовго до його появи. Дитя вибирає для себе матір, шукає її,
витає біля неї, ніби запитує: «Чи може вона його прийняти під
своє серце? Чи полюбить його? Бо любов – то велика сила, яка
керує і потоком Життя і рікою Долі. Воно звертається до неї:
«Де ж ти так довго була? Я чекав на тебе!»

Дев’ять сонячних і десять місячних місяців мати живе за
двох: і за себе, і за дитя і повинна пам’ятати, що в цей час
основними оберегами її і її дитини є небесні світила.
На першому місяці дитя охороняє небесне світило – Сонце,
воно зв’язує малюка з космічним вогнем, формує його перше
«я», його життєві сили. Наші пращури радили молодій мамі на
цьому місяці вагітності дружити з молитвою:
Пошли, Боже, моєму дитяті щастя і здоров’я,
Милосердя, доброти, світлого розуму в голівку.
Дай, Боже, йому появитися здоровим, добрим на білий світ
І примножити багатство моєї сім’ї.

На другому місяці дитя знаходиться під опікою Місяця, бо
він формує друге «я» малюка, його ставлення до роду, традицій,
природи та до матері. Чим більше мати і її рід люблять
майбутнього малюка, тим краще для всього роду, бо прийде в
рід м’який, романтичний, добрий член сім’ї. Тому на цьому місяці
радить народна педагогіка тримати теплі стосунки з родом та
оточуючими. На це батьків націлять такі прислів’я: «З родини йде
життя людини», «Один рід – один плід», «Який рід, такий плід»,
«Яке коріння, таке насіння», «Від роду до народу», «Без роду
немає народу», «Без сім’ї немає щастя на землі».
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Третій місяць оберігається Марсом. Він формує самостійність, сміливість, силу волі або боягузтво. Нам радять бабусі в
цей місяць багато читати про сміливих, мужніх, сильних та
дивитися цікаві фільми про таких людей.
Четвертий місяць – Меркурій. Він впливає на інтелектуальні
здібності, тягу до знань, може сформувати лінь або рухливість.
Народна мудрість свідчить: якщо вас приваблює веселий гурт,
то ваше дитя буде душею будь-якого колективу.
П’ятий місяць проходить під покровом Юпітера – зірки
королів. Цей місяць створює всі умови, щоб у дитини
сформувалося ставлення до своєї держави, релігії. Дитя запитує
в батьків: «Яке моє місце у світі? Як жити? У що вірити?»
Народна мудрість говорить нам, що мати – основний
орієнтир і зірка, яка вказує правильний шлях малюку.
Шостий місяць проходить під покровом Венери, яка охороняє малюка. Вона закладає почуття прекрасного до навколишнього, до мистецтва, танцю та музики. Побільше бувайте на
свіжому повітрі.
Сьомий місяць пов’язаний із Сатурном. Він бере під свій захист дитя та формує його розум, розсудливість, стійкість, терпіння, стриманість, витривалість, працездатність, схильність до
порядку. Прабабусі радять молодій матері, щоб вона присвятила
себе домашньому господарству, багато вишивала і в’язала.
На восьмому місяці захищає дитину планета Уран. Він
закладає в дитини тягу до сводоби, любов до подорожі, почуття
радості.
Дев’ятий місяць дитина живе під охороною Нептуна, який не
тільки охороняє малюка на Землі, а й закладає любов до всього
живого.
Десять місячних місяців мати прожила з малюком разом, і їх
обох оберігали небесні планети. Дитя не запитує про час появи
його на світ. Воно прийде, коли Доля включить свій годинник.
Дитина, що народилася, це не лише рідна кровинка,
довгоочікуваний член сім’ї, продовжувач роду, це й окрема
людська істота із власною біографією та індивідуальною історією
життя, активний суб’єкт життєдіяльності, що вирізняється своїми
потребами, інтересами, уподобаннями. Якою мірою людині, що
народилася, удасться впродовж життя аналізувати свої
потенційні можливості, багато в чому залежатиме від дорослих –
їхньої відповідальності, готовності та вміння створювати
сприятливі умови для повноцінного зростання особистості.
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Поява малюка – це радість, турбота і велика відповідальність дорослих.
Пропонуємо 9 корисних заповідей для майбутніх мам,
дотримання яких сприятиме розвиткові дітей раннього віку:
 відмовтесь від шкідливих звичок ще до зачаття дитини,
оскільки ваше харчування й здоров’я закладають основи
здоров’я дитини;
 намагайтесь уникати стресів і не давайте волю
негативним емоціям, тому що страх, ревнощі, душевний біль
наносять непоправну шкоду психіці очікуваної дитини;
 пам’ятайте, що негативні риси вашого характеру будуть
сприяти виникненню подібних рис у дитини і, навпаки, ваші кращі
якості позитивно впливатимуть на її характер;
 багато рухайтесь і намагайтеся виконувати звичайну
роботу, не перетворюйте себе на хвору людину;
 любіть майбутню дитину, бо любов матері прикриває і
захищає дитину від нещастя навіть у найбільш складних
ситуаціях;
 не налаштовуйтесь заздалегідь на хлопчика або
дівчинку, бо дитина іншої статі буде почувати себе небажаною;
 не забувайте про те, що класична музика, мелодійний
спів, поезія, мистецтво, спілкування з природою не тільки
заспокоюють, дарують радість і щастя, але й сприятливо
впливають на розвиток здібностей дитини;
 думайте про ті якості, які б ви хотіли бачити у своїй
дитині: доброту, мудрість, інтелігентність, чесність, духовну
красу. Тим самим ви будете її виховувати до народження;
 розмовляйте з майбутньою дитиною, пояснюйте їй усе,
заспокоюйте й підбадьорюйте її, тоді після народження ви вже
будете мати з нею духовний контакт [2].
Сьогодення повертає нас до витоків народної педагогіки в
розвитку і вихованні дітей раннього віку.
4 заповіді для майбутніх тат:
 попіклуйтесь про свій стан здоров’я задовго до моменту
зачаття, намагайтесь розлучитися зі шкідливими звичками;
 не чекайте часу фізичної появи на світ дитини, вона вже
є, вона – ваша, любіть її і будьте її покровителем;
 не шкодуйте часу на спілкування з дитиною, розмовляйте
з нею, тоді, народившись, вона відразу впізнає вас;
 ставтеся з ніжністю й увагою до своєї дружини,
оберігайте її від переживань, щоб це не відбилося на психічному
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й фізичному стані дитини.
Відомий педагог, професор, голова першої в Прикарпатському університеті спеціалізованої Вченої Ради за спеціальністю
«Теорія та історія народної педагогіки» Мирослав Гнатович
Стельмахович дослідив і визначив вплив народних оберегів на
дитину. Він плідно співпрацював з ученими Бельгії, Канади,
Німеччини, Польщі. Видав науковий доробок «Українська
національна школа і народна педагогіка ХІХ століття», де
висвітлив найбільш популярні і дієві народні обереги.
Продемонструємо, що доречно й доцільно використовувати
в організації виховання дітей раннього віку поради з народних
джерел.
У народі кажуть, що ранок є найкращою порою доби, весна
– року, а дитинство – життя. Ми всі так чи інакше у спогадах
часто повертаємося в дитячі роки, намагаємося віднайти
джерела наших чеснот.
Здавна живуть і передаються з покоління в покоління
непорушно традиційні, вироблені в процесі реального життя
обереги, які зобов’язують любити, берегти та правильно
виховувати дітей. Ці обереги й стали моральною основою
дитинознавства, охорони дитинства й материнства. Знання про
них формують у дитини впевненість у собі, впевненість у захисті.
Мати є основним і прекрасним оберегом своєї дитини. Про
це написано як у класичній, так і в народній літературі:
У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитятичком малим.

Так оспівав матір і дитя у своїй поезії Т.Г.Шевченко.
Прекрасним оберегом дитини є рослини. Якщо дитина довго
не спить або спить погано, біля її голови вішають вінок із хмелю,
що має не більше як дванадцять шишок, зрізаних в липні і
висушених на горілці. Засушену квітку сон-трави, м’яту теж клали
під подушку дитини, яка погано спала.
Траву мати-й-мачуха кладуть за димохід. Вона оберігає
душу й тіло дитини.
Колиска, зроблена з тополі, є прекрасним оберегом для
неспокійних діток. А колиска з дубу і явору – для спокійних дітей.
Ну, а щоб були діти міцні, треба робити колиску з верби, коли ж
слабенькі – з калини.
Клали спати малюків на матраци, набиті соломою.
Дівчаткам – із пшениці, хлопчикам – із жита, і казали:
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«На соломі спав честь і славу знав,
Здоровим зростав, людей дивував».

Бабка повитуха під подушку дитини клала ніж, ножиці,
носову хустину з корінням любистку, макову голівку, освячені
стеблики зілля, чебрець, м’яту, хміль, промовляючи такі слова:
Хмельку-хмельовий
Служнику землі-матері,
Прошу тебе семенок дати,
Дитя шанувати,
Сон в колисоньку
З вечерньою зорею накликати
На високім кордоні, на великій дорозі.

Чудовим оберегом малюка є доброта і злагода в сім’ї.
Татова сильна долоня і мамина ніжна рука все життя оберігають
малюка.
Народна мудрість говорить: якщо твої плани розраховані на
рік – сій жито, якщо на десятиліття – саджай дерева, якщо твої
плани розраховані на віки – виховуй дітей.
Першим оберегом на Землі, з яким зустрічається дитя, є пологовий будинок, де воно народжується. Учені говорять, що цей
будинок повинен бути більш світлим, просторим, з вікнами на
схід або північ, бо вся енергія Землі і Неба в такому будинку прекрасно впливає на життя й розвиток малюка в перші хвилини
його життя. Вона допомагає дитині легко вступити в навколишній
світ.
Вогонь не може вступити свою магічну силу – оберег-воді.
Тому наші пращури в першу хвилину народження дитини
запалювали свічку, поверталися до вікна і тихо промовляли:
«У вогні є тепло і чистота, сила та мудрість, і я схиляю голову
перед тобою. Буду навіки вдячний тобі, коли збережеш здоров’я
дружини моєї, а дитя наділиш могутньою силою! Гори, вогню, ясно!
Хай світ буде красним».
Брали дитину на руки і говорили: «Нехай сили Землі і Небес
бережуть тебе» і підносили дитину до світла.
«Ось проміння вогню, щоб сила була (повертають дитину до
вікна). От вікно, щоб видно було. Людина на Землю прийшла – на небі
зірка зійшла. А сонце зійде – людина піде дорогою життя по Землі
рідній». «Мати-Земле (вклоняється на чотири сторони), благослови
мене й дитя моє на життя, на здоров’я, на мудрість роду нашого».

Земля також завжди оберігає й захищає малюка: узята з
трьох полів, зав’язана у вузлик, підвішена над малюком, заговорена на молитві, вона захищає дитину від злого ока та духу.
Землю прикладають, коли вкусить оса, бджола. Вона допомагає витягнути жало, допомагає також, коли вкусить гадюка.
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У давні часи, особливо, коли була епідемія холери, чуми,
оберігали дитину та весь рід часник і цибуля, зубчик яких
підвішували дитині на ниточку, і вона носила їх, як намистину.
Іграшки, зроблені руками батьків, оберігають дітей.
Сопілочки, зроблені з калини, клали хлопчикам у колиску. А
дівчаткам – ляльки, зроблені мамою з клаптиків тканини.
Існують й словесні обереги:
Ой, щоб спало, щастя знало,
Ой, щоб росло, не боліло,
На серденько не кволіло.
Соньки-дрімки в колисоньку,
Добрий розум в голівоньку,

А рісночки в кісточки,
Здоров’ячко в сердечко,
А в ротик говорушки,
А в ніжки ходусеньки,
А в ручечки ладусеньки.

Прабабусі залишили нам заговір, який дитину оберігав від
дурного ока, злого погляду:
Мати сина проводжала, місяцем підпоясала.
А зіркою застібнула, а долею обгорнула.
Зустрінь же, Боже, ти моє дитя.

Білі халати, біла маска лікаря є теж оберегом для малюка,
який появляється на світ.
Добрі, ніжні руки лікаря своїм біополем зігрівають, заспокоюють дитину. Прийняти дитя треба з любов’ю. Найсильнішим
оберегом новонародженого є весільна мамина сорочка, тому
дитя повинне з’явитися на очі рідних на цій маминій сорочці.
Поливали хлопчика водою, настояною на яблуках та медові,
а дівчинку водою з материнським молоком. Найцілющою є вода,
взята до схід сонця з дев’яти криниць. Треба прийти до води:
«Добрий ранок, колодязе Павле і земле Тетяно і ти, водо Уляно, що
обливаєш луки, береги, облий тільце моєї донечки».

У свяченій воді змочували чисту хустину і протирали дитячі
очі, ротик, щоб добре бачив і добре говорив.
Період раннього дитинства психологи називають «роками
чудес». У цей час інтенсивно розвивається мозок і формуються
його функції. Згідно дослідженням фізіологів, функції
центральної нервової системи легко піддаються впливу саме в
період їх природного формування. Без тренування розвиток цих
функцій затримується і навіть може зупинитися назавжди.
А для тренування необхідне мовленнєве спілкування.
Наукою доведено, що без мовленнєвого спілкування, без
мовленнєвого середовища людська істота не може стати
повноцінною.
Психологи та педагоги пропонують правила мовленнєвого
спілкування.
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Найбільш якісну допомогу своїм малюкам нададуть ті
батьки, які намагатимуться дотримуватись наступних правил:
1. З перших днів життя дитину повинно оточувати повноцінне мовленнєве середовище. Намагайтеся вашу повсякденну
діяльність супроводжувати правильним мовленням, називайте
свої дії, предмети домашнього вжитку під час бадьорості
немовляти, при цьому частіше давайте йому можливість бачити
ваше обличчя, спостерігати за вашою артикуляцією.
2. Частіше беріть дитину на руки, переодягайте, годуйте:
вашому малюку необхідний постійний тілесний контакт з матір’ю.
3. Заохочуйте будь-які спроби малюка заговорити: ваш малюк почне розмовляти тільки тоді, коли ви заохотите його слухати.
4. Говоріть з малюком повільно, короткими фразами, користуйтесь правильною мовою, не переходьте на «сюсюкання» і не
дозволяйте робити це іншим дорослим.
5. Приділяйте дитині побільше часу, щоб бути з нею поруч.
6. У спілкуванні з дитиною використовуйте позитивні емоції,
ні в якому разі не показуйте свої проблеми, небажання, поганий
настрій.
7. Задовольняйте допитливість малюка, його бажання
спілкуватися з вами.
8. Не порівнюйте малюка ні з якими іншими дітьми. Він у
вас найкращий [7].
Важливу роль у мовленнєвому спілкуванні відіграє дитячий
фольклор.
У перші місяці життя немовляти над колискою схилилася
мати й тихо наспівує ніжні мелодії колисанки. Кожне її слово
переливається в кровинку дитини, стає її надбанням. Таке
емоційне спілкування матері з новонародженою дитиною через
рідне слово, втілене в колисковій мелодії, є прикладом єднання
поколінь, постійного діалектичного взаємозв’язку минулого й
прийдешнього.
Саме в цей період сензитивного засвоєння мови народна
дидактика пропонує дитині найкращі зразки народної мудрості –
малі жанри фольклору: колисанки, забавлянки, потішки, лічилки,
примовки, заклички, приспівки тощо. Це не випадково, адже вони
легкі для наслідування, водночас вводять дітей у світ дорослого
побутового життя, прилучають до споконвічних цінностей,
традицій, звичаїв.
Саме в перші роки життя зміцнюється організм малюка,
удосконалюється та стабілізується його нервова система, розвивається руховий апарат. Упорядкованішими, більш координова
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ними та складними стають рухи, підвищується їх якість. У цьому
віці не лише закладаються основи фізичного здоров’я, а й
нагромаджується досвід взаємодії маляти з дітьми та дорослими
людьми, формуються базові духовно-моральні цінності [3].
Сучасні дослідження американських науковців Адама
Сливоцького і Давида Моррісона переконливо підтверджують
виняткові можливості раннього дитинства, адже здатність
людини навчатися майже наполовину закладається в перші
чотири роки життя, а ще одна третина – до 8 років.
У період раннього дитинства у мозку людини формуються
головні нервові шляхи (дендрити), на яких ґрунтується сприйнятливість до навчання. І саме від батьків та вихователів залежить,
чи стане малюк самодостатньою, успішною людиною в дорослому житті. Таким чином, розвиткові й вихованню дітей раннього
віку на основі народних традицій треба приділяти важливу увагу,
адже це сприятиме правильному початку життя дитини,
реалізації і врахуванню її психофізіологічних особливостей, від
чого залежить «розгін» розвитку механізму творчості людини і
здатність реалізувати свої здібності. Про це варто не забувати
батькам, першим вихователям та педагогам дошкільної освіти.
Література:
1. Аскарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. – М., 1981.
2. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред.
Л.Н.Павловой. – М., 1986.
3. Воспитание и развитие детей раннего возраста / Под ред.
Г.М.Ляминой. – М., 1974.
4. Большая советская энциклопедия в 30-ти томах – М.: Изд-во
«Советская энциклопедия», 1978.
5. Кононко Е.Л. В мире раннего детства. – К., 1985.
6. Свирська Л., Петрова Н. Взаємодія дорослих із дітьми раннього віку.
– К.: Ред. загальнопед. газ., 2004.
7. Фролова А.Н. Игры-занятия с малышами. – К., 1987.

Оберемкова К.М.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
НА УРОКАХ ЧИТАННЯ
У статті розглядаються аспекти творчої роботи з учнями в
початковій школі на уроках читання.

Час іде вперед, суспільство розвивається, а отже,
демократичні процеси в державі потребують вироблення нових
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суспільних вимог до освіти.
Проголосивши людину найвищою цінністю, наша держава
стала на шлях втілення гуманістичних ідей в педагогічну теорію
та практику. Тому навчання в сучасній школі має забезпечувати
оптимальні передумови для самореалізації особистості школяра,
розкриття всіх закладених у ній природних задатків, її здатності
до свободи, відповідальності й творчості. Розвиток творчих здібностей має бути невід’ємною складовою змісту всіх навчальних
предметів початкової школи, органічно доповнювати навчальний
процес, щоб забезпечити єдність знань, умінь і навичок учнів та
їхніх творчих можливостей. Тому проблема формування творчих
здібностей учнів на сучасному етапі є досить актуальною.
Мета статті – обґрунтувати процес розвитку творчих
здібностей учнів на уроках читання в початковій школі.
Велику роль у розробці основ теорії педагогічної творчості
зіграла радянська педагогічна наука, яка досліджувала закономірність творчого прогресу в різноманітних видах діяльності. У
фундаментальних працях Л.С. Виготського, А.М. Леонтьєва,
С.Л. Рубінштейна, Б.М. Теплова, в працях Т.В. Кудрявцева,
М.С. Лейтеса, Я.О. Пономарьова та ін. досліджувались різні
сторони творчого прогресу.
За кордоном здійснювалось багато досліджень, які були
присвячені психології творчості (Дж. Гимлер, А. Кроллі, Ф. Лезер,
Я. Хлавса та ін.).
Дослідження з евристики, які з’явилися в останні роки
(В.С. Біблер, О.М. Кирилунов, В.М. Пушкін та ін.), значною мірою
сприяють осмисленню змісту педагогічної діяльності з розвитку
творчих здібностей. Їх добре доповнюють дослідження з
психології педагогічної діяльності (М.В. Кузьміна, Л.І. Венгер,
В.О. Сластенін, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк та ін.).
Усі вчені доводять, що, відкриваючи маловідомий материк –
механізм людської творчості, маємо допомогти тим, хто прагне
пізнати себе, дати їм факел, щоб вони усвідомили силу темряви,
де вони перебувають, подати руку тим, хто бажає знайти в собі
творця.
Обдаровану особистість слід якнайшвидше виявити й
цілеспрямовано впливати на розвиток творчих задатків, даних їй
природою, щоб розвинути до належного рівня творчі здібності.
Філософи визначають творчість, як вид людської діяльності,
що створює нові матеріальні й духовні цінності [3].
Творчість – процес народження нового, що об’єктивно здійснюється у природі чи в людині: у природі – зародження,
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зростання, визрівання: у людині – створення нових думок,
почуттів чи образів, які стають безпосередніми регуляторами
творчих дій [6].
Творчість – процес, у результаті якого виникає продукт оригінальний, об’єктивно цінний і самодостатній. Продуктами
творчості бувають: відкриття, винаходи, нові художні образи, нові
художні твори.
Розвиток творчих здібностей дитини – справа складна й
вимагає, насамперед, знання дитячої індивідуальності. Учителю
треба її враховувати, розвиваючи креативність учнів.
Оскільки творчі здібності формуються в процесі діяльності,
можливим
стає
формулювання
загальних
психологопедагогічних умов для їх розвитку:
1. Щоб сформувати творчі здібності, дитині необхідно
накопичити якнайбільше вражень про навколишній світ під час
виконання різних видів діяльності. Пізніше дитина зацікавиться
процесом творчості спочатку в тому виді діяльності, який їй
подобається найбільше, а потім – в усіх притаманних початковій
школі видах діяльності.
2. Іноді діти не можуть самі визначити, що їм дійсно
подобається. Щоб визначити це, потрібно поспостерігати за
дитиною, коли вона діє самостійно, та спробувати дати відповіді
на такі запитання: «Чим зайнята дитина?», «Чи проявляє вона
самостійність у доборі матеріалів для діяльності?», «Чи вміє
запросити до діяльності товаришів?», «Як домовляється про її
хід?», «Чи проявляє дитина наполегливість у досягненні
поставленої мети?», «Чи отримує дитина задоволення від
самого процесу діяльності?», «Чи наявні в обраній дитиною
діяльності продукти творчості?», «Чи радіє їм дитина?», «Чи
дивують вони учня?».
3. Для розвитку творчості необхідно створити необхідні
умови, що вплинуть на позитивний емоційний стан та спричинять
появу в учнів розумової активності, витримки, саморегуляції.
Насамперед це стосується належного психологічного оточення.
Також слід пам’ятати про наявність необхідних для творчої
діяльності матеріалів. Вони завжди мають бути доступними для
учня. При цьому не важливо, яким чином він ці матеріали
використовуватиме. Головним є факт дії, власне експериментування, пізнання, пізнання властивостей, способів дії з тим чи
іншим предметом або матеріалом.
4. За В. Сухомлинським: «Дітям не треба багато говорити,
не слід багато їм розповідати, слово – не цяцька, а словесне
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пересичення – одне з найшкідливіших пересичень. Дитині треба
не тільки слухати слово вчителя, але й мовчати: в цю мить вона
думає, осмислює почуте та побачене». Обережно, лагідно,
ненав’язливо підтримуйте прагнення дитини до творчості.
Співчувайте невдачам, підтримуйте творчі пошуки. У жодному
разі не можна давати негативну оцінку дитячій творчості. Треба
бути терплячим до «дивних» ідей учня.
5. Відповідайте на численні дитячі запитання. Підтримуйте
бажання дитини пізнавати навколишній світ, особливо заохочуйте цікаві та глибокі запитання учнів. Час від часу залишайте учня
на самоті. Надмірне опікування може заважати дитячій творчості, а нав’язування допомоги може сприйматися як порушення
меж особистої свободи. У пізнанні вчимо учнів дослухатися
власної інтуїції. Разом із «Як ти вважаєш?» і «Що ти думаєш з
цього приводу?» – частіше вживайте «Що ти відчуваєш?».
6. Навчіть дитину поважати іншу точку зору, пояснивши, що
таке ставлення є необхідною умовою для того, щоб оточуючі
поважали його думки. Уважно стежте за власними
висловлюваннями, не критикуйте інших, особливо – в
присутності дітей. Позитивні відгуки створюють у дитини почуття
захищеності. Коли дитина опанує основи творчої діяльності,
пропонуйте їй разом з іншими і творчі завдання [2].
Розвивати в учнів молодших класів креативність варто за
допомогою творчих завдань. У педагогічній науці проблема творчих завдань не нова, але ще й досі немає чіткого визначення
термінологічних понять «завдання», «задача», «пізнавальна
задача», «творче завдання», «розвивальне завдання» тощо.
З одного боку, у сучасних дослідженнях «завдання» розуміється ширше порівняно із задачею, з іншого – вони фактично
тотожні, а в деяких випадках розглядаються як окремі поняття
(Г. Балл, С. Гончаренко, Г. Лернер, М. Махмутов, Т. Срота та ін.).
Задача містить у собі мету, умови й те, що треба знайти
(шукане), яке формулюється у словесній формі за допомогою
запитання.
Термін «завдання», на наш погляд, є більш широким поняттям ніж «задача», й включає його в себе. Цей термін використовується в роботах науковців у зв’язку з найрізноманітнішими
видами діяльності, як «пізнавальне завдання», «навчальне
завдання», «ігрове завдання» та інші. Розглянемо детальніше
його визначення:
 завдання – пропозиція виконати будь-яку дію;
 завдання – це вимога, яка включає в себе питання й мету [1].
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Завдання передбачає звернення до суб’єкта й вимагає від
нього виконання певних дій. Беручи до уваги наведені визначення, у подальшому користуватимемося лише терміном
«завдання».
Даючи визначення поняттю «творче завдання», указують на
те, що це:
 завдання, для розв’язування якого є невідомими спосіб дії
та предметно-специфічні знання для його розробки (останні
також не виводяться з інших положень даної наукової області чи
споріднених з нею областей) (І. Калошина, Н. Добровольська);
 завдання, яке забезпечує розуміння дітьми проблеми,
сформульованої дорослими в ситуації, коли дитина відчуває
певне теоретичне чи практичне утруднення, й коли в неї з'явилося бажання вирішити проблему. Пошуки рішення проблеми здійснюються шляхом багатьох пізнавально-практичних дій дитини
(шляхом визначених практичних дій; у вигляді наочно-дієвого
мислення; шляхом абстрактного мислення) (Ю. Щербань);
 завдання, у якому кількість даних не має розв’язання,
унаслідок чого умова задачі видається суперечливою
(Г. Голіцин);
 завдання, які спонукають дітей до комбінування,
імпровізації, вигадування, тобто самостійного знаходження
нового рішення. Разом з цим такі завдання спонукають дитину до
дії (Н. Ветлучіна) [5].
Таким чином, творчі завдання передбачають розуміння
дитиною проблеми, яка викликає теоретичні чи практичні
утруднення, і для її розв’язання необхідно знайти спосіб дії.
На думку більшості науковців, розвиткові творчої діяльності
школярів, сприяє головний фактор – учитель. Працюючи з
дітьми, учитель повинен володіти такими якостями:
1) бути доброзичливим та чуйним;
2) розбиратися в особливостях психології дітей, відчувати
їх потреби та інтереси;
3) мати високий рівень інтелекту;
4) мати широке коло інтересів та навичок;
5) мати крім педагогічної ще яку-небудь освіту;
6) мати живий, активний характер;
7) проявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх
поглядів;
8) мати творчий, можливо нетрадиційний світогляд.
За дослідженнями психологів, учителям для успішної роботи
мають бути притаманні такі особистісні якості:
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- прагнення до максимальної гнучкості (імпровізація, уміння
враховувати найменші зміни у психолого-педагогічній ситуації й
відповідно змінювати свою поведінку);
- уміння надати викладенню особливого забарвлення;
- настановлення на створення позитивних підкріплень для
самосприйняття учнів;
- володіння стилем неформального спілкування;
- емоційна
врівноваженість,
упевненість
в
собі,
життєрадісність [6].
Іншими словами, діяльність учителя буде ефективною тоді,
коли він здатний створювати в класі психологічну атмосферу
теплоти, невимушеності, взаємної довіри. Учні, які спілкуються з
людиною, упевненою в їх можливостях, і в діяльності починають
виявляти свої здібності певною мірою, починають усвідомлювати
свою цінність.
Щоб забезпечити оптимальні умови розвитку творчої
особистості, необхідно правильно розподілити функції між
дорослими й дітьми.
Форми керівництва повинні не пригнічувати самостійності
дітей, а навпаки, сприяти розвитку. Важливо тільки визначити,
яка допомога доречна, а яка гальмує розвиток творчості учня,
тому що складність завдання сама по собі може знизити для
нього привабливість мети.
Можна визначити такі засоби педагогічного керування
творчою діяльністю школярів:
а) непрямі вказівки – часткові поради й рекомендації, що
спрямовують увагу дітей на головне, найсуттєвіше в завданні;
б) запитання, що несуть часткову інформацію й залишають
за учнями право самостійно досягти мети;
в) стимулюючі дії – зведення до власних зусиль школяра,
словесне заохочення, позитивні оцінки, висловлення впевненості
в успіхові.
Навчальний процес складний і багатогранний, із великою
кількістю методів і методик. Але, будучи істотою соціальною,
людина більш за все підпадає під дію слова. Слово – головна
зброя педагога. Тому розвивати творчі здібності дітей важливо
саме на уроках читання.
Діалог – це розмова, у процесі якої відбувається обмін
висловлюваннями його учасників. У діалозі необхідне
дотримання двох умов:
1. Відчуття себе рівноправним партнером спілкування.
2. Ставлення до партнера, як до рівноправного.
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Ураховуючи інтелектуальний рівень, психологічні й вікові
особливості дітей, діалог можна будувати у формі:
- евристичної бесіди (учитель створює проблемні ситуації,
а учні поетапно їх розв'язують);
- дискусії, яка може проходити у вигляді круглого столу,
засідання експертної групи, форуму, дебатів, диспуту.
Під час дискусій відбувається колективне обговорення
змісту та перебігу як даного, так і майбутніх уроків, створення
силами дітей творчих робіт, проектів тощо. Тут навчання відбувається у формі співпраці, спільної діяльності вчителя й учня.
Самою природою творчої діяльності передбачається співкобітництво, як особливість взаємин між учителем і учнем, у якому
виявляється самостійність, доброзичливість, висловлювання
кожним особистої точки зору, ідеї розв’язку проблеми.
Співробітництву та співтворчості сприяє дотримання
вчителем таких педагогічних умов:
- часткове надання допомоги учням на певному етапі їх
самостійної діяльності (творчої): у виборі теми твору, визначенні
проблематики, пошуку шляхів розв’язання завдання тощо (якщо
в цьому є потреба);
- демонстрація вчителем власних творчих робіт, їх
обговорення;
- вияв віри у творчі можливості учнів, ставлення до них як
до повноцінних партнерів, прагнення до взаєморозуміння;
- підтримання інтересу учнів до творчості.
Досягти активної позиції в навчанні та перетворити його на
особистісно значиму подію можна, якщо навчання не зводитиметься лише до засвоєння готових правил і визначень, а стане
справжнім процесом «здобування знань», де учень разом з
учителем стануть певною мірою творцями тих подій, до яких
вони залучені.
Для учнів початкових класів неабияке місце в розвитку
творчих здібностей посідають ігри. Гра – реальна можливість
реалізувати свої творчі потреби в умовах шкільного навчання. У
грі розвивається уява, утверджуються образи фантазії, виникають ідеї, створюються продукти діяльності, які є для дитини
емоційно привабливими. Саме у грі, особливо в пору дитинства,
виявляються ті якості, що в майбутньому становитимуть основу
професійності. Важливість гри полягає також у тому, що вона
надає дитині можливість помріяти, проявити уяву, дає свободу
самовияву і творчості. Як ми вже відмітили вище, поступово, з
віком, ці якості в багатьох згасають. А без творчості, дитячої
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безпосередності, ризику, відриву від шаблонного, звичного
підходу, не може бути й розвитку особистості. Цінність ігрової
діяльності в тому, що вона організовує, розвиває, виховує творчу
дитину.
На уроках читання доцільно використовувати такі ігри як:
- дидактичні (організація пізнавальної діяльності);
- репродуктивні (поглиблення знань учнів, їх удосконалення);
- проблемно-пошукові (передбачають елементи пошуку,
виконання логічних завдань і операцій, систематизацію
імітованих факторів);
- творчі (виявлення проявів спільного в конкретному,
узагальнення пояснень протилежних явищ імітованих процесів,
використання узагальнення й систематизації для виконання
завдань у нестандартних ситуаціях) [3].
Однак форми організації уроку можуть бути різними. Так,
наприклад, досить результативною є робота зі складання віршів.
Діти створюють свої перші вірші на уроках читання, під час
живопису ілюструють їх, а на уроках праці оформлюють окремою
книжечкою.
Складання вірша як в усній, так і в письмовій формі потребує тривалої та цілеспрямованої підготовки. Літературні спроби
школярів у написанні віршів – це один з найефективніших засобів розвитку інтелектуальної та емоційної сфери, внутрішнього
світу кожного учня.
Одним з найголовніших видів роботи на уроках читання є
робота над текстом. Вона сприятиме розвиткові творчих
здібностей дітей за умови використання таких завдань:
1. Скласти твір за аналогією або протиставленням на
морально-етичні теми, зміст яких близький дітям із власного
досвіду.
2. Домислити події, які могли б передувати зображуваним.
3. Придумати кінець оповідання.
4. Продовжити текст.
5. Закінчити одну зі структурних частин: зачин, основну
частину, кінцівку.
6. Скласти загадки за прочитаним.
7. Уявити наслідки, які могли б відбуватися за умови зміни
часу описуваних подій.
8. Перенести дії твору в сучасне або минуле.
9. Дібрати власний заголовок: веселий, запитальний тощо.
10. Дібрати до кожної частини твору прислів’я.
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11. Порівняти вчинки героїв твору, виділивши при цьому
істотні риси їх характерів.
12. Увести нового героя в текст.
13. Прочитати уривок тексту, поширюючи речення в ньому.
14. Переказати текст зі зміною особи.
15. Скласти анотацію до прочитаного твору.
16. Скласти рекламу до твору.
17. Скласти міркування за прочитаним, виразивши й
довівши власну думку.
18. Скласти твір за певною темою, використовуючи цитати
з вивчених творів.
19. Написати лист героїв твору.
20. Продовжити вірш власними рядками.
21. Скласти діалог за прочитаним.
22. Скласти тлумачний словник до прочитаного.
23. Поспівчувати героєві твору та заспокоїти його.
24. Підготувати реферат: про письменників, природу,
тварин тощо [6].
Важливого значення у процесі роботи з розвитку творчих
здібностей учнів набувають розповіді за картиною. Існує два
типи розповідей: текст реалістичного характеру й текст
фантастичного характеру.
І тип – текст реалістичного характеру
Мета: навчити учнів складати описові розповіді за картиною.
Види отриманих текстів:
 розповідь як фіксація зображених об’єктів та їх взаємодій;
 опис картини як розкриття теми;
 опис конкретного об’єкта;
 опис зображеного з використанням аналогій: поетичних
образів, метафор, порівнянь тощо;
 складання римованих текстів за змістом картини.
ІІ тип – текст фантастичного характеру
Мета: навчити учнів складати розповіді фантастичного
плану за мотивами зображеного на картині.
Види отриманих текстів:
 розповідь як фантастичне перетворення змісту;
 фантастична розповідь про окремо взятий об’єкт та його
перетворення в часі;
 розповідь від імені зображеного об’єкта із заданою чи
самостійно обраною характеристикою;
 казки за мотивами зображеного на картині;
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 римовані тексти фантастичного плану.
На серйозну увагу в цьому напрямку заслуговує робота зі
словом у процесі підготовки молодших школярів до виконання
творчих робіт. Правильно висловлювати власну думку реченнями потрібно навчити дітей з перших днів їх навчання. Поступово
в процесі роботи з розвитку зв’язного мовлення доречно
виховувати в молодших школярів образне бачення, бажання
передати красу за допомогою слова, тобто прагнення до
творчості. Словесної творчості треба вчити, щоб школярі як в
усному, так і в писемному мовленні могли повно й гарно
висловлювати думку, описувати точно ті чи інші предмети,
явища, ознаки дії. Слід навчити дітей користуватися словом і
словосполученням, уживати багатозначні слова, синоніми,
порівняння, метафори. Без виконання таких вправ неможлива
успішна робота з розвитку творчих здібностей дітей молодшого
шкільного віку.
Виходячи з вищесказаного, ми можемо зробити висновок
про те, що проблема розвитку творчих здібностей молодших
школярів у початковій школі є актуальною та важливою. Вона
являється невід'ємною складовою змісту всіх навчальних
предметів початкової школи.
Для її реалізації необхідно правильно організувати роботу,
адже сучасні методи творчого розвитку створюють достатні передумови для емоційного й креативного спілкування учнів із
книгою, природою для аналізу власних вражень, почуттів,
уявлень.
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Павленко Т.Л.
РОЛЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ НАВИЧОК
ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розкрито значення ігрової діяльності в навчанні
молодших школярів, обґрунтовано роль ігор у розвитку навичок
читання учнів початкової школи.

Сучасність вимагає від кожної людини не лише певних
знань у тій чи іншій сфері, а й умінь та навичок самостійно
здобувати
та
використовувати
набуті
знання,
уміння
адаптуватися до нових обставин, співпрацювати тощо. Вирішити
цю проблему можливо, запровадивши в навчально-виховний
процес активні методи навчання. Вони особливо важливі під час
навчання молодших школярів. Серед них головна роль
відводиться навчальним іграм.
Ігрова діяльність є провідною в організації навчального
процесу молодших школярів. За її допомогою вчитель може
збудити в дітей бажання вчитися, міркувати, творчість мислення,
розвинути вміння логічно й образно будувати висловлювання,
підвищити рівень знань. Така діяльність сприяє розвиткові
здібностей учнів, задовольняє їх пізнавальні потреби, дає
можливість самовиразитися, проявити свій творчий потенціал.
Гра є основною діяльністю дитини в ранньому та молодшому
шкільному віці, є постійною її супутницею. Гра для школяра –
джерело радості, вона – королева дитинства. Зважаючи на це,
учитель початкових класів має так організувати свою професійну
діяльність, щоб у процесі гри учні змогли реалізувати себе.
Особливо важливо застосовувати гру під час розвитку в
школярів навичок читання, адже сьогодні для того, щоб дитина
навчилася читати недостатньо лише кілька разів повторювати
один і той самий текст. Відповідно вчитель має використовувати
той дієвий інструмент, який заохотить учнів читати, викличе
інтерес до цього виду діяльності.
Мета статті – розкрити роль ігрової діяльності в розвитку
навичок читання учнів початкової школи.
Ігрова діяльність була і залишається об’єктом дослідження
як провідних науковців, зокрема Л. Виготського, А. Макаренка,
В. Сухомлинського,
так
і
педагогів-практиків
Л. Бєлік,
Н. Загоруйко, Л. Кантар, З. Харитонова та ін.
Успішне навчання в початкових класах неможливе без
*
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інтересу, подиву, радості, – таку думку відстоював видатний
педагог-гуманіст В. Сухомлинський. Він великого значення
надавав ігровій діяльності в навчанні молодших школярів і з
цього приводу зазначав: «Гра – це величезне світле вікно, через
яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік
уявлень, понять, а читання це віконце, через яке діти бачать і
пізнають світ і самих себе» [6].
А.Макаренко, указуючи на те, що гра має велике значення в
житті людини, радив проводити гру не заради гри, а щоб у
процесі її в дітей виховувались і розвивалися необхідні риси
особистості [2].
За словами Л.Виготського, «гра дитини – це не простий
спомин про те, що було, а творче переосмислення пережитих
вражень, комбінування їх та побудова з них дійсності, яка
відповідає запитам та інтересам самої дитини, тобто гра
розглядається як творча діяльність, у якій наочно виступає
комбінувальна дія уяви. Вона стимулює пізнавальну діяльність
учнів, викликає позитивні емоції у ставленні до навчання, до його
змісту, форми й методів здійснення. Увага школярів, перш за
все, спрямована на ігрову дію. При цьому до процесів
запам’ятовування,
осмислення
підключаються
глибокі
переживання особистості, які роблять їх інтенсивнішими, і
навчання проходить без особливих зусиль при великому
емоційному піднесенні» [2].
За допомогою ігор у дитини формуються такі якості особистості, як увага, спостережливість, пам’ять, розвивається мислення, виявляються творчі здібності, самостійність, ініціатива.
Від учителя початкових класів значною мірою залежить, чи
полюблять діти читання або залишаться байдужими до
художнього слова, чи стануть вони друзями книги й постійними її
читачами, таким чином здобуваючи широту кругозору, міцні
знання, чи знайдуть самих себе.
Процес читання на початковій його стадії – надзвичайно
важкий для дітей, оскільки потребує від них розумових зусиль. А
використання гри дає можливість навчатись у більш легкій,
невимушеній формі, щоправда, за обов’язкового дотримання
таких вимог:
- цілеспрямованості застосування;
- короткочасності проведення (5 хв.);
- емоційності;
- відповідності до тематики;
- різноманітності форм організації навчальної праці учнів
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(індивідуальна, групова, колективна);
- підпорядкованості навчально-виховній меті уроку;
- нерозривного зв’язку з іншими методами навчання.
Під час організації ігрової діяльності учнів початкової ланки
освіти, важливо значну увагу приділяти її добору та
вдосконаленню. Відповідно до навчально-виховних завдань
доречно виготовляти наочні посібники, придумувати цікаві ігрові
ситуації, намічати прийоми і способи, які б пов’язували
програмний матеріал з грою, визначали необхідний ступінь
власної участі в ній дитини, розширювали поле ігрової
самостійності дітей. Також під час проведення гри варто навчати
школярів правильному спілкуванню, дотриманню правил гри.
Важливу роль під час розвитку навичок читання відіграють
розвивальні ігри. Саме вони дозволяють максимально
активізувати розумову діяльність школярів, урізноманітнюють їх
роботу, стимулюють пізнавальну діяльність, викликають
позитивні емоції щодо процесу навчання. Особливо важливою
така гра є в добукварний період. Для дітей шестирічного віку гра
є провідною діяльністю. Майже все навчання дитини цього віку
проходить в ігровій діяльності, але гра має не виконувати
функцію розваги, а бути навчальною, яка спонукає до складних
розумових операцій, аналізу і синтезу.
Кількість розвивальних ігор на уроці повинна бути продуманою. Доречно продумати й поетапний їх розподіл: на початку
уроку гра повинна допомогти зацікавити, організувати дитину; у
середині уроку вона повинна націлити на засвоєння теми; в кінці
уроку – може носити пошуковий характер. Але на кожному етапі
уроку вона повинна бути цікавою, доступною, містити різні види
діяльності учнів. При організації гри на уроці важливо продумати
й те, у якому темпі вона буде проводитися [3].
За допомогою розвивальних ігор дитина має змогу опанувати основи грамоти. Ураховуючи складність звукових спостережень, навчання у добукварний період слід організовувати так,
щоб шестилітки сприймали його в ігровій формі, не перевтомлювалися, щоб воно не викликало негативних емоцій.
Уся навчально-виховна робота з дітьми-шестилітками
повинна ґрунтуватися на принципі гра-навчання, гра-виховання,
оскільки в цьому віці гра для дітей – серйозна діяльність.
Заняття, на яких діти оволодівають звуковою системою рідної
мови, як і інші, доречно перетворювати на цікаві вправи ігрового
характеру.
Для розвитку в дітей у добукварний період фонематичного
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слуху, а також найважливіших розумових операцій – аналізу та
порівняння варто застосовувати гру «Звуки різні та однакові» [5].
Правила проведення: попросити школярів визначити, які звуки у
словах різні:
жир –шир
мак – рак
жив – шив
білка – булка
пив – лив
слива – слава
коза – коса
рибка – рубка
коса – роса
ферма – форма
роса – рука
пічка – річка
стіл – стіг
ворона – ворота
Другий варіант гри полягає в тому, що дитині пропонують
знайти однакові букви в словах:
дим – мак
тигр – лис
лев – ліс
вовк – вода
Формуванню в дитини вміння порівнювати сприятиме й
завдання, яке не має вирішення:
м’яч – бик
оса – ніч
рів – лис
рука – сіно
Використання такого типу ігор на уроках читання важливе,
адже вони сприяють ще й розвиткові спостережливості, уміння
порівнювати, робити висновки, узагальнювати.
Розвиткові навичок читання сприятимуть і завдання на
кмітливість, які одночасно дають можливість перевірити, як діти
навчилися слухати й виділяти певні звуки в словах, наприклад,
гра «Подумай, не поспішай». Умови гри:
 Підберіть слово, яке починається на останній звук слова
«стіл» (ластівка, листок...). Згадайте назву пташки, у якій був би
останній звук слова «сир» (горобець, ворона...).
 Підберіть слова, щоб перший звук був [л], а останній [а] –
(лава, лампа, лапа, левада, лисинка, лелека...).
 Яке слово вийде, якщо до складу «га» – додати один
звук? (Гай, газ...), до складу «ву» – додати один звук (вуж, вус...).
 Складіть таке речення, у якому всі слова починались би зі
звука [м]. (Мама миє Машу милом).
 Знайдіть у кімнаті предмети, у назві яких другий звук [а].
(Шафа, ваза, наволочка, папір...).
Такого типу ігри дають можливість дітям розрізняти звуки,
виділяти деякі з них у словах, що в майбутньому сприятиме
цілісному сприйняттю слів, відповідно сприятиме швидкості
читання.
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У букварний та післябукварний періоди ігри ускладнюються,
адже в ці періоди починають формуватися навички швидкого
читання. Основне завдання післябукварного періоду – вдосконалювати навички читання учнів, відпрацьовувати темп, правильність і виразність читання, які безпосередньо залежать від
усвідомленості змісту тексту. Ми вважаємо, що одне з важливих
завдань післябукварного періоду – підготувати учнів до роботи з
читанкою. Це можна зробити за допомогою таких ігор, як
«Читаємо швидко!», «Прочитай загадку», «Книжковий хробачок»
та інші. Остання гра є дуже корисною, оскільки вона сприяє
підвищенню швидкості читання слів, у яких пропущена буква [5].
Використання такої гри як «Прочитай загадку» забезпечує
не лише вдосконалення техніки читання, а й розвиває увагу
учнів, вчить їх роз’єднувати слова та їх читати. Наприклад, такі
загадки:
1. Не вогонь, аобпікає.
2. Якоюкосоюнеможна косити.
3. Безрук, без ніг, аворотавідчиняє.
4. язика немає, абагатоцікавогорозповідає.
5. Довгівуха, куцийхвіст, невеликийсамназріст.
6. Білийяксніг, впошаніувсіх, доротапопав, таміпропав.
Важливим є використання ігор-вправ для розвитку
оптимального читання, адже вони розвивають пам’ять, сприяють
виробленню стійкої уваги, а також таких, які показують учням, як
збільшується темп читання залежно від кількості разів читання
уривка, наприклад, багаторазове читання уривка: учні перший
раз читають уривок протягом 1 хвилини, олівцем позначають
зупинку. Удруге читають цей уривок протягом однієї хвилини, так
само ставлять позначку. Потім рахують кількість слів між
позначками, на скільки слів більше прочитали.
Такі ігри дають можливість подолати причини, що гальмують
процес читання, зокрема недостатній розвиток у частини
школярів артикуляції для чіткого вимовлення окремих звуків та їх
сполучень [4]. Для цього у структуру гри також можна вплітати
скоромовки та чистомовки.
Отже, розвивальні ігри як сприяють розвитку навичок
читання, так і формують творчий потенціал учнів.
Окрім розвивальних ігор учителю початкових класів, який
працює над розвитком навичок читання школярів, доречно
використовувати у своїй діяльності дидактичні ігри. Вони також
спрямовані на підвищення інтересу учнів до здобуття знань. Такі
ігри не залишають байдужими навіть пасивних дітей. Дидактичні
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ігри, що використовуються не як самоціль, не заради розваги, а
як вправи в цікавій формі, – важливий засіб навчання й
виховання дітей [4].
Дидактичні ігри – це ігри, що входять безпосередньо до
структури уроку й сприяють засвоєнню, поглибленню й закріпленню навчального матеріалу та є засобом загального розвитку
особистості, формування читацької самостійності тощо [2].
Видами дидактичних ігор є сюжетно-рольові ігри, ігривправи, ігри-драматизації, ігри-конструювання. Дидактичні ігри
можуть бути різними за формою: тільки словесні, поєднувати
слово й практичні дії, поєднувати слово й наочність, поєднувати
слово й реальні предмети.
Для успішного проведення дидактичної гри на уроці читання
вчителю необхідно:
 знати психологію учнів і вміти використовувати ці знання
на уроці як активну дієву силу;
 творчо опановувати методику використання ігор на уроці
як раціональний засіб опрацювання літературного твору;
 уміти визначати ступінь необхідності гри на певних
етапах уроку;
 бути впевненим у досягненні позитивних результатів у
навчанні читання та виховного впливу на учнів;
 усвідомлювати жанрові особливості, зміст літературного
матеріалу [2].
Розуміння позитивних аспектів дидактичних ігор допоможе
учителеві:
 здійснити індивідуальний підхід до кожного учня, що
забезпечує результативність сприймання;
 визначити ступінь сформованості читацьких умінь та
навичок;
 виявити читацькі вподобання учнів;
 зрозуміти позитивні якості й вади учнів, допомогти кожному позбутися негативних рис і розвинути якості, необхідні для
навчання, не примушуючи їх це робити вольовими зусиллями [2].
Правильно організована дидактична гра дозволяє ввести в
активне оперування учнів програмовий матеріал, що сприятиме
його міцному та свідомому засвоєнню. Зважаючи на це, учителю
необхідно дотримуватися таких вимог:
1. Ігрове завдання має збігатися за змістом із навчальним
(ігровою є тільки форма).
2. За змістом гра обов’язково повинна відповідати
дидактичній меті уроку.
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3. Гра повинна бути посильною для кожного учня, тому
варто пропонувати варіативні завдання з диференціацією.
4. Обов’язково мати простий спосіб виготовлення й
використання роздаткового матеріалу.
5. Правила
гри повинні
бути зрозумілими,
чітко
сформульованими.
6. До гри залучати обов’язково всіх дітей класу [1].
Тільки за таких умов, на нашу думку, гра стане важливим
засобом виховання в учнів інтересу до навчання.
Для розвитку в учнів навичок скорочитання можна використати таку дидактичну гру: на кожну парту кладеться індивідуальна картка із завданням, у якій записані у стовпчик такі слова:
рама, рана, ранок, ринок, рука, косарі, рак, комар, буквар. Кожен
учень по черзі читає один одному слова, якомога швидше
(скоромовкою).
Учителю важливо пам’ятати про те, що часте повторення
однієї й тієї самої дидактичної гри може знизити інтерес учнів до
неї, або просто гра може дитині набриднути, тому педагог має
вносити зміни, ускладнюючи завдання, включати елементи
змагання, починати гру з несподіваної лічилки, ігрового зачину,
або постійно варіювати ігрову діяльність, ураховуючи засвоєний
школярами матеріал та їхні індивідуальні особливості.
З вищезазначеного можна зробити такий висновок, що за
допомогою гри можна охопити всі сторони формування
особистості учня, серед яких важливе значення посідає розвиток
навичок читання школярів початкової ланки освіти. Ігри на
уроках читання надзвичайно корисні. Вони сприяють розвитку в
дітей спостережливості, учать порівнювати, аналізувати, робити
висновки, узагальнення. Саме завдяки грі вчитель може
естетично оформити навчальний матеріал, а учень – емоційно
сприймати його.
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Шафранов О.А.
РОЗВИТОК СИЛОВИХ ТА ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ
ЗДІБНОСТЕЙ У СТАРШОКЛАСНИКІВ МЕТОДОМ КОЛОВОГО
ТРЕНУВАННЯ НА УРОКАХ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ
У статті дається загальна характеристика методу колового
тренування, як засобу розвитку силових та швидкісно-силових здібностей старшокласників. Зазначаються сенситивні періоди розвитку
фізичних якостей у юнаків. Наводиться приклад використання
методу колового тренування на уроці захисту Вітчизни.

Сьогодні, як показує практика викладання військовоприкладної фізичної підготовки на уроках з предмету захист
Вітчизни, матеріальна база загальноосвітніх шкіл залишає
бажати кращого. Кількість спортивного інвентарю та
обладнання недостатня, що, як правило, призводить до
зменшення моторної щільності занять та недостатнього
фізичного навантаження на функціональні системи організму
школяра. До цього ще додається незначна кількість часу, який
виділяється на заняття військово-прикладною фізичною
підготовкою за навчальною програмою з предмета «Захист
Вітчизни». Так, за нею, на розвиток фізичних здібностей юнаківдопризовників у 10-11 класах, відводиться всього 20 годин при
навчальному навантаженні 2 години на тиждень. А якщо
навантаження 1 година на тиждень, і того менше, 15 годин [6].
Саме тому одним з ефективних засобів раціонального
використання матеріальної бази та підвищення моторної
щільності уроку є метод колового тренування. Питання щодо
доцільності використання методу колового тренування в
процесі фізичного виховання школярів у своїх дослідженнях та
наукових роботах піднімали Б.Н.Мінаєв, Б.М.Шиян, Е.С.Громадський, Г.Б.Мейксон, С.Жевага, В.Варава [3; 4; 5; 8; 9; 11]. Але
поза увагою науковців залишилися питання використання
методу колового тренування як засобу вирішення завдань
військово-прикладної фізичної підготовки на уроках захисту
Вітчизни. Саме тому метою статті є розкриття особливостей
використання методу колового тренування на уроках захисту
Вітчизни, як засобу розвитку фізичних здібностей старших
школярів.
Сьогодні метод колового тренування широко використовується
у
процесі
фізичного
виховання
школярів,
*
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військовослужбовців, працівників силових відомств, у підготовці
спортсменів тощо [1]. Зазначений метод доволі часто
застосовують у військовій прикладній фізичній підготовці
збройних сил Росії та НАТО (зокрема підрозділи морської
піхоти Росії, США, Великої Британії).
Загальновідомо,
що
специфічною
організаційнометодичною формою методу комбінованої вправи є метод
колового тренування. Характерною рисою даного методу є
почергове дозоване виконання комплексу із 6–10 вправ
(станцій), тренувальний вплив яких спрямований на розвиток
конкретної рухової якості чи певних функціональних систем
організму. Тренувальне завдання, як правило, складається із 2–
4-разового повторення певного комплексу за точно визначений
час. При цьому залежно від завдання 2–4 рази виконується
одна і та сама вправа, а потім у тому ж режимі 2-га, 3-тя і т. д.,
або на кожній станції робиться по одному підходу, і в такому
варіанті весь комплекс (усі станції) повторюється кілька разів.
Засобами при коловому тренуванні є прості за технікою і добре
засвоєні фізичні вправи [9, 11].
Методи, які використовуються під час колового тренування,
можуть бути дуже різноманітні, це й екстенсивно-інтервальний,
інтенсивно-інтервальний, максимально-інтервальний, змінної
інтервальної вправи, повторний метод виконання вправ.
Практика фізичного виховання найбільш рекомендує три
основні варіанти проведення колового тренування. Перший
варіант (екстенсивний) – на кожній станції учень виконує вправу
в зручному темпі. Другий варіант (інтенсивний) – на кожній
станції виконується значне число вправ; третій (теж
інтенсивний) – на кожній станції учень виконує якнайбільше
число повторень заданої вправи за встановлений час [8; 11].
Під час колового тренування вчителю потрібно поступово
збільшувати навантаження, вагу знаряддя, кількість станцій у
колі, кількість кіл, число повторень на кожному місці та
швидкість виконання завдань. Сам учитель повинен
знаходитись на тій станції, де виконується найбільш складне
завдання і де потрібна його допомога та страхування, яке
можуть виконати й самі учні [8].
Цінність методу колового тренування полягає в тому, що
він стимулює розвиток самостійності на заняттях фізичної
культури. Можна використовувати не тільки добре знайомі
учням вправи, а і деякі нові (прості) або модифіковані. У цьому
випадку перед учнем буде ставитись завдання засвоїти вправу
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після наочного показу вчителя. Також з метою скорочення
витрати часу на роз'яснення вчитель може на кожному місці
занять покласти навчальні картки (малюнки) вправ. Щоб
зменшити простої і підвищити моторну щільність заняття,
учням, які чекають чергового підходу до знаряддя, можна
давати додаткові завдання на м'язи-антагоністи. Зменшення
інтервалу відпочинку не повинно викликати великої перевтоми.
Тому потрібно не перевищувати норму моторної щільності
шкільного заняття, яка становить у юнаків-старшокласників не
більше 75% [8].
З іншого боку, за рахунок високої моторної щільності
заняття є можливість спрямувати розвивально-виховні впливи
не тільки на закріплення і вдосконалення фізичних здібностей,
а також і на розвиток їх морально-вольових якостей, без яких
ми не уявляємо наших майбутніх захисників Вітчизни. Це
досягається завдяки підтриманню доволі високого темпу
тренування з використанням різних вправ та рухів.
У загальному контексті статті потрібно додати, що
морфофункціональні особливості організму, які характерні для
юнацького віку, найбільш сприятливі для розвитку силових та
швидкісно-силових здібностей, силової витривалості. У цьому
віці
значно
підвищується
працездатність
організму,
збільшується м'язова маса. Розвиток кістково-м'язового та
зв'язкового апарату, фізіологічний поперечник та еластичність
м'язів наближаються до показників дорослої людини. Зростає
енергетичний потенціал організму [8; 9; 10].
Визначаються такі сенситивні періоди розвитку фізичних
здібностей у школярів [8; 9; 11]: розвиток сили (15-19 років);
швидкісно-силових якостей (14-17 років); витривалості, що,
звісно, пов'язано з силовою витривалістю (14-18 років).
У цьому ж віці також достатньо добре формується
психологічна стійкість до перенесення доволі відчутних
фізичних навантажень. Це дає змогу під час колового
тренування на знаряддях підтримувати високу моторну
щільність виконання фізичних вправ. І, як наслідок, у юнаків
буде виховуватись сила волі, здатність переносити високі
навантаження, наполегливість у досягненні поставленої перед
ними мети – удосконалення фізично-прикладних навичок,
витримки фізичної й психічної напруги. Будуть закріплюватися
такі вольові та соціально-психологічні якості, як емоційна
стійкість, здатність зосереджуватись, дисциплінованість,
рішучість, товариськість, колективізм, взаємодопомога. Тобто,
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усе те, що буде потрібно їм під час служби в армії [1, 4].
Для
розвитку
здібностей,
пов'язаних
із
силою,
використовують вправи локальної, регіональної та загальної дії;
динамічного та статичного характеру. М'язову силу у старших
школярів потрібно збільшувати, використовуючи невелике
число вправ із передмаксимальними навантаженнями, або з
великою кількістю повторень при середніх та малих рівнях
навантажень [8]. Величина навантажень для розвитку сили –
велика (6–8 повторень у серії при значних навантаженнях). Для
розвитку силової витривалості вона зменшується (20–25
повторень, і в деяких вправах більше, при малих
навантаженнях). Для розвитку швидкісно-силових якостей
потрібно використовувати багато повторень, але з короткими
паузами та з ефектом «вибуху» (викиди, кидки, стрибки,
штовхання тощо).
Інтервали відпочинку повинні бути від 1 до 3 хвилин (при
силовій направленості: 1–1,5 хв., при силовій витривалості: 1,5–
2 хв., при швидкісно-силовій: 2–3 хв.). Статичні вправи
виконуються по 6–8 секунд у підході, якщо вага велика. З вагою
тіла чи середнім навантаженням час виконання вправи повинен
бути не більше 45 секунд. Наприклад, вис на поперечині із
зігнутими руками, утримання «кута» на брусах, утримання
гімнастичної лави у зігнутих руках тощо [2,7]. Це зумовлюється
тим, що під час довготривалої статичної напруги в клітинах
організму людини підвищується більш ніж в 50 разів процес
метаболізму (реакції розпаду та синтезу). Велике навантаження
діє на систему транспортування продуктів обміну – тканинну
рідину, кров. Продукти розпаду поживних речовин і кисню, які
перетворюються на молочну кислоту та вуглекислий газ (СО2),
після 45 секунд статичної напруги дуже повільно вивільняються
з організму, що йому дуже шкодить.
Також слід звернути увагу на те, щоб учень при виконанні
силових вправ, особливо статичних, не затримував дихання. Бо
при цьому зростає внутрішньо-грудний та внутрішньолегеневий тиск (40–100 мм.рт.ст.), що затримує кровообіг крові і
може призвести до анемії мозку, втрати свідомості та гіпоксії
головного мозку [10]. При цьому потрібно дотримуватись
основних правил виконання силових та швидкісно-силових
вправ:
а) безпечність, доступність, простота;
б) повторюваність, циклічність;
в) послідовність і всебічність вправ;
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г) правильне дозування навантажень;
д) поєднання втоми і відновлення [3].
Також велике значення при використанні методу колового
тренування має знання вчителем індивідуальних особливостей
юнаків,
їхньої
фізичної
підготовленості.
Засобами
індивідуалізації колового тренування можуть бути наступні
методичні прийоми: регулювання кількості повторень фізичної
вправи в підході; створення полегшених умов для виконання
певної фізичної вправи; зміна технічних характеристик
виконуваної вправи; збільшення або зменшення інтервалів
відпочинку та його характер [8; 9; 11].
Різнобічно
охарактеризувавши
методичні
аспекти
використання методу колового тренування як засобу розвитку
фізичних здібностей старшокласників на уроках захисту
Вітчизни, наводимо, як приклад, орієнтовний комплекс для
розвитку сили.
Дозування 4–8 разів у вправі на станції. Відпочинок між
станціями 1–1,5 хв. Кількість кіл залежно від тривалості заняття
(урок чи пара).
1. Лежачи спиною на лаві, жим обтяжувача від грудей (3–8 р.).
2. Лежачи спиною на лаві, тримати прямі руки з обтяжувачами
перед грудьми. Опускати прямі руки за голову (3–8 р.).
3. Стоячи в нахилі вперед, тримаючи обтяжувач в руках внизу,
підтягувати його до грудей (3–8 р.).
4. Сидячи на лаві та спираючись рукою з обтяжувачем ліктем у
коліно з внутрішнього боку, згинати та розгинати руки (3–8 р.).
5. Сидячи на лаві, тримати праву руку з обтяжувачем над
головою. Згинати руки в ліктьовому суглобі, опускаючи обтяжувач за
голову. Так само лівою рукою (3–8 р.).
6. Стоячи, тримати обтяжувач унизу. Підтягувати його до
підборіддя (3–8 р.).
7. Лежати на животі на похилій лаві (кут до 45°) головою в бік
трохи піднятого кінця, до стоп прикріпити обтяжувачі. Згинати ноги
(4–8 р.)
8. Присідання, тримаючи обтяжувач на грудях. Спина пряма
(4–8 р.).
9. Лежати на животі, ноги закріплені, руки з обтяжувачем за
головою. Піднімати верхню частину тулуба прогинаючись у попереку
(3–8 р.).
10.Лежати боком, ноги закріплені, руки за головою з обтяжувачем. Піднімати і опускати верхню частину тіла. Потім поміняти бік
(5–8 р.).
11.Лежачи на спині, ноги закріплені, руки за головою з
обтяжувачем. Піднімання в сід (5–12 р.).
12.Сидячи, тримаючи обтяжувач на плечах, ноги прямі. робити
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колові рухи тулубом в обидва боки (до 20 р.).

Таким чином, аналіз викладеного матеріалу дозволяє
стверджувати наступне: юнацький вік є сенситивним для
розвитку у старшокласників сили, силової витривалості та
швидкісно-силових здібностей; одним з ефективних методів
розвитку фізичних здібностей є метод колового тренування;
даний метод дозволяє індивідуалізувати та диференціювати
процес фізичного виховання старшокласників завдяки зміні
обсягу інтенсивності навантаження та відпочинку для кожного
учня; використання методу колового тренування на уроках
захисту Вітчизни дозволяє значно підвищити ефективність
військово-прикладної фізичної підготовки старшокласників.
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ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ «ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ
СТАТІ» У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»
У статті пропонуються статистичні дані, які ілюструють
ґендерну дискримінацію, подається тлумачення понять «ґендер»,
«ґендерна дискримінація», «гендерний стереотип», «сексизм» та ін.

Ми живемо у світі, який дуже швидко змінюється.
З’являються нові технології, швидкими темпами помножується
інформація, складаються єдині світові системи фінансів і
виробництва, посилюються міграційні процеси, відбувається
взаємопроникнення та змішення культур, хвилі глобалізації
охоплюють усю планету. І все-таки дещо, як було од віку,
залишається незмінним, а саме: людство складається із
чоловіків і жінок, половина на половину. І все, що є сукупним
надбанням людства, складається з чоловічого та жіночого. І роль
жінок в економіці, суспільстві, культурі невпинно зростає, хоча і
не достатньо швидко.
На жінок припадає:
 більш ніж 50% дорослого населення світу;
 1/3 зареєстрованої робочої сили, яка відпрацьовує 2/3
усіх робочих годин;
 тільки 1/3 світового доходу.
Жінки:
 мають у розпорядженні менше 1% світової власності;
 складають 2/3 неграмотних у світі;
 складають 3/5 бідних у світі.
У всіх країнах широко розповсюджене насильство щодо
жінок.
Жінки в більшій мірі ніж чоловіки, страждають від ВІЛ/СНІД
інфекції [4].
До недавнього часу соціологи, досліджуючи суспільство
впродовж більш ніж 200 років, у своїх висновках виходили із
трьох помилкових посилок:
 що суспільство складається виключно з чоловіків,
переважно білих;
 що виводи, зроблені щодо чоловіків, рівною мірою
стосуються й жінок;
 не брали до уваги нерівність і дискримінацію жінок, які
виникають у зв’язку з відмінністю в освіті, вихованні тощо [6].
*
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У наш час ситуація повністю змінилася й соціологи визнали
існування проблем, пов’язаних з дискримінацією за ознакою
статі, і активно досліджують їх. У сучасні науки, які вивчають
людську особистість і суспільство в цілому, було введено
поняття ґендеру.
Слово «ґендер» (gender) запозичене з англійської мови, у
якій воно означає граматичний рід іменників. Відомий психоаналітик Роберт Столлер у своїй книзі «Пол і ґендер: про розвиток
мужності і жіночності» ввів його в сучасну науку в 1968 році.
Тобто слово ґендер означає все, що так чи інакше пов’язане із
статтю людини, причому не тільки в біологічному розумінні.
Ґендерний аспект глобалізації представлений такими
факторами:
1. Зростає число жінок, які інтегровані у економіку, але на
гірших, ніж чоловіки, умовах.
2. Іде маргіналізація жіночої робочої сили, тобто витіснення
жінок в периферійні, низькооплачувані сфери економіки.
3. Збільшується робоче навантаження на жінок.
4. Можливість участі жінок у політичному й соціальному
житті одночасно збільшується і зменшується.
Навіть у розвинених країнах відбувається дискримінація
жінок.
Ґендерна дискримінація – це обмеження чи позбавлення
прав певної категорії громадян за ознакою статі.
 У Європі 79% зайнятих в економіці жінок працюють у
сфері обслуговування.
 3/4 робіт з прибирання в Німеччині виконують жінки.
 Німецька жінка отримує тільки 70% від заробітної платні
чоловіка, американка – 74%, афро-американка – 65%, латиноамериканка – 57%.
 Доля жінок, які займають найвищі пости у компаніях США
та Німеччини, менше 3% [4].
Для транснаціональних монополій головним об’єктом економічного поневолення в країнах «третього світу» є жінки, які легше піддаються підкоренню та маніпулюванню. Ці процеси вступають у протиріччя з формуванням громадянського суспільства,
яке базується на укріпленні рівних прав і можливостей для
кожного члена суспільства, на розширенні законності й
правопорядку, на розвитку третього сектору в економіці, у якому
левова частина належить жінкам. Дискримінаційне положення
жінок значною мірою пов’язане з репродуктивними функціями й
традиціями патріархату, які склалися в більшості країн світу.
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Проблеми нерівності статей і зміни в положенні жінок у сучасних суспільствах під впливом глобалізації створюють нестабільність не тільки на соціальному, а й на внутрішньосімейному
рівнях, у сферах суспільного й приватного життя. Не дивно, що в
1985 році в Найробі (Кенія) ООН було прийнято «Найробійські
перспективні стратегії в області покращення положення жінок».
Цей документ передбачає багатосторонню політику, спрямовану
проти дискримінації жінок.
Майже повсюдно зростає ґендерна нерівність усередині
сім’ї та домашнє насильство. В умовах нестабільності, що зростає, сім’я стає єдиним притулком для бідних. У боротьбі за виживання посилилась залежність бідних домогосподарств від
діяльності чоловіків та жінок поза домом. Це зменшило позитивну роль жінки в сім’ї, розширивши їх участь у труді, що оплачується, і зробивши таким чином легкою здобиччю кримінальних
синдикатів, у тому числі й тих, що торгують жінками.
Оскільки жінки несуть більшу частину навантаження, пов’язаного з економічним виживанням, затрати їхнього труда залишаються в основному невидимими, оскільки ця робота не оплачується. Але, спрямована на соціалізацію дітей і опіку над престарілими членами родини, вона залишається незамінною [4].
Розуміння ґендера [5]
«Ґендер – це не просто система класифікації, за допомогою
якої біологічні істоти жіночої і чоловічої статі сортуються,
розрізняються і соціалізуються в еквівалентні статеві ролі.
Ґендер також виражає універсальну нерівність між жінками й
чоловіками. Коли ми говоримо про ґендер, ми також говоримо
про ієрархію, владу й нерівність, а не лише про звичайну
відмінність» [9].
Утім, використання терміну «ґендер», хоч і сигналізувало
уможливлення зміни в деяких традиційних ролях жінок та
чоловіків, не набуло жодної із руйнівних якостей, що їх так
боялися критики. У звичайному використанні термін «ґендер»
перетворився на синонім різниці між статями, як приписаної, так і
«природної» [12].
«... ґендер розуміється як організована модель соціальних
стосунків між жінками і чоловіками, яка не лише характеризує їх
міжособистісне спілкування і взаємодію в сім’ї, але й визначає їх
соціальні відносини в основних інститутах суспільства (а також
така, що визначається або конструюється ними). Ґендер...
трактується як один із базових вимірів соціальної структури
суспільства, який разом з іншими соціально-демографічними й
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культурними характеристиками (раса, клас, вік) організує соціальну систему. Соціальна відбудова ґендерної свідомості на
рівні індивідів підтримує соціальну структуру, базовану на
ознаках статі. Утілюючи у своїх діях очікування, пов’язані з їх
ґендерним статусом, індивіди конструюють ґендерні відмінності і,
водночас,
обумовлені
ними
системи
панування
й
володарювання... Ґендерна система, яка конструює дві статі як
відмінні, нерівні й навіть такі, що взаємно доповнюють, є
фактично системою влади й панування, мета якої – концентрація
матеріального і символічного капіталу в руках батьків [14].
Говорячи про ґендер, не можна забувати про проблему статі
як такої. Саме тут виникає дискусія щодо явищ, досі визнаних
більшістю культур як анормальні та/або патологічні, чи то
психічно, чи то фізично, – йдеться про гермафродитизм,
гомосексуалізм у його різних формах, трансвестизм і
транссексуалізм. Чи такі радикальні прояви сексуальної різниці є
статевими (біологічними) – чи ґендерними? Як вони впливають
на ґендерну ролізацію чи деролізацію осіб, що їх традиційно
віднесли б до жінок чи чоловіків? І це тільки деякі із численних
запитань, що виникають водночас із зверненням до терміну
«ґендер» і є свідченням того, що навіть видима біологічна
детермінованість сьогодні вже є нестабільною, розмитою
категорією, а самий термін «ґендер», за словами Дж. Скотт,
«створено, аби протистояти зведенню соціальних відносин до
фізичної сексуальної різниці» [12].
Ґендер – це один із центральних організаційних принципів,
навколо яких обертається соціальне життя.
Ґендер, як пишуть Гелена Лопата й Баррі Сорні, «це не
роль у тому ж розумінні, як роль бути педагогом, сестрою чи
другом або подругою. Ґендер, як раса чи вік, глибше, менше
піддається змінам і формує більш конкретні ролі, які має грати
людина. Так, учителька відрізняється від учителя за багатьма
соціологічними аспектами (вона ймовірніше отримуватиме
меншу зарплату, статус чи довіру)» [11]. Вважати ґендер роллю
як всі інші означає зменшувати його силу у структуруванні
нашого життя [9].
Ґендерні відмінності – це більше продукт дискримінації, ніж
її причина [9].
Проявів ґендерної дискримінації дуже багато. Це:
 обмеження у можливості працювати;
 переважне навантаження у сфері неоплачуваного труда
(робота по дому, обслуговування членів сім’ї, догляд за дітьми,
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інвалідами, людьми похилого віку);
 обмеження в кар’єрному рості;
 обмеження в доступі до влади;
 нерівність у сфері законодавства;
 прихована дискримінація в мовній сфері.
Гендерна соціалізація – це процес засвоєння уявлень про
те, хто такий чоловік, хто така жінка, вирішення питання, хто є я,
та навчання виробленню якостей мужності або жіночності. Вона
відбувається шляхом спостереження дітей за діями й
відносинами дорослих, шляхом виховання їх у сім’ї, школі у
традиціях певного культурного середовища. Тобто, це процес
набування певної ґендерної адекватності.
У ранньому дитинстві діти розвивають «ґендерний ментальний фільтр»[9], за допомогою якого інформація з навколишнього
світу інтерпретується й відтворюється в межах прийнятності
ґендерної ідентичності.
«Діти плавають в океані ґендеризованої поведінки, і це
надзвичайно важко – плити проти течії» [8].
Дуже важливим аспектом нашого соціального образу є те,
як саме чоловіки й жінки навчаються, «конструюються»,
«будуються» впродовж життя в певних суспільствах із різними
культурами в певні моменти часу. Норми поведінки й образ статі
не є «природними» або «визначеними нашою природою» – вони
визначені суспільством і стають зрозумілими в процесі
соціальних взаємовідносин.
Під час ґендерної соціалізації дитина знайомиться з
певними ґендерними стереотипами, притаманними певному
народу, культурі, соціальній чи релігійній групі тощо.
Проблема стереотипів не в тому, що вони «добрі» чи
«погані», а в тому, що вони мають приховану (латентну) форму
соціальної детермінації. Як продукт соціального конструювання
(найчастіше обумовлений системою владних стосунків), вони
проявляються й відтворюються некритично, нерефлективно, як
даність, частіше за все – «природна» («божа») даність.
Наводимо кілька визначень стереотипів.
Стереотип – сукупність спрощених узагальнень щодо групи
індивідуумів, яка дає можливість розподілити членів групи по
категоріях і сприймати їх шаблонно, згідно із цими очікуваннями.
Таким чином, стереотипи расових, соціальних і ґендерних груп
ведуть до сприйняття й ставлення до індивідуумів відповідно до
необґрунтованих упереджених думок.
Стереотип – узагальнення щодо групи людей, об’єднаних
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певним ґендером, етнічною приналежністю, релігією, расою
тощо, побудовані через соціалізацію.
Стереотип – це узагальнення, при якому риси й
характеристики, притаманні частині групи (необов’язково більшій
частині), поширюються на всю групу в цілому.
Розрізняють расові, національні, ґендерні стереотипи.
Ґендерний стереотип – стійкі для даного суспільства в
конкретний історичний період уявлення про відмінність між
чоловіком і жінкою.
Для порівняння наводимо медичне визначення.
Стереотип – синтезуюча діяльність головного мозку людини
й вищих тварин, яка полягає в об’єднанні в єдину складну
динамічну систему умовних рефлексів, що виробляються
внаслідок неодноразового повторення певних подразників через
сталі проміжки часу.
Поняття стереотипу було введене в наукову термінологію
американським психологом У.Ліппманном (W. Lippmann) 1922 р.
[10].
Стереотипи породжують упередження, упередження
живлять сексизм.
Упередження – ставлення чи вірування нелогічного
характеру, що супроводжується емоціями.
Упередження й стереотипи допомагають:
 розуміти світ навколо нас відносно груп, коли ми чогось
не розуміємо;
 оцінювати свою групу;
 оцінювати інші групи;
 виправдовувати дискримінацію відносно інших.
Водночас жорстке, послідовне й наполегливе слідування
упередженням та стереотипам та просування їх у житті
створюють підстави для тоталітаризму та гальмування розвитку
демократичних цінностей.
Сексизм = ґендерні упередження й стереотипи +
інституціональна влада.
Сексизм – це дискримінація, базована на статі, а не
індивідуальних особливостях.
Сексизм базується на таких переконаннях:
 Одна стать вище за іншу.
 Чоловіки й жінки різні, і це повинно бути відображено в
суспільстві, мові, правах і законах.
Сексизм може просто відображатися в ненависті до жінок
(мисогінія) чи чоловіків (мисандрія).
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Типи сексизму:
за походженням
 індивідуальний
 культурний
 інституціональний
за намірами
 навмисний
 несвідомий
ЧАСТИНА І
Стаття 1
Для цілей цієї Конвенції поняття «дискримінація щодо жінок»
означає будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі,
яке спрямоване на ослаблення або зводить нанівець визнання,
користування або здійснення жінками, незалежно від їхнього сімейного
стану та на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини і
основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній,
громадській або будь-якій іншій галузі.
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
Прийнята 18 грудня 1979 року Генеральною Асамблеєю ООН [3].

Дискримінація (від лат. discriminatio, від discrimino – розрізняю, розділяю) – це обмеження в правах або надання переваг
залежно від ознак статі, мови, національності, релігійних,
ідеологічних або політичних переконань тощо.
В економічній теорії існує декілька основних підходів до
питання про причини й механізми виникнення дискримінації:
 особисті переваги чи упередження роботодавців, самих
робітниць і робітників чи споживачів і споживачок, яким не
подобається взаємодіяти з робітницями або робітниками;
 статистична теорія дискримінації, сутність якої в тому, що
роботодавці переносять на окремих індивідів певні усвідомлені
ними характеристики групи (стереотипізація);
 теорія монопольної сили, згідно з якою дискримінація на
ринку праці породжується прагненням до встановлення
монополії на ринку праці [7].
Освіта в багатьох випадках не може розглядатися як фактор
дискримінації. Наприклад, лікар чи лікарка повинні мати медичну
освіту, юристка чи юрист – юридичну. Це називатиметься легальним розрізненням. Проте, інколи між легальним розрізненням і дискримінацією лежить дуже тонка межа. Окрім того, відсутність освіти може бути наслідком дискримінації в минулому.
Ситуації дискримінації не мають тенденції до самозгасання.
Навпаки, вони тяжіють до посилення, збільшення, поширення.
Це із часом породжує насильство і його виправдання.
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Розуміння ґендера як культурного символу пов’язане з тим,
що стать людини має не лише соціальну, але й культурносимволічну інтерпретацію. Іншими словами, біологічна статева
диференціація представлена й закріплена в культурі через символіку чоловічого або жіночого начал. Це виражається в тому,
що багато понять і явищ (природа, культура, стихії, кольори,
божественний або потойбічний світ, добро, зло й багато іншого),
не пов’язаних зі статтю, асоціюються з «чоловічим / маскулінним» або «жіночим / фемінінним» началом. Таким чином,
виникає символічний сенс «жіночого» і «чоловічого», при цьому,
«чоловіче» ототожнюється з Богом, творчістю, світлом, силою,
активністю, раціональністю, тощо (і, відповідно, Бог, творчість,
сила та інше символізують маскулінність, чоловіче начало).
«Жіноче» асоціюється з протилежними поняттями і явищами –
природою, тьмою, пустотою, підпорядкуванням, слабкістю,
безпорадністю, хаосом, пасивністю тощо, які, відповідно,
символізують фемінінність, жіноче начало. Класифікація світу за
ознакою «чоловіче – жіноче» і статевий символізм культури
відображають і підтримують існуючу ґендерну ієрархію
суспільства в широкому сенсі слова [1].
Дискримінація може виступати як на рівні держави так і на
побутовому рівні. Дуже цікавим джерелом вивчення походження
дискримінації та її проявів є такий вид фольклору як анекдот.
Анекдот містить загострену замальовку ситуації або конфлікту і
доводить її рішення до абсурдного фіналу, що, власне, і викликає сміх. Анекдот дуже точно помічає певні психологічні особливості професійного, релігійного, культурного, психологічного
характеру тощо, часто оперує звичними в побуті стереотипами й
оперативно реагує на події та зміни в суспільстві.
Говорячи про гендерну дискримінацію в суспільстві, варто
навчити школярів розрізняти прояви самої дискримінації,
сексизму, гендерних стереотипів та упереджень.
Приклади
 Жінка розповідає механіку в авторемонтній майстерні про
неполадки в двигуні її автівки. Той вислуховує її і каже: «Ну на «пихпих» ви можете не звертати уваги, «Фр-фр» вийде вам у копійки. А
от «Тах-тах» обійдеться вам у кругленьку суму».

? Чи можна вважати цей анекдот таким, що базується на
певному гендерному стереотипі?
? Що це за стереотип?
? Як ви можете пояснити його походження?
 Жінка звертається на вулиці до жебрака: «Як вам не соромно,
ви в достатній мірі сильні, щоб працювати!» той відповідає: «Я це
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знаю, мадам. І ви в достатній мірі вродливі, щоб зніматися в кіно, але
віддаєте перевагу скромному життю.» Жінка відриває гаманець:
«Чекайте, я пошукаю для вас що-небудь».
 Капітан показує пасажиркам свою рубку. Одна з них питає:
«Скажіть, а от якби ви загубили всі свої карти, як би тоді ви керували
рухом корабля?» Капітан відповідає: «Дуже просто. Коли на горизонті
появляється земля, я посилаю одного з матросів по цигарки. За їх
назвою я й визначаю, у яку з країн ми припливли».
 Кость Дяченко. Веселе коло: Вірші: для мол. шк.віку. – К.:
Веселка. 1988.
Інженер
Не така
У подвір’ї інженером
Галя маму
Звуть мене
Попросила,
Усі дружки,
Щоб скакалочку
Бо роблю я
Купила.
Із паперу
Й ось новенька –
Кораблі і літаки
Із прилавка –
Кораблі пливуть
У руках її
За вітром по басейну у дворі.
Скакалка.
Літаки летять
Показала
В повітрі –
Галі мати,
Аж під самі
Як тримати,
Ліхтарі.
Як стрибати.
Я й ракету
Раз підскочила
Змайстрував би,
Дочка
Що літають
Й хмуро
Космонавти.
Відказала:
Клей у мене
- Ге, мені
І папір є,
Якби така,
І пір’їна
Щоб сама
Для керма.
Скакала…
Та на нашому
Подвір’ї
Зовсім
Космосу нема!

? Які гендерні ролі вивчають діти через ці вірші?
? Які якості характеру вбачає автор чоловічими, а які –
жіночими?
? Чи погоджуєтесь ви з думкою автора? Свою думку
обґрунтуйте
 Три жінки опинилися на острові. Їм дуже захотілось їсти і вони
спробували спіймати рибу. Після довгих зусиль нарешті спіймали
рибку, але не просту, а золоту. Рибка їх каже: «Так, давайте
швиденько, я виконаю по одному бажанню кожної з вас, і ми з вами
розійдемося з миром». Перша з жінок, білявка, попросила рибку
зробити її хоча б трохи розумнішою. І в той же момент
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перетворилася на шатенку, подивилася навколо, побачила поряд
землю і попливла до неї. Друга жінка, шатенка, попросила рибку
зробити її розумнішою за першу. І в той же момент перетворилася на
брюнетку, подивилася навкруги, зробила собі плота й попливла на
сусідню землю. Третя жінка, брюнетка, попросила, щоб зробили її
розумнішою за двох перших жінок разом у два рази. І перетворилася
вона на чоловіка, який побачив міст і по ньому пішов собі з острова.

? Які стереотипи щодо жінок містяться в наведеному
тексті?
? Які стереотипи щодо чоловіків присутні в тексті?
? Як можна було б спростувати ці стереотипи?
Використання таких вправ допомагає учням у цікавій та
жвавій формі вивчати питання дискримінації за ознакою статі.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМА СРАВНЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
У статті підкреслюється значення розвитку розумової культури
учнів на уроках математики, розкривається зміст та методика
формування способу порівняння – одного з основних способів
розумової діяльності школярів.

Математика обладает большими возможностями для
умственного развития учащихся, благодаря всей своей системе,
ясности и точности понятий и выводов. Одна из важных задач
обучения математике заключается в том, чтобы формировать
умственную культуру школьников, которая характеризуется
определѐнным уровнем развития мышления, овладением
обобщѐнными приѐмами рассуждений.
С другой стороны, знания учеников о содержании и последовательности умственных действий способствуют подлинному
усвоению математического материала, выработке умения его
применять.
Ошибочным, с точки зрения современной психологии, является утверждение о том, что овладение самим содержанием курса математики автоматически формирует мышление школьников. Необходимо специально учить умению мыслить [4, с. 4].
Ученик воспитывается умственно лишь тогда, когда его
окружает атмосфера многогранных интеллектуальных интересов и запросов, когда его общение с окружающими проникнуто
живой пытливой мыслью, постоянными творческими поисками,
когда по отношению к знаниям он занимает не пассивную, а
деятельную позицию. Только при этом условии учение, познание
доставляют ученику чувство удовлетворѐнности и эмоциональной приподнятости. В.А.Сухомлинский сказал: «Интеллектуальные чувства – это плодородная почва, на которую падают
семена знаний и из которой произрастает ум» [6, т.1, с.101].
Учителю необходимо организовывать процесс обучения
математике так, чтобы мышление учащихся развивалось не
стихийно, а целенаправленно.
Рассмотрим проблему формирования приѐма сравнения –
одного из основных приѐмов познания внешнего мира, приѐма,
являющегося важным способом перехода от созерцания к
абстрактному мышлению.
*
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Сравнение – это мыслительная операция, посредством
которой устанавливаются черты сходства и различия между
определѐнными предметами и явлениями.
Существуют две основные формы сравнения – сопоставление и противопоставление. Сопоставление – это форма
сравнения, направленная на выделение существенных свойств,
общих для ряда объектов. Противопоставление – форма
сравнения, направленная на уяснение отличительного в
объектах при выделении существенных признаков и свойств.
По степени полноты различают частичные и полные
сравнения. Частичное сравнение состоит в установлении только
сходного или только отличительного. Оно эффективно на этапах
восприятия и осмысления знаний, поиска связи изучаемого
материала с ранее усвоенными знаниями. Полное сравнение
требует установления сходства и отличия. Этот вид сравнения
эффективен на этапах обобщения и систематизации знаний.
Сравнивать следует только однородные объекты и только
по тем признакам, которые имеют существенное значение.
Опыт показывает, что большинство школьников не умеет
проводить сравнение изучаемых объектов. Например, при
изучении темы «Арифметическая прогрессия» учащиеся
последовательно выполняют два следующих упражнения.
1. В арифметической прогрессии а2 = 14, а3 = 25. Найти а10.
2. В арифметической прогрессии а4 = 2, а6 = 3. Найти а40.
Перед выполнением второго упражнения учащимся предлагают указать его главное отличие от предыдущего. К сожалению,
только немногие ученики отвечают, что в первом упражнении
заданы соседние члены прогрессии, а во втором – нет, и это
вызывает различие в процессах поиска разностей прогрессий.
Большинство учеников либо вовсе не может ответить на
поставленный вопрос, либо указывает на несущественные
различия: разные значения членов прогрессий, разные
порядковые номера у заданных или искомых членов прогрессий.
Задачи на сравнение для учащихся непривычны и трудны
даже в старших классах. Школьникам сложно находить в сравниваемых объектах сходное и различное, так как мыслительный
процесс идѐт одновременно в двух направлениях. К тому же, в
ходе решения задач на сравнение выявляется поверхностность
фактических знаний школьников, что не всегда заметно при
последовательном изложении материала.
Перед учителем, осуществляющим процесс формирования
приѐма сравнения, ставятся следующие задачи:
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1) вызвать интерес учащихся к сравнению, раскрыв его
основные цели и роль в успешном овладении знаниями;
2) познакомить школьников с сущностью приѐмом
сравнения;
3) организовать работу учеников по развитию умения
сравнивать.
Методической схемой деятельности по формированию
приѐма сравнения может служить алгоритм действий учеников,
предложенный Ю.К.Бабанским:
1) принятие задачи, требующей овладения приѐмом
сравнения;
2) осознание необходимости овладеть приѐмом;
3) усвоение содержания приѐма и характера действий,
необходимых для овладения приѐмом;
4) выполнение практических упражнений по отработке
навыка;
5) текущий самоконтроль за степенью овладения навыком;
6) применение приѐма в типичных ситуациях;
7) применение приѐма в нестандартных ситуациях;
8) использование приѐма в повседневной практической
деятельности [1].
Перед началом целенаправленной работы по развитию у
школьников приѐма сравнения желательно провести с ними
беседу по следующим вопросам:
1) Что такое сравнение?
2) Зачем проводят сравнение?
3) Какова последовательность действий при сравнении?
В ходе беседы можно предложить учащимся выполнить
задания на сравнение. Это позволит определить уровень
овладения приѐмом сравнения каждого ученика.
В.Ф.Паламарчук выделила пять уровней овладения
приѐмом сравнения:
1. Ученик описывает свойства каждого из объектов
отдельно, не сравнивая их.
2. Ученик сначала называет свойство одного понятия,
затем соответствующее свойство другого, используя при этом
систему признаков.
3. Ученик называет или только общие свойства объектов,
или только отличительные, или те и другие, но не полностью.
4. Ученик называет все общие и все отличительные
свойства, указывает на цель сравнения, делает выводы.
5. Школьник не только умеет правильно сравнивать, но и
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применяет это умение при изучении других дисциплин[5].
Практика показывает, что в случае, когда учитель
целенаправленно не формирует приѐм сравнения, то выполнить
сравнение на втором и третьем уровнях самостоятельно могут
лишь отдельные ученики, а на четвѐртом или пятом – ни один
ученик старших классов.
Это доказывает тот факт, что умение сравнивать само по
себе не формируется.
Чтобы учащимся была понятна мотивация сравнения,
необходимо познакомить школьников с его целями:
- установление связей в изучаемом материале;
- поиск связей нового материала с ранее изученным;
- выделение главного;
- облегчение запоминания;
- перенос способа решения одной задачи на другую;
- обобщение, систематизация материала и т.д.
К тому же, сравнение подготавливает почву для применения аналогии.
С помощью аналогии сходство предметов, выявленное в
результате их сравнения, распространяется на новое свойство
(или свойства).
Заключение по аналогии является лишь вероятным, а не
достоверным. Аналогия не является доказательным рассуждением, однако наводит на догадки. В обучении математике важно
не только учить доказывать, но и учить догадываться о том, что
именно подлежит доказательству и как найти это доказательство.
В установившейся практике преподавания математики
аналогия используется недостаточно. Иногда высказываются
опасения, что с помощью аналогии можно прийти к ложным
заключениям.
Не нужно опасаться возникновения ложных заключений по
аналогии. Необходимо лишь считать их гипотезами. Важно, чтобы учащиеся в поиске правильных ответов сами могли находить
ошибочность возникающих в этом процессе предположений.
Этому надо их учить. В процессе обучения математике учитель,
как правило, не даѐт ученикам ошибаться. Учебная деятельность является, в основном, лишь репродуктивной. Воспроизводить необходимо безошибочно. В продуктивной же, творческой
деятельности, ошибки неизбежны. Такого рода ошибками
являются и те, которые возникают в результате применения
аналогии в процессе поиска [3, с. 95-96].
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Перед выполнением заданий на использование приѐма
сравнения целесообразно познакомить учащихся с правилом –
ориентиром сравнения:
1) установить цель сравнения;
2) повторить материал о сравниваемых объектах;
3) выделить главные признаки, по которым будут
сравниваться объекты;
4) найти различие и (или) сходство;
5) установить их причину или поставить вопрос о еѐ
выяснении;
6) сделать вывод из сравнения.
Рассмотрим некоторые приѐмы заданий, направленных на
формирование приѐма сравнения. Богатую почву для этого даѐт
изучение стереометрии, так как позволяет проследить взаимосвязь между свойствами плоских и пространственных фигур,
планиметрическими и стереометрическими аксиомами и
теоремами.
На первых уроках геометрии в 10 классе изучаются аксиомы стереометрии. Необходимо обратить внимание учащихся на
сходство следующих аксиом:
 планиметрической: какова бы ни была прямая,
существуют точки, принадлежащие этой прямой, и точки,
не принадлежащие ей;
 стереометрической: какова бы ни была плоскость,
существуют точки, принадлежащие этой плоскости, и
точки, не принадлежащие ей.
Рассматривая эти аксиомы, учащиеся сразу замечают
сходство между ними, но, к сожалению, только внешнее: слова
«прямая» и «плоскость» в обеих формулировках можно
поменять местами, и смысл аксиом не изменится. Однако только
отдельные ученики смогут отметить более глубокое сходство,
состоящее в том, что обе аксиомы позволяют выйти из одного
измерения в другое, на единицу большее. Целесообразно
предложить учащимся сравнить следующие аксиомы:
 через любые две различные точки можно провести
прямую, и притом только одну;
 если две различные плоскости имеют общую точку, то
они пересекаются по прямой, проходящей через эту
точку.
Наверняка большинство учащихся не сможет сразу найти
сходство, поэтому необходимо обратить их внимание на то, что
обе аксиомы являются способами задания прямой.
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В первой прямая задаѐтся с помощью двух различных
точек, во второй – как результат пересечения двух плоскостей.
Хорошие возможности для формирования приѐма сравнения предоставляет изучение темы «Способы взаимного расположения прямых в пространстве», так как позволяет осуществить одновременное сравнение понятий параллельных, пересекающихся и скрещивающихся прямых. Учителя обычно ограничиваются сравнением параллельных и пересекающихся, параллельных и скрещивающихся прямых. Руководствуясь научным
фактом того, что разницу между объектами можно устанавливать только при наличии у них определѐнного сходства, учитель
не предлагает учащимся сравнивать пересекающиеся и скрещивающиеся прямые, в определениях которых нет общих свойств.
Поступая подобным образом, он забывает о том, что основная
цель формирования приѐма сравнения – сделать его обобщенным умственным приѐмом ученика, которым тот сможет воспользоваться в своей повседневной практической деятельности,
когда будет возникать необходимость в сравнении любых
объектов, а не только предметов, тщательно отобранных
учителем заранее.
При изучении темы «Перпендикулярность прямых и
плоскостей» целесообразно предложить учащимся такие
задания:
 сравните понятия перпендикуляра к плоскости и прямой,
перпендикулярной плоскости; понятия проекции наклонной и
проекции прямой на плоскость;
 сравните определение прямой, перпендикулярной
плоскости, и признак перпендикулярности прямой и плоскости.
Изучение темы «Декартовы координаты и векторы в
пространстве» позволяет осуществлять отсроченные сравнения
объектов, которые изучаются на уроках, значительно удалѐнных
друг от друга. Можно использовать такие задания на сравнение:
 сравните свойства движения на плоскости и в
пространстве;
 сравните виды симметрии на плоскости и в пространстве;
 укажите различие в видах симметрии на плоскости и в
пространстве.
При изучении в 11 классе темы «Тела вращения» возникает
необходимость формирования понятий «шар» и «сфера», являющихся стереометрическими аналогами понятий «круг» и
«окружность». Приступая к этой задаче, целесообразно повторить с учащимися определения круга и окружности и предло
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жить трансформировать их в определения шара и сферы
самостоятельно (подсказка в случае затруднения: заменить
всего лишь одно слово).
П.М.Эрдниев, исследовавший роль приѐма сравнения в
учебном процессе, рекомендует применять так называемые
двойные правила, которые позволят зрительно разграничить
общие и отличительные свойства в сходных формулировках [7].
Например:
Êðóãîì
называется
Øàðîì

точек

фигура,

которая

состоит

из

ïëîñêîñòè
, расстояние от которых до данной точки не
ïðîñòðàíñò âà

превышает данного.
При таком подходе к формированию представлений о шаре
и сфере учащиеся открывают для себя интересные математические закономерности, повторяют пройденный материал, лучше запоминают новый, процесс конструирования определений
носит творческий характер.
Важным методическим приѐмом в формировании умения
сравнивать является составление сравнительных таблиц.
Например, при сравнении свойств призмы и пирамиды,
конуса и цилиндра, параллелограмма и параллелепипеда.
Эффективно составление таких таблиц при установлении
межпредметных связей. В этом случае ученики составляют
таблицу в классе под руководством учителя либо заполняют в
классе только одну сторону таблицы, а вторую часть – дома.
Например, сравнительная таблица связи векторов в геометрии и
физике.
Таким образом, мы видим, что у учителя математики много
возможностей для формирования умения сравнивать на
различном учебном материале и в различных методических
ситуациях.
Задачам умственного воспитания школьников отвечает
развивающее обучение. При традиционном обучении главным
результатом считается прочность усвоения определѐнной
суммы знаний и фактов. При развивающем обучении ставится
следующая задача: не только обеспечить усвоение ребѐнком
определѐнных научных знаний, но и добиться, чтобы на каждом
уроке ученик овладевал, а затем с возрастающей степенью
самостоятельности использовал сами способы добывания
знаний.


190




СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ



Развивающий эффект будет обеспечен в том случае, если
учитель превратит учащегося в субъект процесса усвоения
знаний [2]. Ученик должен хорошо понимать цели и задачи
урока, он должен захотеть изучать материал, то есть иметь
положительную мотивацию к учению; понять, какими способами
он действует для достижения поставленных целей; уметь проконтролировать правильность своих достижений, соотнести результат с целью и способами учения. Важнейшим показателем
развития является осознанность учащимся своих мыслительных
операций.
Итак, задачи умственного развития школьников можно решать не на каком-то специальном материале, а на программном
материале школьного курса математики. Применение в методике обучения теории формирования умственных действий
позволяет оказать существенную помощь учащимся в усвоении
программного материала по математике благодаря интенсификации работы по развитию у них приѐмов умственной
деятельности.
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Бондар Т.А.
РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ
У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
У статті розкрито особливості організації процесу навчання
читання дітей із затримкою психічного розвитку.

Процес розбудови й утвердження суверенної, правової,
демократичної, соціально орієнтованої держави органічно
пов’язаний зі змінами в системі освіти.
Нині перед освітою України постають важливі проблеми.
Одна з них стосується навчання й виховання дітей з
обмеженими інтелектуальними можливостями. Тому суспільство
поставило перед школою завдання – підготувати учня
спеціальної загальноосвітньої школи до самостійного життя в
суспільстві. Зважаючи на психологічні особливості дітей з
обмеженими інтелектуальними можливостями виникає потреба в
таких способах організації навчання, які б дали змогу
використати природну розумову активність, що базується на
гармонійному поєднанні мовлення та пам’яті.
У «Конвенції спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні» зазначено, що «…для осіб з психічними
та фізичними вадами треба створити такі умови за яких вони
могли б успішно реалізувати свої загально людські права, стати
корисними громадянами своєї держави, освіченість і соціальний
статус яких задовольнятиме потреби суспільства» [1, с.4].
Проблема розвитку навичок читання у дітей з затримкою
психічного розвитку протягом багатьох десятиріч привертає
увагу широкого кола дослідників і теоретичного, і практичного
спрямування.
Дослідники Власова Т.А., Певзнер М.С., Єфіменкова Л.Н.,
Місаренко Г.Г., Малярчук А.Я., Каше Г.А. та інші працюють над
методами корекційної роботи з дітьми ЗПР.
Зараз у дефектології та спеціальній психології спостерігається значний прогрес. Дефектологічні науки набувають усе
більшого значення в житті спеціальної загальноосвітньої школи,
у зв’язку із цим дана тема є актуальною.
Досить гострою залишається проблема повного охоплення
дітей із вадами психічного та фізичного розвитку спеціальним
навчанням. Значний відсоток із них продовжує навчатися в
масових школах, де навчання й виховання не відповідають
*

© Бондар Т.А.
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особливостям розвитку таких дітей, де не дотримуються
належного охоронно-педагогічного режиму, не забезпечується
корекція наявних у них вад розвитку.
Неспроможні засвоїти складний програмовий матеріал, такі
діти стають «важкими», а педагоги всіляко намагаються їх
позбутися. Через несприятливі умови виховання в учнів виникає
низка побічних відхилень, які важко корегуються навіть в умовах
спеціального навчання.
Як показали дослідження психологів і науковців, у всіх
цивілізованих країнах зростає кількість дітей із тимчасовою
затримкою розвитку [2].
Вони повільно й погано читають, лічать, пишуть, мають
малий словниковий запас, нестійку увагу, слабку пам'ять. Якщо
їм не надати належної педагогічної допомоги, виростуть люди з
обмеженими здібностями й інтелектом. Стати кваліфікованими
працівниками їм не вдасться. Гірше того, вузьке коло інтересів,
обмеженість культурних потреб часто призводить до того, що ці
люди вдаються до антигромадських проявів, скоюють
правопорушення, злочини, стають алкоголіками, токсикоманами,
загалом, тягарем для суспільства.
Із трьохсот факторів впливу на успішність школярів
найсуттєвішим є швидкість читання, це було доведено нашими
науковцями В.Н.Зайцевим та професором І.Т.Федоренком [3]
В.О.Сухомлинський у книзі «Розмова з молодим директором
школи» пише, що бажано, щоб до моменту закінчення 3 класу
вільне читання становило 150-300 слів [4].
Доречно звернути увагу на те, що діти, які опановують
150 слів за хвилину, учаться на «відмінно», 120 слів – на «добре», 90 слів – переважно на «3».Ті, хто читає ще повільніше,
практично не можуть нормально вчитися. На жаль, лише половина школярів аж у 7 класі читають у темпі 120 слів за хвилину.
Професор І.Т.Федоренко дійшов висновку, що швидкість
читання істотно впливає на якість запам’ятовування матеріалу:
увага школяра спрямована не на сам процес, а на сприйняття
прочитаного. Враження від окремих слів інтегруються, тому
легше сприймаються логічні, смислові зв’язки між ними. При
повільному читанні діти просто гублять початок фрази, ще не
дочитавши її до кінця [3].
Обсяг завдань у 7 класі становить у середньому 6500 слів.
Неважко підрахувати, що учень, читаючи в темпі 80 слів за
хвилину витратить (якщо читати без упину) 1 год. 20 хв. на те,
щоб лише раз прочитати тексти. Але, оскільки така низька
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швидкість заважає сприйняттю, то школяр мусить читати
повторно, можливо, і втретє.
Ось чому діти, які опановують до 90 слів за хвилину, учать
уроки вряди-годи, а ті, хто читає ще повільніше, практично не в
змозі їх готувати.
І тому одне з найважливіших завдань школи – навчити дітей
добре читати. Адже якщо ми хочемо мати працівників з обсягом
знань на рівні кращих світових стандартів, мусимо рішуче
взятися за навчання дітей із тимчасовою затримкою розвитку.
Читання в житті людини має надзвичайно велике значення.
Книга сприяє вихованню читача, формуванню його громадянських й моральних якостей. Цей процес розпочинається з
молодших класів школи.
Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, діти із затримкою психічного розвитку повинні поступово оволодівати навичками читання, мати елементарну обізнаність з дитячими творівами, усвідомлювати літературознавчі
поняття, працювати з текстами різних жанрів [5].
Навчання читання – це комплексний процес. Він має
смисловий і технічний аспекти.
Смисловий передбачає розуміння: переважної більшості
слів у тексті; змісту кожного речення тексту; смислових зв’язків
між реченнями й частинами тексту; фактичного змісту
прочитаного – сюжетної лінії, подій, фактів, зв’язку між ними,
дійових осіб, діалогів, елементарних узагальнень; основного
змісту прочитаного: усвідомлення смислу описаних подій,
учинків персонажів, основної думки твору. Розуміння смислу
передбачає здатність встановити просторові, часові та
причиново-наслідкові зв’язки між описаними фактами й подіями,
усвідомлювати систему художніх образів.
Технічний аспект читання містить такі компоненти: спосіб,
правильність і темп.
Кожен із них, як і їх сукупність, підпорядковуються смисловій
стороні читання [5].
Водночас, у молодших класах із затримкою психічного
розвитку під час навчання читання слід ураховувати особливості
їхнього психічного розвитку.
Навчання читання супроводжується специфічними труднощами. Перш за все, більшість дітей довго не запам’ятовують і
плутають букви, особливо оптично подібні (п-н, н-г, л-д, к-н),
прочитують склади й короткі слова дзеркально, справа наліво,
переставляють при читанні букви і склади, гублять рядок.
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Очевидно, в основі цих порушень лежить недорозвиток оптичнопросторового сприймання, і, як наслідок, зорової пам'яті.
Численні порушення зорової функції (фіксація погляду, плавність
простежування предмета, обмеження полів зору), наряду з
бідністю словника учнів і обмеженим досвідом їх особистого
мовного спілкування в процесі читання перешкоджають
порівнянню вгадуваного з написаним, і тим самим набагато
затримують розвиток етапу формування у дітей смислового
здогадування. Тому при читанні мають місце численні
спотворення слів, які порушують логіку побудови фрази, і які не
дозволяють осмислити її зміст. Природно, що за таких умов
читання довго залишається неусвідомленим. Унаслідок
численних порушень вимовлюваної сторони мови, обумовлених
дизартріями, у багатьох дітей страждає сама техніка читання:
темп уповільнений, плавність порушується мимовільними
затримками початку мови, повторюваннями початкових або
кінцевих складів, слів по типу заїкання (при екстрапірамідній
дизартрії); паузи для дихання розподіляються спонтанно, без
урахування синтагматичної структури речення; закінчення слів і
фраз «проковтуються», пробурмочуються через слабкий,
короткий, а іноді й насильницький мовний видих.
Мелодико-інтонаційна сторона мови під час читання характеризується відсутністю словесних і логічних наголосів, монотонністю, невиразністю, відсутністю модуляцій голосу, підвищення і
зниження його для передачі розділових знаків. У багатьох учнів
ці специфічні порушення читання в тому чи іншому вигляді
зберігається тривалий час, що знижує можливості їх навчання в
цілому.
На процес навчання таких дітей негативно впливає
характерна для цієї категорії недостатня готовність до засвоєння
знань. На навчання читання впливає знижена пізнавальна
активність, обмеженість словника, недостатня сформованість
фонематичних уявлень і граматичної будови мови, ослаблення
між аналізаторних зв’язків, уповільнене протікання мисленнєвих
процесів. Перелічені особливості та підвищена втомлюваність
школярів потребують проведення спеціальної корекційної роботи
з розвитку мовлення і мислення.
І тому кожний урок з такими дітьми повинен бути:
- невідривно пов'язаний із попереднім, а також з усією
попередньою роботою учнів;
- складатися з низки ланок, що являють собою, з одного
боку, певний етап діяльності вчителя, а з іншого, – окремий крок
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навчальної діяльності учнів;
- кожний цикл містить передачу й сприйняття інформації,
перевірку її засвоєння та корекцію виявлених прогалин;
- цикл вважається повним, якщо він представлений трьома
джерелами інформації:
а) слово;
б) наочність;
в) практична діяльність.
Якщо використано більше трьох джерел, цикл називається
поширеним.
Урок має три складові частини:
1) підготовча;
2) основна;
3) заключна.
На початку уроку дитина перебуває під впливом вражень,які
мали місце до уроку. Тому протягом перших 5-10 хв. діти не
включаються в навчальну діяльність. Якщо враховувати, що найвища продуктивність триває 10-15 хв., а загальна працездатність
знижується за 15-20 хв. до кінця уроку, то період входження в
роботу вважається дуже довгим. Тому ми вважаємо, що
підготовча частина повинна складатися із двох частин:
а) Нервово-психічна підготовка
Мета її: зняти попередні враження та збудження; вивести
окремих дітей зі стану загальмованості.
Це може бути якась загадка, віршик, віршована задачка та
інше, за допомогою чого вчитель уже починає організовувати
дітей.
Наприклад:
Вже дзвінок нам дав сигнал:
Працювати час настав!
Тож і ми часу не гаймо,
Працювати починаймо.

б) Організаційна підготовка
Мета: допомогти учням пристосуватися до умов необхідної
на уроці роботи.
Наприклад:
Учитель: Діти, давайте щиро та сердечно привітаємо один
одного такими словами.
Уч.: Я всміхаюсь сонечку
Діти: Здраствуй золоте!
Уч.: Я всміхаюсь квіточці
Д.: Хай вона росте!
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Уч.: Я всміхаюсь дощику
Д.: Лий хоч із відра!
Уч.: Друзям посміхаюся
Д.: Зичу їм добра!
Уч.: Тож поверніться і подаруйте посмішку своєму
товаришеві.
Основна частина
1. Перевірка домашнього завдання.
2. Вступна частина.
3. Може бути розповідь на аналогічну тему.
Структура основної частини:
1. Спеціальна пропедевтика (превентивність)
2. Вивчення нового матеріалу.
3. Багаторазове повернення до вивченого з метою повного
оволодіння або корекції знань.
4. Інтеграція знань, засвоєних ізольовано внаслідок розчленування їх на окремі частини.
Заключна частина.
Щоб уникнути перевтоми дітей, під час уроку проводиться
спеціальна заключна частина (ігри, вправи), що знімає нервовопсихічне напруження у дітей [2].
Велику роль у розвитку процесу читання у дітей відіграє
педагог, який має передбачати чого їх необхідно навчити і як,
якими способами цього досягти. Загальна й корекційна
педагогіка надає виняткову роль особистості вчителя. Науковці й
практики, вихователі й вихованці визнають як аксіому, що
вчитель виховує не методами і прийомами, а своєю особистістю.
О.Гонєєв, досліджуючи організаційно-педагогічні основи
корекційно-педагогічної діяльності, дійшов висновку, що постать
вчителя- вихователя посідає в ній чільне місце. Він вважає, що
для реалізації своєрідних корекційних завдань у роботі з дітьми з
вадами розвитку корекційному педагогові мають бути притаманні
такі особистісні якості і властивості: емпатійність; психологічна
компетентність; делікатність і тактовність; людяність і гуманність;
милосердя; організаційні і комунікативні здібності; екстравертивність; висока духовна культура і моральність;соціальний
інтелект; уміння бути цікавим для оточуючих і неформальним у
роботі з дітьми; спрямовані на інтереси потреби і захист
людської
гідності
дитини;
вміння
дотримуватися
конфіденційності службової інформації і особистих таємниць
вихованця; прагнення до постійного підвищення професійних
знань; чесність; моральна чистота у професійних справах;
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дотримання етики у стосунках з людьми[6].
Л. Акатов вважає, що в роботі з дітьми з обмеженими
можливостями професійні знання, вміння й навички вчителя є
лише необхідними умовами, а провідну роль відіграють його
особистісні якості. Оскільки такий фахівець виступає в різних
соціальних ролях то він має володіти якостями, властивими як
турботливим батькам, так і спеціалістам різних профілів
(педагогам, психологам та ін.) [6].
Учитель досягає успіху тоді, коли він вірить у позитивний
результат своєї діяльності. Ви для дитини, а не вона для вас, ви
повинні пристосуватися до її природи, до її духовного стану.
Одним із варіантів підвищення якості читання в початкових
класах є поєднання на уроці читання роботи з текстом зі
спеціальними вправами, що впливають на основні параметри
читання: розвиток мовленнєвого апарату, поля читання,
периферійного зору, уміння передбачати, розвиток уваги, пам’яті
в ході сприймання тексту; подолання труднощів розуміння
прочитаного. Вправи виконуються паралельно з роботою над
текстом до його читання, після читання. У ході читання
відпрацьовувати інформацію допомагають три блоки.
Перший – зоровий аналізатор (сприйняття тексту рухом
очей), другий – мовний (інформація промовляється –
артикулюється) і третій – слуховий (слухається мовленнєвий
переказ сприйнятого). Від ступеня розвитку зорового,
мовленнєвого та слухового аналізаторів залежить і активність
пізнавальної діяльності.
Мовленнєвому розвитку учнів (особливо в першому класі)
сприяють ігри, що є перехідним етапом до навчальної діяльності.
Якщо ми хочемо навчити дитину думати, треба навчити її
придумувати.
На першому етапі дитину слід навчити робити звуковий
аналіз слів, які вона вимовляє.
Розвивальні ігри
«Який звук виділений?»
Перед початком гри розкажіть, що будь-яке слово
складається із звуків.
Наприклад:
«ж – ж – ж» – так дзижчить бджола,
«з – з – з» – так летить комар,
«у – у – у» – так виє вовк і т. д.
Запропонуйте дитині зобразити звуки «р – р – р», «п – п –
п», «ш – ш – ш» і відгадати, що чи кого вони нагадують.
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Потім можна попросити відгадати, які звуки ви будете
виділяти голосом та інтонацією.
Д – и –и – и – м,
К – к –к – і – т,
С – и – р – р – р і т. п.
Другий етап навчання – це знайомство з літерами.
Розвивальні ігри
«Назви букву» (показ її).
«Назви слова на задану букву»
«Почни з останньої букви»
Осінь – ніж – жаба – абрикос – …і т. д.
Третій етап – виділення складів у словах і читання складів.
ІГРИ
«Поміняй голосну (приголосну)»
Наприклад: ен – ун – ан – ин –он
ам – ан – ад – аш –ар.
«Продовж склад»
Мо(ре), во(да), зи(ма), шу(ба), ри(ба)…
«Найсмішніший склад»
Сл(он) ст(раус)
Зм(ія) ск(рипка)
Кр(іт) кр(олик)
Четвертий етап спрямований на те, щоб навчити дітей
читати слова різної довжини, а також закріпити цей навик.
Ігри
«Слова з трьох букв»
У цю гру бажано грати до того часу, поки діти не навчаться
швидко й легко читати слова, які складаються із трьох (п’яти і
т.д.) букв. Щоб ця гра не набридала і завжди була цікавою,
можна її урізноманітнити, придумавши казку.
Наприклад: «Жив був…хто? (запропонувати прочитати
«дід»). У нього болів …що? («зуб»). Зайшов він в… куди?
(«дім»). Хотів з’їсти … що? («сир»). Раптом прилетіла …хто?
(«оса»). Вона впала в…куди?(«суп»). Вона побачила, що там
плаває …хто? («рак»). Потім прийшов …хто? («бик»). У нього
зламався …що? («ріг») і т.д.
«Перевернути слова»
Ця вправа спрямована на розвиток здатності до буквеного
аналізу кожного слова і на здобуття досвіду озвучування
незвичних, несподіваних буквосполучень.
Для гри можна використати картки зі словами (3–5 букв).
Попросіть дитину прочитати слово по буквах у зворотному
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порядку (тобто справа наліво).
«Анаграми»
Іск (сік), щку (кущ), пухсі (успіх).
Вправи на формування вміння слухати і говорити
1. Скоротити речення до 4-х, 2-х слів.
2. Перестав слова у реченні.
3. Заміни одне слово.
Вправи на усвідомлення змісту
1. Так чи не так?
Улітку Миколка катався на ковзанах. І т. д.
2. Послухай, запам’ятай.
Які помилки ти помітив?
Кукурікає собака.
Нявчить кінь.
Вправи на формування вміння розширювати й
уточнювати висловлювання
1. Доповни речення.
Ми співаємо.
Ми співаємо пісню. і т. д.
2. Закінчи речення.
Під лежачий камінь і …
3. Запитай – відповідай.
У лісі діти знайшли зайченя.
Кого знайшли діти в лісі? Зайченя.
Вправи, що сприяють формуванню швидкої реакції на
слово, розвиткові навичок читання за здогадкою
1.Хто це? Що це?
Запашний, білий, смачний…
2.Точно і швидко. Хто або що?
Нявчить –
Гавкає –
3. Слухай! Називай якомога більше слів.
Пливе – пароплав, човен, качка, риба, плавець, кит…
Вправи для розвитку оптимального читання
«Віконце»
Вирізаємо віконце. Частину тексту, яка відкривається у
«віконці», треба прочитати мовчки з найбільшою швидкістю.
Потім переказуємо текст.
«Засічка – кидок»
При слові «кидок» всі починають читати для фіксування часу; коли звучить «засічка» – учні зупиняються, помічаючи останнє засвоєне слово. Відводять погляд. Відпочинок 10-20 секунд.
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П’ятихвилинка самостійного читання пошепки на початку
уроків літератури, малювання, праці.
Відомо, що багато учнів початкових класів не вміють під час
читання регулювати своє дихання. Тому можна проводити
дихальні вправи; вправи на розвиток артикуляції (за допомогою
скоромовок).
Усі знають, що дитина не може надовго зосередитися. Але
ми можемо побачити приклади суперзосередженості дитини під
час перегляду мультсеріалу. Звичайно, важко зробити кожний
урок читання захопливим, але реальністю є те, що діти чутливо
реагують на складні, незрозумілі і нецікаві вправи. Завдання
вчителя – спробувати зробити уроки цікавими й динамічними
Тоді мотивація дитини зросте, і результати можуть здивувати.
Для цього слідпам’ятати такі правила:
- Діти живуть у світі, що їх оточує, і який психологи
називають «тут і тепер». Завдання й теми повинні бути
максимально прив’язані до світу, що оточує дитину.
- Урок краще планувати, як серію різноманітних завдань
(бажано чергувати фізичну й розумову діяльність).
- Ви – головний актор у класі. Від Вашого настрою, енергії й
самопочуття залежить успіх кожного уроку.
- Не забувайте про почуття гумору. На відміну від світу дорослого, у дітей особливе почуття гумору – не забувайте про це.
- Діти дуже допитливі. Використайте це у своїх цілях – те,
що цікаво, діти краще запам’ятають.
- Не обтяжуйте урок монотонним читанням – завдання
повинні бути різноманітними, цікавими.
- Не забувайте відзначати успіхи дітей і заохочувати їх до
подальшого навчання.
- Довіряйте своїй інтуїції, вона підкаже, що і як спрацьовує у
Вашому класі.
Отже, правильність читання полягає в тому, що учень не
допускає замін, пропусків, перестановок, спотворення, повторів
(букв, складів, слів) у тексті; читає з дотриманням норм орфоепії
та наголошування.
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ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПИСЬМЕННИКА ЯК ЗАСІБ
РОЗКРИТТЯ БАГАТОГРАННОСТІ ЙОГО ТВОРЧОСТІ
У статті розкрито значення знайомства учнів із біографією
письменника для сприйняття та розуміння його творчості.

Можливості письменницького біографічного матеріалу
величезні. Усі життєписи, разом узяті, – багата і яскрава художня
історія нашого народу. Чи можна краще показати й
переконливіше довести антигуманну суть кріпацтва, як на
біографії Тараса Шевченка; двоєдушність австро-угорської
монархії – на прикладі арештів Івана Франка? «Історія мого
життя є частиною історії моєї батьківщини». Ці відомі слова
Шевченка можна застосувати до життєписів усіх письменників.
Читання художнього твору, на думку Льва Толстого, – це в
першу чергу знайомство із самим письменником. Розповівши про
своє життя до певного періоду, відомий письменник написав: «А
далі читайте мої твори». Але молодь ще не володіє такими
читацькими навичками, і для неї знайомство з особою
письменника починається саме з його життєпису. Саме тому
кожна монографічна тема з літератури розпочинається
життєписом письменника.
Належне ознайомлення з життєвим шляхом письменників –
це ще й своєрідна енциклопедія нашої культури. Наприклад, при
вивченні біографії Лесі Українки (коли піде мова про її оточення)
курсанти дізнаються про генія української музики Миколу
Лисенка, видатного письменника і вченого-сходознавця
Агатангела Кримського, великого фольклориста та історика
Михайла Драгоманова, голови Радикальної партії Галичини
Михайла Павлика, керівника «Київської громади» Михайла
Старицького та інших. Звичайно, це будуть мікрохарактерстики,
але якщо продумати їх систему, то за роки навчання можна
звести величну «будівлю» історії української культури.
*
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Біографії видатних митців слова – надзвичайно цінний
матеріал для роздумів на світоглядні й морально-етичні теми.
Важливо так донести біографічний матеріал до слухачів,
щоб викликати в них позитивні патріотичні й моральні емоції,
розбурхати їхню уяву. Кого залишить байдужим доля Павла
Грабовського, кого не зачеплять за живе митарства Степана
Руданського, кого не заінтригує подвійне життя Панаса Мирного?
Усі вони провели життя у протиборстві з урядом, з «сильними
світу цього». І хоч їхні життя сповнені лиха, але пройняті духом
прометеїзму, вони духовно перемагали тиранів. Гнітюче
враження справляють розповіді про письменників-класиків: про
їхнє убоге, тяжке життя, переслідування, хвороби й передчасну
смерть. Це так, але ж скільки світлого було в їхньому житті: усі
вони були життєлюбами, кохали й були коханими, зазнавали
радощів від творчості, від спілкування з людьми, природою,
шедеврами мистецтва.
У процесі колективного співпереживання дум і почуттів
письменника, яке неодмінно виникає при майстерному й щирому
викладі його життєпису, слухачі неминуче захоплюються красою
життєвого подвигу митця, гармонійним поєднанням його способу
життя і творчості. Звісно, щоб так сталося, викладач має багато
знати про письменника. І розповідати так закохано, як про
найріднішу людину, тобто зацікавлено, з непідробною щирістю й
теплотою. Йти на урок вивчення особи письменника як на свято,
як на день народження друга, визначивши своє особистісне
ставлення до нього.
Життєписом митця художнього слова відкривається
вивчення кожної монографічної теми, що повинно стати
поштовхом до зацікавлення його творчістю, бо перше враження
часто є найсильнішим. На жаль, у практиці буває й навпаки:
виклад біографії письменника тільки відштовхує учнів і від нього,
і від його творів, створює негативні передумови для їх
сприймання. Як доказ процитуємо декілька уривків з анкет і
творів курсантів морського коледжу.
«Кожний з письменників – неповторна, часто легендарна
особливість, а в наших підручниках усі вони під одну гребінку.
Чому так?» (Євген).
«Більше б цікавих епізодів з життя письменників! Тоді б вони
краще запам’ятовувалися» (Денис).
Щоб зацікавити слухачів, їм треба дати не велику кількість
подій, а літературно-психологічний портрет письменника
нарисової форми, для укладання якого найкращим матеріалом є
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спогади сучасників, листи, автобіографічні й художньобіографічні твори. Поменше дат, назв, другорядної інформації, а
побільше цікавих епізодів із життя письменника, до того ж
епізодів із підтекстним зверненням до почуттів курсантів. Вони
часто запитують, яким письменник був у повсякденному житті як
син, чоловік, батько, з ким і як дружив, як проводив дозвілля, чим
захоплювався – аж до того, який одяг полюбляв.
Треба все зробити, щоб схвильоване слово автора біографії
і викладача живописало самобутню постать письменника, щоб
він постав перед слухачами, мов живий, і щоб таким залишався
для них на все життя. А коли письменник стане не тільки
зрозумілою, а й близькою, рідною слухачеві людиною, він
сприйматиме його і як митця, і як борця, і перейматиме його
погляди, ідеї, його моральний і естетичний кодекс, що якраз і є
найпершим завданням літературного виховання.
Молода людина може сумлінно завчити і докладно
переказуватиме біографічні відомості, одержати високу оцінку,
але, не уявивши і не збагнувши особи митця, залишиться
байдужою до життєдіяльності письменника.
Хочеться заперечити навіть проти самого терміна
«біографія», який мимоволі навертає нас до тих автобіографій,
що зберігаються у відділах кадрів. Для нашого випадку більше
підійшов
би
термін
«вивчення,
пізнання
особистості
письменника». А особистість – це найперше внутрішній світ,
світогляд, вдача, звички, уподобання письменника, його
громадянське обличчя, особисте життя. І про все це слід
оповісти так, щоб у слухачів створилося враження, наче
викладач усе це бачив на власні очі, наче особисто знав
письменника і оце, нещодавно з ним розлучившись, з
приємністю ділиться враженнями про свого улюбленця.
Йдеться про так званий ефект присутності. Класичним
зразком в цьому для викладачів може правити нарис Івана
Франка «Володимир Cамійленко». Йдучи за Франком, викладач
сам спроможний створити аналогічні нариси-оповіді.
Кожний з власного досвіду знає, яке значення при зустрічі з
незнайомою людиною мають перші хвилини знайомства, кожне
слово, жест, вираз обличчя. Так само і початок викладу
життєпису в класі часто вирішує його успіх чи невдачу, задає тон.
Для такого «камертона» уроку можна обрати крилату фразу
(«Він був сином мужика, а став князем в царстві Духа»), початок
реферату («Іван Франко» М.Коцюбинського), програмний твір
поета («Благословен той день і час»), вірш сучасного поета про
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класика-вчителя (М.Рильський, «Маркові дуби» – про
М.Кропивницького), прослуховування в магнітофонному запису
голосу письменника, пісні на його слова чи прочитання майстром
сцени біографічного сценарію (Р.Івицький, «Тарас Шевченко»),
проектування репродукції портрета і його коментування,
розповідь викладача про побачене ним в літературномеморіальному музеї, на могилі тощо. Перелік можливих
початків уроку практично нескінчений.
Щоб привернути увагу слухачів до письменника, не гріх
заінтригувати їх. Приступаючи до теми «Павло Грабовський»,
можна розпочати її так:
«Учора ввечері, як звичайно, багато з вас дивились
телепередачі. Телеекран переніс вас у захоплюючий і
хвилюючий світ образів, дум і переживань, у світ чарів мистецтва
і чудес техніки, таємниць природи і складності душі людської. І
все це, звісно, принесло нам неабияке задоволення. А чи
задумались ви над тим, кому ви цим зобов`язані? Борису
Грабовському, інженерові-фізику, який першим створив рухомі
телепередачі. Але найцікавіше полягає в тому, що він син
видатного українського поета Павла Грабовського, до вивчення
життя і творчості якого ми переходимо. Родом цей письменник з
Сумщини...
З досвіду викладачів України пропонуємо ще кілька
оригінальних початків уроків. Перший – до теми «Іван НечуйЛевицький»:
На його робочому столі постійно стояв фотопортрет коханої
Надії, світле почуття якої, незважаючи на її зраду, він проніс
крізь усе життя, бо любов, говорив він, може бути лише одна...
«Хоча Надія знівечила моє життя, – сказав якось, – але я кохав її
без міри все життя».
Цей чоловік, ім’я якого я невдовзі назву, дуже любив квіти і
голубів, а ще більше – людей, чиї вади він виправдовував, що є
рідкістю. До річки Рось він побожно звертався: «Красуне моя», а
на першому місці в суспільстві ставив хліборобів. Дуже любив
музику, гарно грав на роялі, чудово співав. Він був педантом, про
що красномовно свідчить такий факт: під час святкування
власного ювілею письменник устав і пішов додому, бо
урочистості затягнулися, а він рівно о 8-ій має вечеряти.
Таким був і назавжди залишився в пам`яті нащадків Іван
Нечуй-Левицький.
Приступаючи до вивчення теми «Панас Мирний», зачитаймо
слухачам дещицю з його «Щоденника» або вірш «До кобзи» чи
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«Україні», а ще ліпше – уривки з його геніальних статей «Про
мову» й «Рідна мова». Після їх прочитання скажемо: «Як
трепетно любив, як глибоко пірнув в океан рідної мови цей
чиновник губернського казначейства, який був і великим
прозаїком, і людиною чуйного серця».
Коли хочете зацікавити Іваном Карпенком-Карим, розкажіть
про його братів – Миколу та Панаса Тобілевичів та їхню сестру
Марію, маму й тата – цю славнозвісну вкраїнську родину, яка
подарувала нашій культурі відразу чотирьох велетнів сцени.
Чистота й могутність націй залежить від духовного потенціалу її
представників, від родинного виховання дітей. Тож пишаймося,
що належимо до нації Тобілевичів і берімо собі за взірець уклад
їхнього життя.
Маєте намір сенсаційно розпочати перший урок за п`єсою
«Хазяїн» – змалюйте відвідини Іваном Тобілевичем у Сумах
цукрового магната Терещенка... Зайшов до його кабінету,
розповідав він згодом сину Назарові, і остовпів: уся величезна
стіна за столом була зайнята розставленими в шаховому
порядку... порожніми сірниковими коробочками.
«Цей фон кабінету, – сказав мільйонер незмірно враженому
драматургові, акторові і режисеру, – се мій символ. Економія на
всьому – ось звідки моє багатство». Саме після цієї зустрічі й
виник задум написати комедію, яка згодом одержала промовисту
назву «Хазяїн», у якій магнат упізнав себе і, щоб не допустити
вистави, запропонував письменнику за відмову від постановки
комедії чек на 25 тисяч карбованців – сума на той час
колосальна (порівняйте: обід з трьох страв у корчмі коштував 5
копійок). Але митець не спокусився, хоча гроші йому ой як були
потрібні...
У засніженому Тобольську, далеко-далеко від вишневої
України, вмирав великий поет, незрадливий син своєї матеріземлі. Був кінець листопада 1902р. Біля ліжка вмираючого
всього двоє: дружина Анастасія та син Борис, пізніше геніальний
винахідник, що подарував людству рухоме телебачення...
Останній доторк спрацьованих висохлих від туберкульозу рук,
останні слова заповіту неодмінно їхати на Вкраїну, жити і
вмирати лише там.
Так можна розпочати перший урок про Павла Грабовського.
А можна і по-іншому: освідченням поета в любові до рідної пісні:
«Втіхо моя, пісне українська! Мов дотик зачарованої істоти, ти
зміцнюєш мої сили, кріпиш почування, викликаєш жадобу життя.
Велика, незрівнянна, певно, твоя сила, коли ти зачудувала
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Європу, перейшла нетрі Азії, прийнялася в Америці...» Зрештою,
інформація про музей поета в Пушкарному теж цілком годиться.
Коли викладати життєписи письменників таким чином, перед
слухачами неодмінно постане не безликий «калькулятор» «рис
характеру», а змістовна особистість із власною долею, яка
вражає, про яку цікаво слухати. А цікавинка завжди викликає
роздуми, що якраз і найсуттєвіше, бо часто з роздумів
розпочинається самовиховання.
У автобіографічній статті «Дещо про себе самого» Іван
Франко писав: «Дальший опис мого життя заступити може
бібліографічний список моїх праць».
У розповіді про письменника обов`язково має бути
кульмінаційний момент, який відповідатиме кульмінації в житті
письменника. У Тараса Шевченка це перша подорож в Україну
або перебування в казематі, у Івана Франка – арешт і
конвоювання по етапу до Нагуєвичів або творення в
паралізованому стані, у Лесі Українки – мужній двобій зі смертю
або зворушливе доглядання приреченого і покинутого всіма
Сергія Мержинського.
Дуже важливо, щоб учень не просто прослухав життєпис
поета, драматурга, а ще й сам узяв активну участь у процесі
пізнання
особистості
письменника.
Тоді
його
знання
переплавляться в переконання, та й самі знання стануть значно
міцніші. Сучасний курсант, учень спроможні виготовити і
пояснити карту життя письменника, продемонструвати і
прокоментувати кіно, інсценізувати біографічне оповідання або
укласти з нього сценарій-монтаж тощо.
Важливо подбати, щоб весь підібраний викладачем для
уроку матеріал становив єдину монолітну цілісність і був
цілеспрямованим. З цією метою слід укласти для себе тези-віхи,
які не дозволяють збочити, випустити якусь важливу ланку.
На уроці вивчення життєвого шляху письменника немає
дрібниць, тут усе має значення, навіть скільки дат вибрати, коли
і як їх повідомити учням, які питання їм поставити, як
сформулювати саму тему уроку. Одна справа проголосити
трафаретне «Біографія Олександра Довженка», а зовсім інша –
«Син зачарованої Десни».
Отже, у нашій роботі – як ніде в іншій – не можна бути
байдужим і безпристрасним. Тільки любов і творчість
забезпечить успіх. Любов до літератури, до слухачів. Велика
повага. Тому треба зробити все для того, щоб курсант, учень
пішов з уроку вивчення особистості письменника естетично
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натхненним, зачудованим величчю духу Митця.
Вважаємо, що потрібна не стільки лекція, скільки художня
оповідь, не опитування, а невимушена бесіда. Тому що сила
художнього слова така велика, що в уяві слухача вона неодмінно
«малює» яскраві картини й образи.
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Разумова А.Л.
АКТИВИЗАЦИЯ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

У статті розкривається суть і обґрунтовується необхідність
застосування в початковій школі на уроках математики деяких
методичних прийомів, способів і форм організації роботи,
спрямованих на активізацію розумової діяльності учнів.

Развитие активности, самостоятельности, инициативы,
творческого отношения к делу – это требования самой жизни,
определяющие во многом то направление, в котором следует
совершенствовать сегодня учебно-воспитательный процесс в
начальной школе.
Современная начальная школа должна ориентироваться на
создание таких условий, которые будут способствовать тому,
чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя, стал
подлинным субъектом учения.
Ребѐнку в жизни нужны не только базовые навыки, такие как
умение читать, писать, считать, слушать и говорить. Каждому
человеку, вступающему в этот сложный противоречивый мир,
необходимы определѐнные навыки мышления.
Умение анализировать, сравнивать, выделять главное,
обобщать, классифицировать – вот с чем ребѐнку необходимо
войти в этот мир. И задача учителей начальной школы состоит в
том, чтобы в процессе обучения научить ребѐнка мыслить,
привить навыки умственных действий.
Это требует от учителей начальной школы постоянного по*
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иска эффективных путей активизации умственной деятельности
учащихся.
Проблема активизации умственной деятельности школьников не нова в педагогике, в разное время ею занимались многие
отечественные и зарубежные учѐные и педагоги-новаторы. Ими
были предложены различные методы, способы, приѐмы и
формы работы, которые вошли в методическую «копилку»
учителей начальной школы.
Но сама жизнь заставляет педагогов не останавливаться в
поиске новых путей активизации мыслительной деятельности
младших школьников, а постоянно задумываться над тем, как
создать и поддерживать глубокий интерес учащихся к предмету,
как заставить ребѐнка творчески мыслить.
Особое место в разрешении этих непростых проблем отводится урокам математики, которые в современных условиях
должны иметь личностно-развивающую направленность, принципиальные положения которой заложены в Государственном
стандарте начального образования: ориентация на детскую
личность, еѐ всестороннее развитие через формирование
желания и умения учиться [1].
Заинтересовать математикой – дело непростое. Прежде
всего, этот предмет нужно рассматривать не как систему истин,
которые надо заучить, а как систему рассуждений, требующую
активного творческого мышления. И здесь всѐ зависит от того,
какие методические приѐмы, способы и формы работы
выбирает учитель.
Цель данной статьи – раскрыть суть некоторых приѐмов,
способов и форм организации работы в начальной школе на
уроках математики, а также показать их важность и значимость в
процессе активизации умственной деятельности учащихся.
Обеспечить активную позицию каждого ученика на уроке,
научить его взаимодействовать с другими при выполнении
математических заданий позволяет приѐм использования
диалоговых форм на различных этапах урока, что обеспечивает
усиление коммуникативной стороны процесса обучения.
Коммуникация в обучении младших школьников предполагает различные модели взаимодействия:
Учитель – ученик
Изучение нового материала
Ученик – ученик
Парная работа при закреплении
материала
Ученик – микрогруппа
Групповая работа с задачами
учеников
повышенной сложности
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Ученик – большая
Обсуждение итогов выполненного
группа учеников
задания
Ученик – учебный
Индивидуальная работа с учебником,
материал
сборником задач
Такое разнообразие коммуникации и последовательность
включения в неѐ учащихся повышает эффективность учебнопознавательной деятельности, активизирует работу на уроке,
открывает обучаемых контакту, приводит к взаимообогащению
каждого.
Младший школьник, выполняя математические задания при
постоянном речевом сопровождении, учится ставить перед
собой цель, осознавать, чем это задание отличается от
предыдущих, чему он научился при выполнении этого задания,
какие умственные действия ему в этом помогли.
Большое значение в активизации умственной деятельности
учащихся начальной школы имеют игровые моменты, игровые
действия, игровая среда, которые в своей совокупности
являются наиболее мощным стимулятором активности ребѐнка
в его познании окружающего мира. Кроме того, игра служит
«переходным мостиком» к учению, той обстановкой, в которой
легче и интересней проходит умственная деятельность ребѐнка.
Дидактические игры на уроках математики дают возможность развивать у детей произвольность таких процессов, как
внимание и память. Они положительно влияют на развитие смекалки, находчивости, сообразительности. Главное здесь, чтобы
игра органически сочеталась с серьѐзным напряжѐнным трудом,
чтобы не отвлекала от учения, а, наоборот, способствовала
интенсификации мыслительной работы ребѐнка [2].
По характеру познавательной деятельности дидактические
игры можно отнести к таким группам:
1. Игры, требующие от детей исполнительской деятельности, выполнения действия по образцу («Составь узор по
образцу»).
2. Игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую
деятельность (решение примеров на скорость).
3. Игры, в которых запрограммирована конструирующая
деятельность («Составь человечка из геометрических фигур»).
4. Игры, с помощью которых осуществляется преобразующая деятельность («Числа-перебежчики», превращения геометрических фигур).
5. Игры, включающие элементы поисковой деятельности
(формулировка математических правил по рисунку, схеме или
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опорным словам).
Однообразное решение задач утомляет детей, возникает
равнодушие к изучению математики, тормозится умственная
деятельность. Однако решение этих же задач в процессе игры
становится для детей интересной деятельностью, которая дарит
им радость познания, пробуждает в душе каждого из них огонѐк
детской мысли и творчества.
Одной из фундаментальных умственных способностей,
которая серьѐзно влияет на развитие мышления младшего
школьника, является внутренний план действий (ВПД). Эта
способность во многом определяет успешность обучения. Она
позволяет планировать и осознавать собственные действия до
начала их совершения, что является очень важным при решении
математических задач.
Процесс формирования ВПД можно разложить на такие
этапы.
І этап
Цель: анализ текстовой задачи.
Задачи этапа:
1) научить выделять элементы задачи, устанавливать
связи между ними;
2) обучить общему способу анализа задачи;
3) развивать умение анализировать задачу в развѐрнутой
речевой форме.
Виды и приѐмы работы на данном этапе:
 знакомство с составными элементами задачи;
 выделение составных элементов в
задачах с
традиционной формой записи условия и вопроса, а также в
задачах, где вопрос находится в середине или в начале
условия;
 поиск основного математического смысла задачи путем
сокращения текста до полного исключения всех необязательных
слов;
 проведение общего анализа задачи, построение схемы
решения по синтетическому или аналитическому типу;
 выделение существенных и несущественных признаков в
задаче путѐм изменения одной из частей при сохранении
других;
 решение нестандартных задач с избыточными и
недостающими данными.
ІІ Этап
Цель: составление плана решения задачи.
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Задачи этапа:
1) формировать
умение
осуществлять
целостное
планирование;
2) повысить
степень
самостоятельности
действий
учащихся;
3) совершенствовать действия по анализу задачи;
4) способствовать переходу учащихся с громкоречевого
этапа на этап умственного действия.
На этом этапе целесообразны будут следующие
упражнения:
 решение задач, имеющих несколько верных решений;
 составление задач по заданным параметрам;
 решение цепочки усложняющихся задач;
 изменение недоопределѐнных или переопределѐнных
задач.
ІІІ Этап
Цель: формирование умения следовать идеальному плану
решения в процессе его реализации.
Задачи этапа:
1) продолжить
работу
по
совершенствованию
планирования;
2) формировать умения соотносить реальные действия с
идеальной моделью действий;
3) продолжить работу над совершенствованием анализа
задач.
На данном этапе следует использовать приѐмы
предыдущих этапов, а также уделить особое внимание решению
задач с допущенными ошибками.
Этап
Цель: формирование
умения
использовать
освоенные
действия в новых условиях.
Задачи этапа:
1) формировать
умение
осуществлять
осознанный
самостоятельный перенос освоенных действий в новые условия;
2) активизировать умственную деятельность посредством
совершенствования анализа задачи, планирования решения,
умения следовать идеальному плану.
Здесь будут уместны следующие педагогические приѐмы:
 классификация задач по признакам сходства сюжета,
условия, вопроса, способа решения, данных;
 составление задач, похожих на данную по одному
признаку или по нескольким признакам одновременно [3].
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Формирование ВПД как важнейшего новообразования
школьного возраста имеет огромное значение не только для
умения решать задачи, но и для совершенствования
сознательных и прочных вычислительных навыков, действий «в
уме». В устном счѐте развивается память, быстрота реакции,
умение
сосредоточиться,
наблюдать,
анализировать
и
контролировать свои мыслительные операции.
Значительное место в процессе обучения занимает
самостоятельная работа учащихся, которая служит средством
активизации умственной деятельности учащихся только в том
случае, если школьник использует свои знания в необычной
ситуации и выполняет разнообразные задания, сложность
которых
соответствует
различным
видам
умственной
деятельности.
К приѐмам, которые способствуют развитию активных
самостоятельных действий учащихся в учебном процессе,
можно отнести ситуации, в которых ученик:
 защищает своѐ мнение, используя самостоятельно
подобранные аргументы и доказательства;
 задаѐт вопросы, выясняя непонятное;
 помогает другим учащимся при затруднениях;
 выполняет
задания,
рассчитанные
на
изучение
дополнительной литературы;
 ищет несколько решений поставленной задачи;
 осуществляет
самопроверку,
анализ
собственных
умственных и практических действий.
Для активизации умственной деятельности учащихся на
уроках математики важно не просто введение самостоятельных
работ или увеличение их количества. Здесь необходима
организация системы самостоятельных работ, в которой
каждому
из
этапов
процесса
обучения
математике
соответствует определѐнный вид самостоятельной работы.
Рассмотрим эти этапы:
І этап. Учащиеся знакомятся с теоретическим математическим материалом и усваивают его на уровне осмысленного
воспроизведения.
Здесь
можно
предложить
учащимся
самостоятельные работы обязательного уровня обучения.
ІІ этап. Происходит передача опыта деятельности, в
которой приобретѐнная база знаний используется на уровне
распознавания.
На этом этапе будут целесообразны самостоятельные Работы по расширению, углублению и приобретению новых знаний
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по теме, а также решение разноуровневых заданий на уроке.
ІІІ этап. На основе теоретической базы знаний и усвоенных
способов решения задач учащиеся включаются в активный
познавательный
процесс.
Для
самостоятельных
работ
предлагаются различные задания, моделирующие структуру
изучаемого материала и задачи, для которых нет готовых
решений.
Этому этапу соответствуют творческие задания для домашней работы, творческие и исследовательские самостоятельные
работы на уроке [4].
Такой подход к организации самостоятельной работы на
уроках математики будет в полной мере способствовать развитию познавательной самостоятельности школьника, что позволит ему в дальнейшем сравнительно легко ориентироваться в
изменяющихся условиях, использовать знания и умения в
нестандартных ситуациях.
Педагогический коллектив учителей начальных классов специализированной I–III ступеней школы №30 с углублѐнным изучением предметов естественно-математического цикла г.Херсона проводит большую систематическую работу по активизации
умственной деятельности учащихся на уроках математики, отдавая в своей работе предпочтение использованию продуктивных
(нестандартных) заданий. При их выполнении младшим школьникам приходится применять знания в изменѐнной или новой,
незнакомой ситуации, осуществлять более сложные умственные
действия (поисковые, преобразующие), создавать новый
продукт (составление задач, равенств, неравенств и уравнений).
В «копилку» продуктивных заданий и ситуаций, использующихся на уроках, можно отнести:
 поиск закономерностей;
 классификацию математических объектов;
 преобразование математического объекта в новый;
 создание проблемной ситуации на уроке, поиск путей и
способов еѐ разрешения;
 привлечение занимательного материала;
 применение наглядных и технических средств обучения
при выполнении заданий;
 соревновательные моменты на уроке;
 создание
ситуации
познавательного
спора,
интеллектуального конфликта во время усвоения нового
материала;
 решение нестандартных задач; задач с недостающими
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или лишними данными;
 решение логических заданий разными способами;
 поиск рационального способа решения задачи.
Используя вышеуказанные продуктивные задания на уроках
математики на протяжении достаточно длительного периода
времени и видя эффективность и результативность этой
работы, мы можем констатировать, что использование
продуктивных, нестандартных, творческих заданий на уроках
математики в начальной школе способствует активизации
умственной деятельности младших школьников.
Таким образом, проблема активизации умственной
деятельности учащихся действительно актуальна в наше время,
и для еѐ разрешения в современной педагогике накоплен
богатый опыт использования различных методических приѐмов,
форм и способов организации учебной деятельности. Задача
учителей начальной школы – изучать и активно внедрять в
практику весь арсенал средств, направленных на активизацию
умственной деятельности младших школьников.
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совершенствованию всех функций организма, а также развитию
быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости. Командные
спортивные игры отличаются взаимопониманием и взаимодействием игроков, и, несмотря на то, что действия могут быть
индивидуальными или групповыми, цель у игроков одна –
командная победа [2-4, 6].
В содержание соревновательной деятельности в спортивных играх входит большой объем технических и тактических
приемов, действий и комбинаций, которые могут качественно
совершенствоваться только при условии высокого уровня
развития физических качеств и функциональных возможностей
каждого школьника. Основу прочно сформированных умений и
навыков составляет мотивационно-интеллектуальная сфера, где
важную роль играют интерес к предмету изучения и знание его
основ. Эти очевидные факторы успешного обучения элементам
волейбола довольно сложно развить у школьников [1, 5, 7, 8].
Возникает необходимость нестандартного, нешаблонного
подхода в изложении программного материала по спортивным
играм. Поэтому нахождение эффективной технологии обучения
приемам волейбола всегда находится в сфере пристального
внимания тренеров, учителей, преподавателей.
Таким образом, проблема совершенствования методики
физических действий школьника на уроках спортивных игр на
примере волейбола является актуальной.
Анализ теоретико-методической литературы свидетельствует, что данную проблему в своих исследованиях поднимали,
H.Беляев, Д.Морван, Н.Озолин, В.Платонов, Н. Фомин и другие
ученые-теоретики и практики.
Целью нашей статьи является обоснование дидактических
методик, которые содействуют повышению интереса учащихся
на уроках спортивных игр.
При реализации учебной программы, многие педагоги, анализируя свою роботу, сталкиваются с необходимостью пересмотра и усовершенствования методик проведения уроков волейбола. Условия современной жизни, ограниченные материальные возможности родителей, ранняя гиподинамия не способствуют увеличению двигательной активности большинства
школьников. Поэтому перед учителем стоит задача повысить
интерес детей к занятиям, приобщить к спорту и физической
культуре, а, следовательно, реализация этой задачи требует от
специалиста – учителя физической культуры вносить изменения
в организацию и методику занятий.
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3

1–2 места

2

3–4 места

Команди

Согласно требованиям учебной программы, с учетом
материально-технической базы школы, на изучение волейбола
отводится 18 часов. Рекомендуем учебный материал условно
объединить в три блока. Каждый блок включает в себя шесть
уроков: целью первых пяти уроков является обучение детей
основным техническим элементам игры в волейбол, шестой
урок является контрольно-игровым, где обобщаются результаты
овладения школьниками игровой техникой предыдущих занятий
волейболом. Приводим описание шестого урока каждого блока
(6, 12, 18-й уроки). На первых пяти уроках ставятся задачи в
зависимости от материала, изучаемого в данном классе (5-11
классы), шестой урок предусматривает реализацию обобщающих задач. Рассмотрим это на конкретных примерах.
Приводим методические рекомендации контрольно-игровых
уроков.
Урок №6
Ориентировочная технологическая задача: определение победителя с учетом правильного выполнения основных
технических элементов и знания правил игры.
После разминки в зависимости от количества учащихся
класс делится на три или четыре команды по шесть человек.
Если играет три команды, то игры проводятся с выбыванием
(проигравшие садятся, победители – играют с новой командой).
Каждая игра длится 3-5 минут. Места определяются по
количеству побед, полученных каждой командой за игры в ходе
урока.
При участии четырех команд игры проводятся по схеме
согласно жеребьевки (Рис. 1.).
1

4
Рис.1. Схема волейбольных игр с четным количеством команд.

Так как меняется принцип организации игрового участия
четырех команд, то по сравнению с предыдущим примером
время на проведение одной игры увеличивается до 6-7 минут.
Рекомендации к оценке игровой деятельности команд:
1 место – 11 баллов;
2 место – 9 баллов;
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3 место – 7 баллов;
4 место – не оценивается.
Количество полученных командой баллов соответствует
оценке работы ученика на уроке.
Урок №12
Ориентировочная
технологическая
задача:
совершенствовать технические приемы каждого игрока команды.
Класс делится на команды согласно ранее изложенному
принципу (урок №6).
Перед началом игры каждый игрок имеет на своем счету
12 баллов. За каждую допущенную в игре ошибку с его счета
минусуется один балл. В конце урока подсчитывается количество баллов, оставшихся у каждого игрока. Это количество определяет оценку ученика за познавательную деятельность на
уроке.
Приводим ориентировочную шкалу, по которой снимаются
балы со счета ученика:
 невыполнение подачи;
 неправильная постановка рук при приеме мяча с подачи;
 двойное касание мяча;
 задержка мяча;
 касание сетки игроком.
Урок №18
Ориентировочная технологическая задача: учитывать
влияние выполнения технических и тактических действий игрока
на конечный результат игры команды.
Игра проводится по схеме шестого урока. Места команд
определяются по количеству набранных очков. Командам-победителям начисляются три очка только в том случае, если по
итогам партии игроки команды допустили не более пяти ошибок.
В противном случае команда-победитель получает только одно
очко.
Опыт организации и проведения уроков волейбола в школе
показывает, что использование данной методики эффективно
содействует разносторонней физической подготовке учащихся,
повышает их интерес к занятиям физической культурой, что не
только не противоречит требованиям учебной программы, но и
способствует формированию базовой основы знаний и умений,
необходимых для успешного освоения следующих программных
разделов. В результате этого увеличивается количество школьников, систематически посещающих секционные занятия во
внеурочное время и затем успешно выступающих на районных и
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областных соревнованиях.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНОІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЖАНРУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ М.ХЕРСОНА
У статті розкрито проблеми та перспективи розвитку
вокально-інструментального жанру у загальноосвітніх навчальних
закладах м. Херсона

Сьогодні, в умовах комп’ютеризації, дітей все менше приваблює «жива» музика. Школярі зараз мало знають про переваги
вокально-інструментального жанру. Тому нинішній загальноосвітній навчальний заклад одним із завдань у позакласній
роботі з дітьми може вибрати напрямок – відродження даного
музичного жанру та залучення учнів у вокально-інструментальні
ансамблі (ВІА).
На жаль, сучасне становище вищевказаних ансамблів у
шкільних закладах освіти досить непривабливе. Проблема в
тому, що розвиткові вокально-інструментального жанру в освітніх закладах загалом, і м. Херсона, зокрема, не приділяється
*
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належна увага. У школах переважно існують дискотечні вечори,
котрі не мають живого звука. Діти слухають комп’ютерну музику
та розважаються під неї, часто не усвідомлюючи важливість
впливу на емоційно-чуттєву сферу живого звучання.
Одним із напрямів вирішення даної проблеми є державна
підтримка у вигляді популяризація вокально-інструментальної
музики, видання достатньої кількості необхідної літератури і,
нарешті, виділення коштів на придбання музичної апаратури та
музичних інструментів для шкільних закладів освіти. Освітні
заклади, в свою чергу, зацікавили б дітей до даного жанру, та
вирішили б, принаймні частково, проблему «видірвання» їх від
шкідливого впливу вулиці.
Зважаючи на зазначене, метою статті є розгляд проблем та
перспектив розвитку вокально-інструментального ансамблю в
загальноосвітніх закладах м. Херсона
Низка шкільних закладів освіти міста докладають немало
зусиль, щоб у позакласній роботі зі школярами розвинути даний
жанр: педагоги часто працюють на власному ентузіазмові, залучають до співпраці батьків, хоча не всі мають таку можливість, а
взагалі, у переважній більшості, робота тримається на бажанні
самих дітей, і на превеликий жаль, не підкріплена фінансово.
Перспектива розвитку ВІА в школах міста Херсона полягає в
тому, що керівникам творчих груп потрібно відійти від загальноприйнятих стереотипів, комп’ютерних фонограм і спробувати
створити те, що існує в європейських цивілізованих країнах – це
живий звук, живе звучання музичних інструментів, добре
озвучених апаратурою.
Музична апаратура, яка була придбана за радянських часів
у школах міста застаріла і часто не працює, а нову придбати
заклади не мають фінансової можливості, А звідси – керівники
гуртків не в змозі здійснити своє бажання – зібрати біля себе
дітей, охочих грати на естрадних музичних інструментах.
Вокально-інструментальний жанр почав своє існування з
періоду 60-х років ХХ-го століття. Люди, кому зараз приблизно 50
років пам’ятають цей справжній бунт, який започаткувала
англійська група «Бітлз». У нашій державі за часів радянської
влади заборонялось слухати та завозити платівки з їх музикою
із-за закордону. Ідеологія була така, що виконання таких пісень,
носіння зачісок, які мали артисти, копіювання їхніх манер,
вважалось хуліганством. У той час молодь мала можливість слухати цю музику, але записану в нелегальних студіях, бо інших
джерел її отримати не було. Трохи пізніше, приблизно в 70-х
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роках ХХ століття, поступово цей жанр почав розвиватися і в
Радянському Союзі. Це відомі групи «Смерічка», «Тріо Мареничі», видатні солісти: Назарій Єремчук, Володимир Івасюк, Софія
Ротару, та інші. Проникала така музика і в середні школи та
позашкільні заклади. Для розвитку вокально-інструментального
жанру в той час деякі Палаци піонерів, будинки культури, школи
міста підтримували шефські зв’язки з техпромом, облспоживспілкою тощо. За їх допомогою мали змогу придбати апаратуру для
своїх закладів. Таким чином у школах міста утворювалися ВІА,
які грали на різноманітних святкових вечорах та шкільних
заходах.
У сучасних умовах, коли даний жанр не є популярним серед
дітей та молоді, педагог має докласти чимало зусиль щодо
заохочення школярів до такого виду діяльності, адже є учні, котрі
цікавляться вокально-інструментально музикою і мають бажання
навчитися грати на музичних інструментах. Підтвердженням
цьому є досвід загальноосвітньої школи № 28 м. Херсона, де
існує вокально-інструментальний ансамбль «Калібрі». Методична робота з дітьми тут спрямована, перш за все, на зацікавлення
даним жанром, уважне прослуховування та відбір учнів до цього
гурту, ознайомлення з жанром ВІА та на навчання школярів грі
на музичних інструментах таких як: ударні, клавішні, гітарні.
Особлива увага також приділяється навчаю дітей нотній
грамоті та знаків буквеної системи. Досвід показує, що ті діти, які
грають у ВІА, легше сприймають гармонію музичних творів, бо
поєднують знання нотної грамоти з уроків музичного мистецтва
із знаннями, отриманими у процесі гурткової роботи. Остання
також допомагає дітям розбирати музичні твори (інструментальні), вивчати партії (партії гри на клавіші, на гітарі та ударних
інструментах). Коли партії вивчені, то варто збирати всі знання й
уміння до купи. Для успішної роботи в даному напрямку варто
використовувати такі збірники як: «Джазова школа гри на
фортепіано», «Школа гри на гітарі», «Школа гри на бас-гітарі» та
гра на ударних інструментах. Кожна дитина з ансамблю має
вдома інструмент, на якому вчиться грати, наприклад, клавіші
або фортепіано, тому можуть розучувати партії даного твору. Ті,
хто мають гітару – можуть вивчити гітарну та басову партію.
Ударник тренується на мішечках з піском – це дуже добре
впливає на техніку гри.
З вокальними партіями варто працювати окремо.
Одним з важливих завдань вокально-інструментального
колективу має бути також підбір репертуару, адже від цього
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залежить значна частина успіху. ВІА «Калібрі» виконує твори
різних авторів з різних країн, джазові композиції, твори у
латиноамериканському стилі, твори вітчизняних авторів, а також
твори, що написав керівник гуртка.
Важливо у процесі гурткової роботи давати можливість
дітям слухати різноманітну музику – від класики, джазу, до попмузики, рок, кантрі; аналізувати стилі, манеру виконання,
складність гармонії та окремих партій, адже діти сприймають
музику скрізь призму почуттів. Спочатку вони копіюють манеру
видатних виконавців, а потім уже виробляють власний почерк.
Навчити грати та слухати те, що грають інші учасники – важлива
річ в ансамблі, тому доречно на це звертати особливу увагу у
роботі зі школярами.
Вокально-інструментальний жанр буде існувати допоки
будуть охочі його виконувати і слухати. На даний час є і ті, й інші.
Чимало охочих ми можемо знайти і в закладах освіти, тому
сучасний учитель для популяризації жанру має зробити багато,
а, в першу чергу, – залучити батьківські та спонсорські кошти на
придбання музичної апаратури та музичних інструментів. Перш
за все необхідно придбати ударну установку: дві гітари ритмсоло, бас-гітару, та клавішний інструмент (синтезатор), YAMAHA,
ROLAND, KORG тощо.
Якщо заняття гуртка проходить два рази на тиждень, то
можливо за один навчальний рік, а то й раніше, у закладі освіти
з’явиться власний ВІА, з назвою, репертуаром, стилем, манерою
і звичайно із своєю популярністю. Кожен з тих, хто захоче
створити ВІА, може для нього писати нескладні авторські твори в
різних стилях, це буде цікаво і престижно. Така ритм-група в
змозі супроводжувати хорові колективи, вокальні ансамблі, малі
форми, якщо твори перекладено в естрадному стилі. Вона може
виступати на концертах, фестивалях, брати участь у міських
заходах до різноманітних свят, як це робить група «Калібрі»,
створена на базі загальноосвітньої школи № 28 м. Херсона.
Результатом роботи даного вокально-інструментального ансамблю є щорічні нагороди – почесні грамоти, дипломи, призи.
Таким
чином,
створення
вокально-інструментальних
ансамблів у закладах освіти на даний час є гостро необхідною
проблемою, котру потрібно вирішувати, адже залучення якомога
більше дітей в подібні гуртки надасть можливість не лише
популяризувати жанр, а й розвинути музичні здібності дітей.
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Боянжу М.Г.
СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ ОЛИГОФРЕНИИ

У статті розглядаються різні за етіологією та патогенезом
види олігофренії, наведені приклади розумової недостатності,
зокрема сімейні.

В настоящее время олигофрения является одной из важных
проблем в детской психиатрии, детской возрастной психологии и
патопсихологии. Это объясняется, прежде всего, большой значимостью этой проблемы. По статистическим данным различных
стран, количество умственно отсталых достигает 1-3% населения. В последние десятилетия значительно возрос интерес к
проблеме олигофрении. Актуальность изучения еѐ обусловлена
сравнительно большим удельным весом этого заболевания среди других нервно-психических расстройств детского возраста.
Отечественные и зарубежные ученые, изучавшие проблему
умственной отсталости в различных аспектах, подчеркивают,
что ни одно из форм нервно-психических нарушений не влечет
за собой так много социальных последствий, как олигофрения, и
главным образом, легкие еѐ степени.
Проблема олигофрении, еще сравнительно недавно представляющаяся, в основном, как медико-педагогическая, оказалась на стыке важнейших проблем многих областей современной науки. На современном этапе исследований проблема олигофрении привлекает внимание и требует участия в еѐ изучении
все большего числа специалистов – представителей различных
отраслей науки: клиницистов, генетиков, биохимиков, психологов, педагогов, социологов. Проблема умственной отсталости в
настоящее время приобретает все большую актуальность. Это
связано, прежде всего, с последними достижениями медико-биологических наук, которые способствуют все более тонкой клинической дифференциации различных форм умственной отсталости детей. Создана Международная организация по научному
изучению умственной отсталости, созываются конференции,
симпозиумы, конгрессы, на которых обсуждаются вопросы классификации и предлагаются рекомендации по практической работе с умственно отсталыми. Несмотря на большое количество
работ, опубликованных в последнее время (клинических, психологических), в этой проблеме остается много неразрешенного.
Прежде всего, это вопросы этиологии и патогенеза олигофре*
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нии, связи этиопатогенеза с особенностями клинической
картины, вопросы классификации. В частности, в литературе
недостаточно освещены причины и особенности клинической
картины при так называемых семейных случаях олигофрении.
Учение о слабоумии (олигофрении и деменции) как составная часть психопатологии, специальной психологии и олигофренопедагогики выясняет этиологию и патогенез этого состояния
и, исходя из его клинико-психопатологических, патофизиологических и психолого-педагогических особенностей, обосновывает
пути возможного коррекционного и стимулирующего воздействия на слабоумного, чтобы приспособить его к среде. Оно разкабатывает и пути профилактики этого состояния. Слабоумие –
неизлечимое хроническое психическое заболевание – следует
рассматривать как явление биологическое, сочетающееся с
социальным. Оно не ограничивается сферой интеллектуальных
нарушений; это страдания всего организма с преимущественным поражением головного мозга, его высших отделов.
В последние годы произошли серьезные изменения в понимании умственной отсталости, еѐ причин, степеней и форм,
диагностики. Постепенно формируется направление, сторонники
которого пытаются в определении умственной отсталости представить совокупность факторов: этиологических (причинных),
клинических, психологических, социокультурных, поведенческих.
Отдельные исследователи, обозначая умственную отсталость
как совокупность этиологически разных (наследственных, врожденных и приобретенных в первые годы жизни) непрогрессирующих патологических состояний, выражающихся в общем
психическом недоразвитии с преобладанием интеллектуального
дефекта и приводящих к затруднению социальной адаптации.
Таким образом, независимо от особенностей того или иного
определения умственной отсталости, в нем всегда в сравнении
с нормальным развитием отмечаются два момента: раннее
возникновение интеллектуальной недостаточности и нарушение
адаптированного поведения.
Понятие умственной отсталости является достаточно обобщенным, включающим стойкие нарушения интеллекта, то есть
разные клинические формы интеллектуального недоразвития –
как резидуальные (олигофрении), так и прогредиентные, обусловленные прогрессирующими заболеваниями ЦНС. Среди клинических форм умственной отсталости выделяют олигофрению
и деменцию. Олигофрения включает несколько групп стойких
интеллектуальных нарушений, обусловленных, прежде всего,
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внутриутробным недоразвитием головного мозга или стойким
нарушением его формирования в раннем постнатальном
онтогенезе (на первом году жизни).
Таким образом, олигофрения представляет собой проявления ранней дизонтогении головного мозга с преимущественным
недоразвитием более поздно формирующихся мозговых
структур, и, прежде всего, лобной коры головного мозга.
Деменция представляет собой распад более или менее
сформированных интеллектуальных функций, то есть имеет
место более поздно возникающий интеллектуальный дефект
(после 3-5 лет). В раннем возрасте разграничение деменции и
олигофрении представляет большие сложности. Это связано с
тем, что любое заболевание или повреждение мозга,
приводящее к утрате ранее приобретенных навыков и распаду
сформированных интеллектуальных функций, обязательно
сопровождается отставанием психического развития в целом.
Олигофрения – форма умственного и психического недоразвития, возникающая в результате поражения ЦНС (в первую
очередь, коры головного мозга) в пренатальный (внутриутробный), натальный (при родах) или постнатальный (на ранних
этапах развития) периоды. Причины олигофрении различны. По
этиологическому признаку выделяют две группы олигофрений.
Первая – обусловленная эндогенными (генетическими) факторами, такими как: наследственность, умственная отсталость
одного или обоих родителей, нарушение хромосомного набора;
по наследству, на генетическом уровне передается около 5070% форм умственной отсталости. Наиболее часто встречаются
такие виды генетически обусловленного нарушения как
фенилкетонурия, синдром Дауна.
Вторая группа олигофрений – обусловленная экзогенными
факторами, такими как: инфекции, интоксикации, черепно-мозговые травмы, действующие на ранних этапах внутриутробного и
постнатального развития. Интоксикации связаны с приемом
матерью во время беременности некоторых лекарственных
препаратов, употребления алкоголя и наркотиков, курением.
Психопатологическая структура нарушения при олигофрении характеризуется тотальностью и иерархичностью недоразвития психики и интеллекта. При олигофрении органическая недостаточность мозга носит непрогрессирующий характер. Ребенок способен к развитию, которое подчинено общим закономерностям формирования психики, но имеет свои особенности,
обусловленные типом нарушений центральной нервной системы
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и их отдаленными последствиями. Процесс развития
рассматривается как единый процесс, каждый последующий
этап зависит от предыдущего. Каждый последующий способ
реагирования, действия зависят от достигнутого ранее.
Психологи, психиатры говорят о необходимости отличать
первичный дефект от вторичного, третичного осложнения.
Неправильно было бы выводить все симптомы, все особенности
психики умственно отсталого ребенка из основной причины его
отсталости, то есть из факта поражения коры головного мозга.
Ядерные причины (первичный дефект) умственной отсталости
состоят в недостаточности замыкательной функции больших полушарий головного мозга, инертности, тугоподвижности основных нервных процессов (возбуждения, торможения), а также
слабости ориентировочного рефлекса. Слабость ориентировочной деятельности лежит в основе пониженной активности ребенка, пониженной потребности в новых ощущениях, отсутствии
интереса к окружающему миру. Самым частым осложнением
при умственной отсталости является недоразвитие высших психических функций. Это осложнение характеризуется как вторичный дефект. Если ребенок попадает в условия неадекватного
воспитания, обучения, то возникают условия для отклонений
третичного уровня. Подобные нарушения связаны с проявлениями в эмоционально-волевой сфере, поведении ребенка. Наиболее поддающиеся коррекционному воздействию являются вторичные и третичные отклонения. Нарушения психической деятельности – основа дефекта при олигофрении. Клиническая картина психических нарушений зависит от следующих факторов:
 степени тяжести поражения ЦНС;
 характера патогенного агента;
 времени воздействия патогенного агента;
 вредных влияний в период активного формирования
психических функций.
В нашей стране в клинической и психологической практике
принята двухэтапная классификация олигофрении, предложенная психиатром Г.Е. Сухаревой. По этой классификации в первую очередь учитывается время патологического воздействия и
во вторую – качество и тяжесть вредоносного фактора. По
времени воздействия (и, естественно, по определенному
сходству патогенеза) этой классификацией выделяются три
больших группы олигофрений:
1. наследственные и семейные формы олигофрений;
2. эмбриопатии и фетопатии (поражения эмбриона или плода);
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3. олигофрении, вызванные различными вредностями во
время родов и в первые месяцы или годы жизни.
Таким образом, все олигофрении с уже изученной этиологией можно подразделить на следующие большие группы:
1) олигофрении вследствие воздействия различных вредностей (инфекции, интоксикации) в период внутриутробного
развития;
2) олигофрении вследствие наследственных (генных и хромосомных) заболеваний;
3) олигофрении, вызванные воздействием различных
вредностей в перинатальном периоде и в первые месяцы
и годы жизни;
4) олигофрении, являющиеся следствием отрицательных
психосоциальных влияний.
Диагностика олигофрений в настоящее время должна сводиться не только к самой констатации психического недоразвития, но и к установлению, по возможности, более точной формы
олигофрении, причем в наиболее раннем периоде. Определение олигофрении в степени идиотии или имбецильности не
представляет особых затруднений. Значительно сложнее диагностировать олигофрении в стадии дебильности. Диагноз «олигофрения» ставится на основе всестороннего обследования,
куда должны входить:
1. Подробное собирание семейного и личного анамнеза.
При этом необходимо выяснить, нет ли среди родных подобных
больных, как протекала беременность матери, что она перенесла в это время, как питалась, действию каких вредностей
подвергалась, как прошли роды, в каких условиях жил ребенок,
какие болезни он перенес до 3 лет. Если ребенок посещал
какое-либо детское учреждение, то, как он адаптировался.
2. Тщательное клиническое обследование с выявлением
физических, неврологических и клинических нарушений. При
обследовании психического состояния особое внимание следует
уделить интеллекту и речи.
3. Лабораторные исследования, применение патофизиологических и психологических методик, а при подозрении на
определенные формы – тех или иных специальных анализов.
За наследственную природу олигофрении говорит чрезвычайно высокая (до 90%) конкордатность по олигофрении среди
монозиготных близнецов по сравнению с дизиготными (40%).
Изучение этого вопроса выявило такую закономерность, что
доминантным и полигенным путем, в основном, наследуются
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неглубокие формы дефекта, тогда как аутосомно-рецессивным
путем наследуются чаще глубокие степени олигофрении, в
частности, обменные формы умственной отсталости, такие
болезни, как фенилкетонурия, гарголизм и другие.
Полигенно обусловленными чаще оказываются легкие
степени умственного недоразвития у детей в семьях, где у
родителей в детстве обнаруживалась умеренная или легкая
умственная отсталость (семейная олигофрения).
Для решения вопроса о соотносительной роли наследственности в этиологии олигофрении исследователи часто обращаются к изучению близнецов и семей олигофренов. Обращает на
себя внимание высокая частота браков между умственно
отсталыми (не менее 10%). На основе обследования психиатры
пришли к выводу, что умственная отсталость нередко прямо
передается от родителей к детям. Это подтверждается также по
данным нашей клинико-психологической практики, когда за 50
лет в специальной школе обучались 66 умственно отсталых
учащихся с семейной формой олигофрении. Из них 8 детей с
олигофренией в трех поколениях, 58 детей в двух поколениях
(родители и дети).
Нередко в одной и той же семье олигофрения наблюдается
у ряда лиц: у родителей и детей, у родных братьев и сестер,
иногда в нескольких последующих поколениях. Такие случаи
принято называть семейными. Некоторые из них являются
наследственными с четко очерченной клинической картиной и
передаются от поколения к поколению по доминантному или
рецессивному типу.
Причиной семейной дефективности, по мнению некоторых
исследователей, являются гены, которые действуют не в вакууме, а только во взаимодействии со средой. При осложнении беременности несколько увеличивается вероятность рождения
умственно отсталого ребенка. Наследственные формы умственной отсталости наблюдаются у 80-90% дебилов, у 50% имбецилов, у 25% идиотов. Тяжелые формы умственной отсталости
могут быть обусловлены хромосомными аномалиями, экзогенными влияниями в пренатальный, постнатальный периоды развития (инфекционные, токсические и физические воздействия).
При легкой форме олигофрении часто бывает очень трудно
определить причину заболевания. Иногда используется для
обозначения термин «недифференцированная олигофрения».
Легкая степень олигофрении возникает в результате неблагоприятной наследственности, а также действия большого коли
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чества экзогенных факторов (осложнения беременности, родов,
неблагоприятные воздействия в раннем детстве, неудовлетворительные социально-экономические условия семьи).
По данным исследований, родители умственно отсталых
детей, а также другие ближайшие родственники в значительном
проценте случаев обладают крайне низким интеллектом. Если
оба родителя слабоумные, процент умственной отсталости среди их детей колеблется от 45 до 100, а если только один родитель слабоумен, то процент значительно ниже – 30-50. Частота
поражения потомства в семьях олигофренов зависит как от
этиологии олигофрении у родителей, так и от типа брака. Наибольшее количество пораженных потомков наблюдается у родителей, страдающих наследственными формами олигофрении
при типе брака «олигофрен + олигофрен». У олигофренов экзогенного происхождения при типе брака «олигофрен + здоровый»
в большинстве случаев рождались здоровые дети. В семьях с
предположительно наследственной природой олигофрении у
детей чаще всего наблюдалась олигофрения в легкой степени, у
родителей отмечался невысокий интеллектуальный уровень. В
отдельных случаях у родителей имелась олигофрения. В наследственную группу «семейной формы олигофрении» относятся те семьи, в которых при анализе генеалогических данных
среди родственников детей обнаруживаются много лиц, страдавших олигофренией или же имевших большие трудности в
обучении и трудовой адаптации, что косвенным образом свидетельствует о низком уровне их интеллектуального развития.
По мере развития ряда естественных наук (генетики,
эмбриологии, общей биологии) все большее значение придается
генетическим факторам, которые, как полагают исследователи,
служат причиной более половины случаев умственной
отсталости. Большая роль в возникновении генетических форм
олигофрении принадлежит врожденным нарушениям обмена
аминокислот, металлов, солей, жиров и углеводов вследствие
врожденной неполноценности ферментных структур.
Эти так называемые энзимопатические формы олигофрении обуславливают 10% умственной отсталости наследственного происхождения. В настоящее время среди факторов, вызывающих олигофрению, значительная роль придается полигенному
типу наследования, при котором происходит накопление патологических генов. Возникновение экзогенных форм олигофрении
связано с поражением мозга инфекциями, травмами и асфиксией. В настоящее время этому фактору отводится меньшая роль,


229




ПСИХОЛОГІЯ



так как обнаружено, что неблагополучные роды чаще бывают
при плоде, неполноценном уже внутриутробно.
Роль патологической наследственности в происхождении
слабоумия ограничена, еѐ нельзя считать единственной причиной слабоумия. Наличие слабоумия у детей одной семьи не
свидетельствует о том, что оно обусловлено наследственностью. Наследственная патология – это следствие, а не причина,
что имеет принципиальное значение. В возникновении олигофрении определенная роль придается так называемому полигенному типу наследования, при котором у потомства происходит накопление полученных от обоих родителей патологических
наследственных факторов. У родителей подпороговое количество этих факторов может обусловить невысокий уровень их
интеллекта, однако не достигающий степени олигофрении.
Существует мнение, что при полигенно обусловленных формах
олигофрении чаще встречаются легкие степени слабоумия. Эта
же закономерность относится к олигофрении, обусловленной
аномалиями половых хромосом. Генетические же формы
олигофрении, связанные с аутосомными хромосомными аномалиями и энзимопатическими генными мутациями, чаще вызывают более тяжелые степени умственного недоразвития.
Смешанные по этиологии (эндогенно-экзогенные) формы
олигофрении часто не вполне ясны по происхождению. В части
из них предполагается роль наследственных факторов, однако
они могут возникать и в результате экзогенных вредностей.
Сюда относятся краниостеноз, микроцефалия, ряд форм
гидроцефалии, гипотиреоидные формы (кретинизм).
Следует отметить, что достоверная этиология поражения
диагностируется примерно лишь в половине случаев. Эти
случаи относятся к так называемой дифференцированной
олигофрении, под которой понимаются:
а) форма с установленной этиологией, патогенезом и клиникой (например, олигофрения после перенесенного менингоэнцефалита);
б) формы с невыясненной этиологией, но с известными
патогенезом и клиникой (например, болезнь Дауна, фенилкетонурия);
в) формы с неизвестной этиологией, но характерной спецификой клинической картины (например, ряд форм гидро- и
микроцефалии).
К недифференцированной олигофрении относят формы с
невыясненной этиологией и патогенезом, отсутствием особой


230




ПСИХОЛОГІЯ



клинической специфики. Естественно, что по мере развития
диагностических методов недифференцированные формы
олигофрении должны обрести конкретную этиологию и
клиническую дифференциацию.
Детей и подростков, страдающих олигофренией, можно
иногда распознать по внешнему виду (болезнь Дауна, микроцефалия, макроцефалия, микседема, дебильность с чертами
акромегалии, гигантизма, адипозогенитальной дистрофии).
Строение тела олигофрена атипично (диспластичность, асиметрия скелета, деформация черепа и позвоночника, недостаточное развитие капиллярной сети, изменение веса). Не всегда отмечается прямая связь между глубиной слабоумия и диспластичным телосложением. Но чаще кривая общего физического
развития (рост, вес, окружность головы, грудной клетки, емкость
легких, мышечная сила) проходит ниже таковой соответствующего возраста нормальных детей. При ряде генетических пороков развития наследственный дефект проявляется в виде сочетания слабоумия с поражением сердечно-сосудистой, кожной,
костной, мышечной систем, органов дыхания, зрения, слуха.
Основными
клиническими
признаками
олигофрении
являются:
- преобладание тотальной интеллектуальной недостаточности со своеобразной иерархией интеллектуального дефекта, то
есть при недоразвитии всех нервно-психических функций имеет
место преимущественная стойкая недостаточность абстрактных
форм мышления;
- интеллектуальный дефект, который сочетается с нарушениями моторики, речи, восприятия, памяти, внимания, эмоциональной сферы, произвольных форм поведения; во всех этих
сферах имеет место типичная для олигофрении иерархия
дефекта, то есть более поздно формирующиеся компоненты
произвольности и регуляции всех этих функций остаются
недостаточно сформированными;
- недоразвитие познавательной деятельности при олигофрении проявляется, прежде всего, в недостаточности логического мышления, нарушении подвижности психических
процессов, инертности обобщения, сравнения предметов и
явлений окружающей действительности по существенным
признакам, в невозможности понимания переносного смысла
пословиц и метафор;
- замедленный темп мышления и инертность психических
процессов, которые определяют отсутствие возможности
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переноса усвоенного в процессе обучения способа действия в
новые условия;
- недоразвитие мышления сказывается на протекании всех
психических процессов: восприятия, памяти, внимания; страдают, прежде всего, все функции отвлечения и обобщения, нарушаются компоненты психической активности, связанные с
аналитико-синтетической деятельностью мозга; в эмоционально-волевой сфере это проявляется в недоразвитии сложных
эмоций и произвольных форм поведения; интеллектуальный
дефект отличается стойкостью, и при тяжелых формах
диагностируется уже на первом году жизни.
При олигофрении выделяют три степени умственного
недоразвития: дебильность, имбецильность и идиотию.
В МКБ-10 даются общие ориентиры для наиболее адекватной оценки состояния психики, интеллекта олигофренов. Легкая
степень расстройства (F-70) диагностируется при тестовых
данных IQ в пределах 50-69 баллов; умеренная степень (F-71)
диагностируется при IQ в пределах 35-49 баллов; тяжелая
степень (F-72) – при IQ в пределах 20-34 баллов; глубокая (F-73)
– при IQ ниже 20 баллов. Условные разграничения по степени
тяжести расстройства в МКБ-10 опираются, прежде всего, на
градации
достигаемого
больными
уровня
социального
приспособления.
При легкой степени расстройства (дебильности), несмотря
на видимую задержку развития, больные в дошкольном возрасте часто неотличимы от здоровых: они в состоянии усваивать
навыки общения и самообслуживания, отставание развития сенсомоторики минимально. К позднему подростковому возрасту
при благоприятных условиях они осваивают программу пяти-шести классов обычной школы, в дальнейшем могут справиться с
посильной работой, не требующей навыков абстрактного мышления, жить и вести хозяйство самостоятельно, нуждаясь в наблюдении и руководстве лишь в ситуациях серьезного социального или экономического стресса. Низкая социальная компенсация резко ограничивает их социальный ролевой репертуар.
При умеренной степени нарушения (имбецильности) отстают в возрастном развитии речевые навыки и навыки самообслуживания. Заметное отставание интеллекта делает необходимым
постоянное умеренное наблюдение. Возможно освоение социальных и ручных навыков, самостоятельные покупки, поездки по
знакомым местам. В дальнейшем больные могут избирательно
общаться и устойчиво справляться с неквалифицированным или
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несложным трудом в специализированных условиях.
При тяжелой форме (тяжелой олигофрении) развитие речевых навыков и моторики минимально, в дошкольном периоде
больные, как правило, не способны к самообслуживанию и общению. Только в подростковом возрасте при систематическом
обучении оказывается возможным ограниченное речевое и
невербальное общение, освоение элементарных навыков самообслуживания. Приобретение ручных навыков невозможно. В
дальнейшем при постоянном наблюдении и контроле возможно
достижение автономности существования на резко сниженном
уровне.
При глубокой умственной отсталости (идиотии) минимальное развитие сенсомоторики позволяет в некоторых случаях при
систематической тренировке добиться резко ограниченных навыков самообслуживания лишь в подростковом возрасте, что
делает необходимым постоянный уход за больными. Большинство пациентов остаются неподвижными и неспособными
контролировать физиологические отправления. Элементарное
общение достижимо лишь на невербальном уровне.
Чем более выражена интеллектуальная недостаточность,
тем раньше она обращает на себя внимание. Возможности
выявления резко усиливаются с началом обучения в школе,
достигая пика к 10-15 годам. Интеллектуальное нарушение
возникает в результате различных дисфункций центральной
нервной системы на ранних этапах развития (обычно до 3 лет),
которые могут иметь различные причины. В большинстве
случаев, за исключением явных перинатальных вредностей,
специфические этиологические факторы остаются неизвестными, в связи с чем их называют идиопатическими. Это
относится, главным образом, к легким формам, представляющим собой наиболее распространенный вариант умственной
отсталости и диагностируемым обычно не ранее школьного
возраста. Их обнаружение типично в семьях умственно отсталых
родителей, отчего идиопатический вариант обозначается еще
как «семейный». Предполагается, что дефицит интеллекта и
социальной компетенции первично обусловлен полигенным
механизмом. Это может способствовать передаче легкой
степени умственной отсталости из поколения в поколение.
Семейную форму олигофрении можно показать на примере
семьи Гр-ко, взятом из нашей практики. В семье отец, мать и
двое сыновей. Отец болен вялотекущей шизофренией,
умственная отсталость в степени дебильности; мать –
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умственная отсталость в степени дебильности. Оба учились во
вспомогательной школе. Два сына (Сергей – 15 лет, Алексей –
11 лет) – на время обследования у обоих олигофрения,
генетически обусловленная.
1. Сергей – олигофрения, умственная отсталость в степени
дебильности, вялотекущая шизофрения. Беременность у матери
протекала нормально. Родился с родовой травмой головки.
Начал ходить в 1 год 6 мес., первые слова – к году. До года
лечился по поводу травмы позвоночника. Внутренние органы,
слух, зрение в норме. Речь с задержкой развития. Пошел учиться в массовую школу с 8 лет, но в связи с неуспеваемостью был
переведен по решению МППК в спецшколу со 2 класса. На
время обследования учился в 8 классе. Особенности психического развития: внимание – произвольность не развита; восприятие – неадекватно зрительное, слуховое, двигательное; память
– механическая, смысловая – не развита; представление – искаженное; мышление – конкретное, слабость регулирующей функции мышления; речь – речь общения слабо развита, не любит
общаться. Особенности эмоционально-волевой сферы – эмоции
неадекватные, легко возбудимый тип; успеваемость по математике, языку – низкая; письмо, чтение пересказ прочитанного – на
низком уровне, не может ответить на вопросы по прочитанному;
обобщение не развито; работоспособность на уроках низкая;
усталость
сопровождается
психическим
вспышками,
конфликтен; в трудовой мастерской работает фрагментарно, по
желанию.
2. Алексей – олигофрения, умственная отсталость в степени дебильности. Со стороны внутренних органов – без особенностей. Речь – нарушение звукопроизношения (дислалия),
фразовая речь слабо развита. Неконтактен. Обучался в
спецшколе два года. Не поддается коллективному обучению,
переведен на индивидуальное обучение; возможен вариант
отчисления. Особенности психического развития: внимание –
легко отвлекаем, произвольность не развита; восприятие –
неадекватное зрительное, слуховое; память – механическая,
смысловая – отрицательна, не сформирована; мышление –
конкретное, предметное; речь – нарушение звукопроизношения
и фразовой речи; любит общаться; неадекватное поведение,
неадекватная самооценка; легко возбудимый тип; эмоции
неадекватны; успеваемость на занятиях по всем предметам
(письмо, чтение, рисование, труд) – на низком уровне.
Наряду с основными формами интеллектуальных наруше
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ний (олигофренией и деменцией) выделяют пограничную интеллектуальную недостаточность. К данной группе расстройств относятся различные по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям и особенностям динамики состояния легкой интеллектуальной недостаточности, занимающие промежуточное положение между интеллектуальной нормой и олигофренией. Часть
таких состояний по степени выраженности и структуре нарушений интеллектуальной деятельности примыкает к олигофрении в
степени легкой дебильности. Это так называемая субдебильность. К категории врожденной субдебильности относят
конституционально глупые личности. Конституционально глупые
– это люди, врожденно ограниченные, от рождения неумные,
сливающиеся с группой врожденной отсталости.
Клиническое изучение семейных форм умственной отсталости (потомства олигофренов) подтверждает наличие первичных
нарушений у этих детей, занимающих промежуточное положение между интеллектуальной нормой и олигофренией. У
определенной части детей пограничная интеллектуальная
недостаточность является вторичной, обусловленной нарушениями так называемых предпосылок интеллекта: памяти,
внимания, работоспособности, речи, эмоционально-волевых и
других компонентов формирующейся личности.
Умственная отсталость характеризуется не только нарушениями познавательной деятельности, но и своеобразием развития личности. Умственно отсталым детям свойственна эмоциональная незрелость, эмоции носят поверхностный, неустойчивый, полярный характер. Элементарные физиологические
потребности у них преобладают над духовными. Мотивы умственно отсталых недостаточно осознанны, бедны по содержанию. Практически отсутствует самостоятельность, характерны
недостаток воли. Самооценка умственно отсталых неадекватна
(завышена либо занижена). Такому ребенку присуща
некритичность при оценке собственных действий и поступков.
Больным олигофренией свойственна повышенная внушаемость, причем она может сочетаться с упрямством, их стремлением делать все наоборот. Формирование высших духовных
чувств затруднено. Потребность в общении слабо выражена.
Взаимоотношения умственно отсталых носят ситуативный, неустойчивый характер. Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не означает, что оно не
поддается коррекции. Наблюдается положительная динамика в
развитии умственно отсталых детей при правильно органи
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зованном коррекционно-педагогическом воздействии в условиях
специальных (коррекционных) учреждений.
В работе с детьми-олигофренами следует учитывать их
психологические особенности и затем придерживаться
определенных принципов и методов воспитания, обучения и
последующей реабилитации.
Принцип учета возрастных, индивидуальных и типологических особенностей детей требует глубокого знания медиками,
психологами, педагогом-дефектологом, родителями специфических черт развития как различных категорий аномальных детей
различных возрастов, так и всех разнообразных индивидуальных личностных особенностей каждого воспитанника. Нужно
учитывать, что в специальной школе среди детей одного и того
же класса зачастую можно обнаружить большее, чем в массовой
школе, своеобразие индивидуального развития, что связано с
различиями при той или иной качественной структуре дефекта,
отклонения. Вот почему рациональное построение системы
воспитания аномальных детей возможно лишь при правильном
понимании структуры дефекта, то есть в том случае, если
изучено не только основное нарушение, но и все отклонения,
обусловленные первичным дефектом. Только такое изучение
детей позволит педагогу правильно понять истинные причины
тех или иных поступков своих воспитанников и принять
соответствующие педагогические меры коррекционно-воспитательного характера. Важность реализации данного принципа
объясняется тем, что если какая-то сторона детской жизни не
охватывается педагогическим, психологическим влиянием,
включенным в общую систему целостного воспитательного
процесса, появляется возможность стихийных, а нередко и
антипедагогических влияний на ребенка.
Следует учитывать, что в связи с известными особенностями развития познавательной деятельности, эмоциональноволевой сферы, личностных качеств у различных категорий
аномальных детей в работе с ними недопустим разнобой в
требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны воспитывающих его лиц. Можно выделить следующие особенности
помощи детям с недостатками интеллекта:
- медико-клиническое направление – основано на изучении
этиологии умственной отсталости. Внимание обращается на
анатомо-физиологические и генетические причины, которые
могут привести к нарушениям интеллекта;
- психологическое направление – обращает внимание на
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психическую деятельность детей с нарушениями интеллектуального развития, состояние их эмоциональной сферы;
- педагогическое направление – занимается исследованием
и разработкой педагогических методов, принципов и форм
коррекции, воспитания и обучения детей с нарушениями
интеллектуального развития;
- психометрическое направление – заключается в методе
количественной оценки уровня развития интеллектуальных
особенностей.
Основные направления коррекционной деятельности:
1. Корректирующее воздействие на ребенка с помощью
окружающей среды (социальной, природной);
2. Организация и коррекционная направленность учебного
процесса;
3. Подбор культурно-массовых и оздоровительных мероприятий;
4. Психогигиена семейного воспитания, влияние внутрисемейных отношений на развитие личности ребенка с умственной
отсталостью, половое воспитание детей и подростков с
умственной отсталостью.
Эти направления могут быть представлены следующим
образом:
- совершенствование достижений сенсомоторного развития;
- коррекция отдельных сторон психической деятельности;
- развитие различных видов мышления;
- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
- развитие речи и овладение техникой речи;
- расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях;
- трудовое воспитание.
Коррекция отклонений ребенка осуществляется комплексно,
на основе глубокой диагностико-коррекционной деятельности,
выявления и изучения отклонений в развитии. В программе
коррекционно-педагогической деятельности должны быть предусмотрены как работа по преодолению дефекта, так и шаги по
профилактике, действия по формированию личности ребенка с
опорой на его положительные качества. Коррекционно-педагогическая деятельность также должна быть направлена на формирование социально значимых знаний, навыков и умений, адаптацию в социальной среде (семья, школа, кружок, внешкольная
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среда). Обязательным условием коррекционной деятельности
является ее практическая ориентированность и оздоровление.
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У статті розглядаються організаційні засоби
професійному вигоранню вчителів.

запобігання

Життя людини в сучасному суспільстві неможливо навіть
уявити без щоденних стресів. Професія ж педагога відноситься
до тих видів людської діяльності, де фахівці найбільше
потерпають від професійних стресів.
У попередніх публікаціях розглянуті суть, причини, механізм
*
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формування синдрому професійного вигорання, психофізіологічний механізм та наслідки стресів (№1, №2, 2008).
Оскільки фактори, що впливають на процес вигорання
вчителя, можна віднести до організаційних та індивідуальних, то
й заходи з профілактики цього явища існують організаційні й
персональні (зовнішні і внутрішні).
Мета даної статті – розглянути організаційні способи
профілактики професійного вигорання.
Організаційні захисні чинники є важливими складовими
боротьби зі стресом та небезпекою професійного вигорання.
Загалом, вони передбачають:
– розуміння того, що професійний стрес та вигорання є реальними проблемами, що можуть впливати на педагогів;
– ідентифікацію стресу та симптомів вигорання;
– оцінку причин стресу та вигорання;
– створення в організації робочого клімату з повагою до
кожного працівника, атмосферою відкритого спілкування, працездатністю, усвідомленням реакцій, вдячністю за докладені
зусилля тощо.
Велику роль відіграє стиль керівництва та управління, а
також наявність груп підтримки, у яких працівники могли б
ділитися та давати вихід своїм почуттям, а також шукати шляхи
розв’язання проблем.
Показниками сприятливого клімату в організації є наступне:
 Чинники, які викликають стрес сприймаються як реальні
та допустимі.
 Проблема розглядається як проблема цілої групи, а не як
проблема, яку людина повинна вирішувати самостійно.
 Загальний підхід до проблеми полягає у пошуку шляхів
розв'язання проблеми, а не у пошуку винних.
 У групі існує вищий рівень толерантності відносно
порушення душевної рівноваги в окремої людини.
 Підтримка виражається чітко, безпосередньо та щиро у
формі похвали, приязні, підбадьорення.
 Спілкування проходить у відкритій та ефективній формі.
Якість спілкування є високою, зміст висловлювань є чітким та
прямим.
 Існує високий рівень єдності у групі.
 Існує значна гнучкість у розподілі ролей, учасники не обмежені у виконанні різних ролей. Ресурси – матеріали, соціальні
та організаційні – використовуються ефективно, з рівним
доступом до них.
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 Не існує субкультури насильства.
 Не відбувається зловживаннями алкогольними та
наркотичними речовинами [1].
Суттєвим чинником є також підвищення кваліфікації працівників та їх своєчасне службове зростання, що є підтвердженням
визнання професійної майстерності фахівця.
Великою мірою психологічний клімат організації залежить
від керівництва: стилю управління, розподілу робочого навантаження; вибору й застосування методів матеріального й морального стимулювання; критеріїв оцінки результатів діяльності
співробітників; забезпечення оптимальних умов для роботи
(охорона, гігієна праці).
Кожен педагог є організатором навчально-виховного процесу, керівником класного колективу, тобто людиною відповідальною. Усвідомлення значущості власної місії, ролі сприяє
розвитку самоповаги й відповідальності педагога. Тому в освітніх закладах найбільш прийнятними є демократичний, колегіальний (партисипативний) стилі управління, які передбачають
урахування думки працвників у процесі прийняття рішень (демократичний), або залучення їх до управління з делегуванням
відповідних повноважень (партисипативний).
Дуже важливим і дієвим чинником є прийняття й усвідомлення колективом місії закладу – основної ідеї його діяльності.
Спільність цілей цементує колектив, надихає на творчий
пошук. А творчість – один із найбільш вагомих чинників
запобігання стресу.
Створення комфортного психологічного клімату – турбота
не лише керівництва закладу, а кожного члена колективу.
Спільні справи: свята, конкурси, походи; взаємодопомога; увага
і повага до кожного, толерантність, відкритість, визнання –
загальновідомі засоби створення психологічного комфорту в
організації.
Треба пам’ятати, що попри значущість зовнішніх чинників,
вирішальними є все-таки внутрішні: на одну ситуацію люди
реагують по-різному, оскільки по-різному сприймають її.
Проте не можна й недооцінювати й організаційних умов. У
наш час досить поширеним стає не лише вигорання працівників,
а й вигорання цілих організацій.
Це явище характеризується саме напруженою, важкою
атмосферою, великою плинністю кадрів, частими «перекурами»,
«перервами на чай», або навпаки, практичною відсутністю
неформального спілкування між колегами, залежність від
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керівництва, неадекватно критичне ставлення до нього,
підвищена конфліктність.
На думку Н.Самоукіної [3], причинами професійного
вигоряння організації виступають постійні протиріччя у стратегічному й тактичному керівництві; надмірні, нездійсненні вимоги до
працівників; передача відповідальності співробітникам, які не
мають відповідних повноважень; відсутність об'єктивних
критеріїв для оцінки результатів праці; неефективна система
мотивування й стимулювання.
Дослідження
вітчизняних
психологів
Т.Зайчикової,
Л.Карамушки, С.Максимова та ін. щодо вигорання педагогічних
працівників свідчать, що симтоми професійного вигорання
наявні навіть у педагогів із невеликим стажем роботи.
Отже, доцільно, а на наш погляд, просто необхідно на рівні
організації вживати певні заходи запобігання професійного
вигорання вчителів.
Дуже дієвим засобом може стати організація тренінгів щодо
подолання наслідків стреів, підвищення стресостійкості вчителів
тощо. Прикладом може бути тренінг «Профілактика та
подолання синдрому професійного вигорання і здійснення
успішної кар’єри жінок та чоловіків у закладах середньої освіти»,
розроблений
співробітниками
лабораторії
організаційної
психології Інституту психології ім.Г.С.Костюка [4].
Психічне й фізичне здоров’я вчителя має стати предметом
постійної уваги, турботи керівництва школи, психолога, оскільки
професійне вигорання педагогів негативно позначається на
якості їх роботи, стосунках з учнями, батьками, колегами.
Треба пам’ятати, що людина ніколи не страждає одна. Хвилі неблагополуччя, навіть проти її волі, розходяться від неї, як
круги на воді, тою чи іншою мірою травмуючи всіх, хто її оточує.
Таким чином, щоб запобігти власному вигоранню, слід піклуватися й про благополуччя тих, хто працює і навчається
поряд.
Література:
1. Аспекти психічного здоров’я у процесі торгівлі людьми: Навчальний
посібник / А.Барат, Е.Гауф, Ф.Д.Жаффе, Г.Жакаб, Н.Мотус і др. – посібник опубліковано в рамках проекту «Психічне здоров’я та торгівля
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4. Синдром «Професійного вигорання» та професійна кар’єра
працівників освітніх організацій: тендерні аспекти: Навч. посібник / За
наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової. – К.:
Міленіум, 2006. – 368 с.
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ИНГРАТИАЦИЯ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
У статті містяться визначення й тлумачення нового для багатьох освітян терміну «інгратіація», запропонованим Е.Джоунсом, а
також аналіз інгратіації в комунікаційних процесах.

Занимаясь человеком, принимающим участие в контактах с
другими людьми, мы замечаем, что каждый из нас является,
прежде всего, общающимся существом.
Эта функция человека представляет необходимое условие
жизни – и социальной, и индивидуальной. Благодаря ей стало
возможным взаимодействие людей, направленное на овладение
силами природы и на удовлетворение индивидуальных
потребностей. Межчеловеческое общение создает образцы и
модели процессов, протекающих внутри индивида. Оно делает
возможным мышление, анализирование и оценивание,
наблюдение и понимание мира и самого себя. Общение
возможно благодаря приобретенной способности распознавать
значение сигналов, посылаемых другими людьми. Это своего
рода способность расшифровывать содержание сигналов,
подаваемых другими в виде звуков, движений, прикосновений и
т.п. Расшифровка эта проходит быстро и почти автоматически.
Общение, коммуникация является формой межличностного
обмена, благодаря которой человек может устанавливать
контакт с «психикой» другого человека. Лица, участвующие в
коммуникации, проверяют, удачно ли проходит обмен
информацией. Они регистрируют сигналы, источником которых
является поведение каждого их них. Эти сигналы указывают на
реакции, которые у получателя информации вызывает новость,
что позволяет источнику информации оценить, насколько
достигнута поставленная им цель. Познавательные процессы,
мотивы
и
установки
информирующего
и
получателя
информации влияют на их соответствующие действия. Каждый
из них также подготовлен к получению сигналов от партнера по
взаимодействию, сигналов, указывающих, как на сознание
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партнера, на мотивы действий и поведенческие установки
повлиял межличностный обмен.
Восприятие людей составляет основу взаимных контактов и
всегда происходит в определенном физическом и социальном
контексте, т.е. имеет целостный характер. Восприятие людей
нельзя свести к «изыманию» человека из его окружения, оно
принимает объект со всем тем, что дает его среда. Социальное
восприятие не только всесторонне, оно еще и неоднородно,
потому что охватывает как отражение свойств объекта, приспособление к нему воспринимающего субъекта, так и определенные ожидания, которые воспринимающий связывает с
воспринимаемым.
П.Б.Варрем и Ч.Кнашер выделяют три компонента восприятия человека:
- определяющий компонент, или наделение людей
определенными чертами и особенностями;
- компонент «ожидания», или предвидение определенного
поведения у тех, кого воспринимают;
- эмоциональный компонент, или такое расположение
воспринимающего по отношению к воспринимаемому, которое
вызывает либо интерес предмета наблюдений, либо наоборот –
его враждебное, отрицательное отношение, неприятие.
Поэтому результатом процесса межличностного восприятия
является образ наблюдаемого объекта, который включает в
себя как утверждения о его свойствах, так и ожидания относительно них. И первые, и вторые сопровождаются эмоциональной адаптацией, которая, в случае, если наблюдаемый объект
или взаимодействие с ним имеют для наблюдающего положительную ценность, определяет, станет ли воспринимаемый
объект привлекательным для субъекта восприятия.
Во многих социальных ситуациях человек, осознавая ту
роль, какую играет в реализации его потребностей или в достижении целей результат социального восприятия, старается активно манипулировать своим образом в глазах других людей.
Эта деятельность направлена чаще всего на получение одобрения, расположения к себе партнера, а стало быть, – на увеличение широко понимаемой межличностной привлекательности.
Эту группу приемов, направленных на достижение этой
цели в общем-то плановым и организованным образом,
американский исследователь Е.Джоунс определил термином
«ингратиация» (подлизывание, поиск чужой благосклонности,
стремление понравиться).
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Этот термин относится к «классу поведенческих стратегий,
неправомочно направленных на оказание воздействия на другого человека с целью повысить привлекательность субъекта».
Другими словами, игратиация – это все те приемы, с
помощью которых люди пытаются моделировать свой образ в
глазах других с тем, чтобы, повысив свою привлекательность,
получить возможность лучшего и более полного удовлетворения
собственных потребностей, достижения своих целей или
получения выгод. Взаимодействие типа ингратиации становятся
специфической формой процесса межчеловеческого общения.
Все классы приемов, применяемых в ходе таких контактов,
затрагивают различные виды общения, выделяемые в
зависимости от того, что в процессе ингратиации сообщается.
Элементом, объединяющим это поведение, является общая
для всех его вариантов ориентация на то, что ингратиатор (т.е.
лицо, прибегающее к таким приемам в поведении) окажет на
партнера
по
взаимодействию
самое
благоприятное
впечатление. Индивид, прибегающий к такого рода поведению,
пытается получить в ходе этого взаимодействия, причем делает
это сознательно, выгод и благ больше, чем ему положено.
Другими словами, формирование позитивной установки по
отношению к себе – это лишь средство достижения цели, т.е.
получения благ; и если мы расположим к себе партнера по
взаимодействию (которым обычно оказывается кто-то, кто
располагает этими благами), мы можем получить таких благ
больше, чем нам положено. Примером такого поведения может
быть студентка, прихорашивающаяся к экзамену с целью
расположить своим внешним видом экзаменатора в свою
пользу, и в результате получить оценку более высокую, чем та,
на которую она могла бы рассчитывать по своим знаниям.
Само стремление использовать контакт с другим человеком
для создания позитивной установки по отношению к субъекту
еще не определяет поведения типа ингратиации. Здесь нужен
критерий, который позволил бы отделить ингратиацию от любого другого поведения, направленного на получение одобрения
и которое мы могли бы назвать бескорыстным или спонтанным.
Ибо не следует забывать, что потребность одобрения, приятия
окружением – один из основных регуляторов человеческого
поведения, и что значительная часть человеческой деятельности регулируется и направляется этими моментами.
По мнению Джоунса, критерием такого различения является
факт нарушения некоторых норм или правил, по которым идет
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взаимодействие. С точки зрения таких правил, поведение ингратиатора является «неправомочным», содержит элемент «обмана». Предложенная Джоунсом дефиниция ингратиации гласит:
«Ингратиация относится к классу стратегического поведения,
которое неправомерно нацелено на повышение привлекательности субъекта по отношению к партнеру по взаимодействию».
Значение термина «неправомерный» Джоунс объясняет,
ссылаясь на теорию Гоффмана и теоретические концепции
Хоманса и Келли. В ситуации, когда два человека работают над
решением одной задачи, то, что они делают, должно, по идее,
служить исключительно достижению этой цели. Партнеры по
такому взаимодействию выступают по отношению друг к другу в
роли «людей, работающих над выполнением задания». В такой
ситуации может случиться, что одно из лиц параллельно с
выполнением задания начнет реализовывать другую цель,
например, будет пробовать создать у партнера, с которым
работает в паре, положительное к себе отношение. Часто
вторая цель реализуется скрыто, при соблюдении вида
невыхода из роли «человека, работающего над выполнением
задания». Такое поведение можно определить как ингратиацию.
В теории Гоффмана взаимодействие трактуется как своего рода
ритуал, в ходе которого партнеры соблюдают правило взаимопомощи в разыгрывании определенных ролей или представлении избранных ими масок. Тогда ингратиатором было бы лицо, которое, передавая партнеру сигналы о том, что соблюдает
это правило, что оценивает ситуацию так же, как и партнер,
действовало бы в соответствии с другим планом. С планом,
который охватывает более широкую временную перспективу и
реализация которого должна принести субъекту более выгодные
позиции, принимая во внимание будущие контакты с партнером.
Он намеревается выйти из взаимодействия в более выгодной
ситуации, чем та, в которой он находился вначале.
В концепциях Хоманса, а также Тибо и Келли
взаимодействие рассматривается как процесс, в ходе которого
его участники осуществляют обмен полезных для них ценностей
(поведения, символов, предметов). Правильный обмен имеет
место тогда, когда поощрения, получаемые каждым из
партнеров, пропорциональны тем издержкам, на которые они
идут, и тем ресурсам, которыми они располагают.
Поэтому ингратиатор – это тот, кто не может или не хочет
реализовать принципы такого обмена. Он старается получить
свои поощрения, блага сравнительно «дешево», т.е. без тех
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издержек, на которые необходимо пойти для получения благ.
Так, например, работник может свое стремление к продвижению
по служебной лестнице сопровождать повышением производительности труда либо приставаниями к начальству.
По Джоунсу, ингратиация базируется либо на реализации
целей, отличных от тех, о которых сообщено партнеру, либо на
добывании поощрений при уходе от эквивалентности обмена.
Существенным фактором в обоих случаях является что-то вроде упоминавшегося «обмана»: ингратиатор извлекает выгоду из
того ложного образа ситуации, который он создает у партнера.
Такой стиль поведения характерен для любого поведения, в
основе которого лежит манипуляция партнером как орудием
реализации собственных целей. Поэтому мы можем признать
ингратиацию в качестве манипуляционного поведения, цель
которого – сформировать у партнера позитивную установку по
отношению к субъекту.
Исходя из такого понимания концепции Джоунса, можно
сказать, что ингратиация представляет собой особый вид
манипуляционного поведения, во-первых, в связи с означенной
выше целью, во-вторых, в связи с тем, что те средства,
которыми располагает субъект, имеют характер исключительно
«позитивный»; в противоположность тем ситуациям, когда на
партнера воздействуют путем возбуждения в нем чувства
опасности. В-третьих, воздействие на объект манипуляции
осуществляется здесь непосредственно, а не с помощью других
людей, материальных средств или информации, поступающей
не из самого общения с партнером, а извне.
Пытаясь осуществить классификацию ингратиационных типов поведения, Джоунс исходит из такого положения: «Ингратиация происходит в процессе взаимодействия между двумя
лицами. Мы можем ее рассматривать как разновидность коммуникационного поведения, т.е. такого поведения, в ходе которого
субъект передает информацию о том, как он воспринимает:
а) партнера;
б) окружающую его действительность;
в) самого себя».
Если принять это исходное положение, то можно выделить
три класса ингратиационных приемов:
1. Повышение ценности партнера – передача информации
о том, что партнера воспринимают положительно (комплементы,
лесть).
2. Конформизм в том, что касается мнения, оценок и
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поведения.
3. Подача себя в выгодном свете.
Повышение ценности партнера – этот прием состоит в
сообщении партнеру о том, что он оценивается положительно. В
обиходном понимании этот прием имеет сильную ассоциацию с
«подлизыванием» или «подхалимством». Когда речь идет об
этом приеме, должны быть выполнены условия, чтобы у
предмета
ингратиации
сформировалось
положительное
отношение по отношению к ингратиатору. Он должен
представлять свои оценки не только как идущие от него самого,
но и от более широкого круга людей (подаваемые через
ингратиатора в качестве его собственных, эти оценки могут
произвести совершенно обратный эффект, особенно если он
занимает низкое социальное положение – похвала от человека
такого низкого уровня может быть воспринята как своеобразное
оскорбление).
Ингратиатор должен положительно оценить те черты
партнера по взаимодействию, в которых этот последний
особенно заинтересован, и не уверен в их присутствии в своем
характере или низко оценивает их присутствие у себя. Поэтому
одной из тактических проблем, перед которыми встает
ингратиатор, является необходимость удачной идентификации
«полей неуверенности» партнера, являющимися одновременно
значимыми для него. Эти положительные оценки следует
подавать не солидной единовременной порцией, а разложить
эти оценки во времени, ибо первый способ легко может вызвать
подозрения у партнера по взаимодействию относительно
истинных намерений ингратиатора.
Эффективность такого рода приемов основывается на
подтвержденном в исследованиях социального восприятия
положении о большой привлекательности тех, кто думает и
говорит о нас положительно.
Конформизм можно трактовать не только как результат
отступления перед общественным нажимом, но и как прием, сознательно применяемый в целях завоевания чьего-нибудь расположения. Во взаимодействиях ингратиационного характера
конформизм получает чаще всего форму изъявления согласия с
нормами, мнениями или поведением партнера. Класс этого
поведения охватывает целый ряд форм от «поддакивания»
мнению партнера до комплексной имитации или идентификации
со всей совокупностью проявлений его поведения. Сходство в
плане мнений, установок и убеждений является существенным
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условием формирования положительного отношения по отношению к партнеру по взаимодействию.
Использование конформизма зависит от того, каково
социальное положение каждого из участников взаимодействия.
Если они сильно различаются, то прием ингратиации можно
легко расшифровать, но если ингратиатор занимает явно более
высокое положение, то конформизм здесь просто не нужен. Из
этого можно сделать вывод, что, имеющая в основе своей
конформизм, техника ингратиации имеет смысл только тогда,
когда положение обоих партнеров по взаимодействию имеет
много общего.
Следует обратить внимание, что описанный прием действует тогда, когда конформистское поведение не проявляется
слишком быстро и когда оно касается важных вопросов. Зато в
менее важных вопросах ингратиатор остается независимым.
Конформистское поведение не должно проявляться
слишком быстро, ибо в противном случае предмет ингратиации
может быстро догадаться, что он – всего лишь средство для
достижения кем-то своих целей, что, в свою очередь, может
вызвать совершенно противоположную реакцию.
Самопрезентация состоит в таком описании ингратиатора,
которое увеличивает его привлекательность. Главный принцип
самопрезентации – ее соответствие с тем, что объект
ингратиации хотел бы видеть в субъекте, т.е. такое
представление себя, чтобы партнер считал взаимодействие с
ингратиатором выгодным для себя. Прием этот состоит в
создании положительной установки путем сообщения о себе
соответствующей информации, т.е. путем соответствующего
манипулирования собственным образом.
Мы можем иметь дело с двумя формами самопрезентации,
которые зависят как от черт партнера, так и от ситуации. Первая
– это «самореклама», или положительная самопрезентация,
состоящая в представлении в положительном свете своих черт,
своей силы и своего значения. Другая форма – это самоуничижение или подчеркивание пороков и слабостей; говоря в самом
общем виде, здесь имеет место воззвание к принципу «помоги
слабому». В случае положительной самопрезентации внимание
партнера по взаимодействию обращается на наличие таких черт
и свойств, которые позволяют сформировать положительную
установку по отношению к ингратиатору, ибо взаимодействие с
ним может оказаться полезным. В случае самоуничижения
также имеет место попытка создать положительную установку
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по отношению к ингратиатору, но скорее путем апелляции к
потребности партнера проявить великодушие.
В самом общем виде можно сказать, что самопрезентация –
это процесс интуитивного постижения, отгадывания, каковы
потребности партнера и какие черты он может особенно ценить,
а затем – имитация перед ним такого своего образа, который
или непосредственно удовлетворяет эти потребности или
сигнализирует о возможности их удовлетворения.
Джоунс придерживается той позиции, что использование
того или другого приема зависит от ожиданий партнера по
взаимодействию и от занимаемой им позиции. Так, например,
если у партнера сильно развита потребность доминировать,
властвовать, то ингратиатор прибегает скорее к самоуничижению, а вот если он нуждается в опеке и помощи, лучшие
результаты принесет применение ингратиатором положительной саморепрезентации.
Что касается реакции на ингратиационное поведение, то
она зависит от того, является ли она реакцией объекта ингратиации или реакцией сторонних наблюдателей. Установлено,
что объект ингратиации в отличие от сторонних наблюдателей
значительно чаще принимает ингратиацию, не заметив реальных намерений ингратиатора. Посторонние довольно быстро
могут расшифровать истинные намерения ингратиатора и
негативно оценить их.
Реакцией объекта ингратиации на поведение партнера могут быть: благосклонность, приятие (т.е. формирование положительной установки, которой так добивался ингратиатор), чувство
обязанности по отношению к ингратиатору, терпимость или
сострадание, озабоченность или раздражение, враждебность,
неприязнь, возмущение. Можно считать, что в случае трех
первых реакций ингратиатор достигнет намеченной цели, т.е.
созданием положительных установок он неправомерно получит
от объекта ингратиации нужные ему блага. Зато в случае
остальных реакций, являющихся показателем негативных
установок по отношению к ингратиатору, он, по всей
вероятности, намеченной цели не достигнет и благ не получит.
Принципиальное различие в этом процессе сводится к тому, как
будут классифицированы намерения ингратиатора. Если,
например, объект ингратиации утверждает, что чье-то
конформистское поведение подлинно, настояще, не содержит
скрытых намерений, то такое совпадение в поведении его и
оцениваемого ведет к положительной оценке конформиста. Зато
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совершенно по-другому будет оценено его поведение, если
партнер установит, что оно – всего лишь средство достижения
некоей цели, что в действительности у ингратиатора на уме
совершенно другое. Тогда не только возникают сомнения в
истинности его высказываний, но даже больше – приходится
делать вывод о том, что ингратиатор пытается использовать
нас, манипулируя нами, что в результате ведет к враждебности,
неприязни, т.е. – к чисто негативному отношению.
Следует обратить внимание, что на оценку ингратиатора
посторонними наблюдателями влияет то, к какой из техник ингратиации он прибегает. Самую низкую оценку получают те, кто
пользуется положительной самопрезентацией и конформизмом,
а те, кто прибегает к самоуничижению выигрывают в плане
оценки больше остальных.
Можно допустить, что оценка отдельных приемов в определенном смысле культурно детерминирована. В нашей культуре
конформизм, а значит отсутствие собственной позиции, а также
бахвальство оцениваются исключительно негативно. Зато
принимается негативная самооценка и представления себя в
плохом свете. На пространствах других культур положительная
самопрезентация вполне может связываться с положительной
оценкой, а самоуничижение будет расцениваться как слабость, и
получит негативную оценку.
Кто и когда применит один из отмеченных приемов ингратиации, зависит от той информации, которой «располагает»
данное лицо. В качестве наиболее значимой Джоунс счел «род
целей ингратиатора:
а) статус (и его различия) лиц, вступающих во взаимодействие;
б) личность обоих партнеров».
Наблюдения за человеческим поведением показали, что в
аналогичных условиях, т.е. при одинаковых целях взаимодействия, при аналогичном соотношении статусов партнеров по
взаимодействию и в отношении одного и того же объекта (т.е.
при тех же самых требованиях, которые предъявляет личность
партнера) разные люди демонстрируют разные поведенческие
тенденции, отдавая предпочтение одним приемам и избегая
других.
«В поисках причин этого явления внимание было обращено
на ту роль, которую в управлении поведением человека приписывают когнитивным структурам личности, в частности, той их
области, которая относится к личности того, кто действует.
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Свойством этого образа собственной персоны является
элемент оценки или самооценки, производимой человеком как
принимая во внимание его реальное поведение, так и то, что
является его идеалом. Исследования Джоунса, а также Лигна и
Джексона показали, что люди с высокой и низкой самооценкой
отличаются друг от друга своими реакциями в ситуациях
межличностного общения. Из исследований самооценки нам
известно, что она является фактором, влияющим на мотивацию
человека в ситуации выполнения задания. Отсюда и допущение,
что именно самооценка может стать фактором «прокладывающим путь» различным ингратиационным приемам или наоборот «тормозящим» их применение». Ее роль в этих ситуациях
представляется тем более значительной, что поведение, о
котором идет речь, влияют на оценку человека другими, а такая
оценка «возвращается» к оцениваемому в виде существенно
важной для него обратной информационной связи, из которой
он строит один из элементов своей референтной системы, на
базе которой строится самооценка.
А. Ольшевская-Кондратович исследовала определенные
личностные корреляты используемых приемов ингратиации.
Выяснилось, что:
«1. Лица с высокой и средней самооценкой чаще склонны к
использованию других приемов ингратиации, чем лица с низкой
самооценкой.
2. Лица с высокой самооценкой склонны прибегать к
положительной самопрезентации, тогда как лица с низкой
самооценкой – к самоуничижению.
3. Девушки чаще прибегают к приему самоуничижения, чем
юноши.
4. Конформистскими приемами чаще пользуются девушки с
высокой самооценкой, тогда как среди юношей к конформизму
прибегают чаще те, у кого самооценка низка.
5. Различные приемы ингратиации могут выступать одновременно: например, положительная самопрезентация выступает вместе с самоуничижением (особенно это проявляется у
девушек), самоуничижению сопутствует повышение ценности
партнера».
Из вышесказанного следует, что способ реагирования на
ингратиацию, как и применение определенных приемов ингратиации, зависит от более широкого социального контекста, в
котором протекают эти процессы. Среди факторов, определяющих наличие ингратиационного поведения, можно выделить
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факторы специфические и неспецифические для ингратиации.
Неспецифические – те, что отвечают за появление любого мотивированного поведения, направленного на достижение цели.
Это – ценность цели и субъективно оцениваемая вероятность ее
достижения. Кроме того, поскольку ингратиация связана с
нарушением норм, относящихся к поведению во время
взаимодействия с другим человеком, третьим специфическим
фактором, обусловливающим появление ингратиации, является
осуществление субъектом оценки соответствия его поведения с
этого рода нормами.
Стимулирующая ценность цели. Ингратиационное поведение всегда связано с определенным видом цели, каковым
является получение одобрения, увеличение благожелательности партнера по взаимодействию.
Независимо от того, стремится ли ингратиатор к достижению других целей или результатов, непосредственная цель
всегда такова. А поэтому ценность цели в случае ингратиационного поведения – это прежде всего функция того значения, какое
имеет для индивида одобрение со стороны окружения. Это
становится очевидным тогда, когда целью ингратиатора
является только одобрение.
Однако, если в игру вступают «дополнительные» выгоды,
ингратиатор выбирает среди множества возможных один определенный путь к их получению. Этот путь пролегает через создание у партнера по взаимодействию положительной установки
по отношению к себе, а не, например, через предметную
аргументацию, не через дополнительные усилия, связанные с
достижением чего-то, не через использование насилия.
Мотивационное значение цели для появления ингратиации
зависит еще от двух факторов: от того, могут ли, кроме данного
индивида, другие люди дать необходимые ценности, и вовторых, от того, как оценивается возможность негативного
восприятия поведения.
Субъективная оценка вероятности успеха связывается с
оценкой шансов на успех своих начинаний, которую дает субъект. Субъект оценивает величину шансов на основе предположений относительно того, жаждет ли его партнер комплементов,
поддержки своей точки зрения, насколько поведение
ингратиатора является для него привлекательным, насколько он
чувствителен к так называемой норме справедливого деления,
рекомендующей воздавать за полученную награду, поощрение,
наградой той же ценности, правильно ли определил
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ингратиатор, какие реакции партнера являются адекватными на
его действия, ибо часто имеют место такие ситуации, когда ктото с лучшими намерениями реагирует на ингратиацию
предложением дружбы, тогда как ингратиатор рассчитывал на
получение денег взаймы, или наоборот, истосковавшемуся по
дружбе предлагают взамен дружбы деньги.
Наряду с вышеупомянутыми, есть еще одна важная переменная, влияющая на вероятность успеха ингратиатора, – диапазон власти, которой обладает над ним партнер. Различие статусов между ингратиатором и его партнером может возбудить не
только большое недоверие в отношении ингратиационного поведения, но также повышает вероятность негативной реакции.
Можно также полагать, что занимаемое во властной иерархии
место определяет, какой из приемов ингратиации будет
применен.
Оценка намеренной ингратиации как соответствующей
принятым нормам. Оба из упомянутых факторов – ценность
цели и субъективная оценка вероятности успеха – обозначают
силу мотивации любого поведения, направленного на достижение цели. В случае ингратиации надо еще учесть существование третьего класса факторов, обусловливающих ее появление. Это оценка преднамеренной ингратиации как соответствующей нормам.
Ингратиация является манипуляторским поведением, нечестной игрой по отношению к партнеру, попыткой использования его тщеславия или наивности. В культуре многих обществ
существуют нормы, поддерживающие инструментальное отношение к людям. Ощущение несоответствия с такого рода нормами может стать существенным фактором, блокирующим появление ингратиации. Степень всеобщности таких норм, их сила и
степень интернализации – различны у разных социальных групп
и в разных субкультурах, разнящимися такими факторами, как
пол, профессия, национальность, место жительства.
В отдельных группах независимо от общих норм могут
функционировать специальные «правила», не только санкционирующие ингратиацию, но даже предусматривающие поощрения
за ингратиаторское поведение. Это касается, например, тех
групп, участие в которых носит вынужденный характер, а продвижение в групповой иерархии невозможно или значительно
затруднено (например, среди призывников, насильно забранных
в армию). Проявление ингратиационного поведения отдельных
членов группы по отношению к ее формальным лидерам,
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особенно тогда, когда результаты такого поведения могут
оказаться полезными для всей группы, в таких случаях не
только одобряется, но и поощряется.
Обязательность участия в группе легко может соединиться
с неприязнью или даже враждебностью по отношению к тем, кто
обладает властью. Во-вторых, все рядовые члены группы в разной степени лишены возможностей продвижения, что уменьшает тенденцию к соперничеству, и способствует созданию ощущения солидарности между ними. Тот, кто обманывает ненавистного начальника, даже если он сам извлекает из своего обмана
выгоду, легко может снискать симпатию всей группы. Отношение
группы к данному лицу будет тем более положительным, чем
больше выгоды этого лица совпадают с выгодой для всех
членов группы. То же самое имеет место в случае, когда один из
членов группы находится в антагонизме с остальными: тогда
ингратиация в отношении этого одного не только не будет
нарушением норм, но далее получит поддержку группы.
Иногда складываются такие ситуации, когда групповые
нормы в отношении ингратиации перестают действовать. Так
происходит тогда, когда субъект ингратиации находится в очень
трудном положении, например, связанным с угрозой для жизни
или неудовлетворенностью основных жизненных потребностей
и одновременно в ситуации крайней зависимости от другого
лица. Эта зависимость проистекает от того, что с поведением
может связываться как ухудшение, так и улучшение ситуации
(примером может быть зависимость работника – единственного
кормильца в семье – от работодателя в условиях безработицы).
В такого рода ситуациях ингратиация может быть единственным
из очень небольшого числа средств поправить положение в
семье. В то же время, будет ли она задействована, связывается
с другими нормами и особенностями, по сравнению с теми,
которые рекомендуют честный и открытый способ поведения по
отношению к партнеру по взаимодействию.
Появление ингратиации мы можем трактовать как
показатель дифференциации партнеров в плане наличия у них
неких благ, то связано с ожиданием, что всегда как только у
одного из партнеров появляется то, что нужно другому, то
другой ощутит мотивацию к ингратиационному поведению.
С такой ситуацией мы имеем дело на территории
формальных групп, организаций, во всех тех группировках, в
которых участники занимают разные иерархические позиции.
Более высокий статус в организационной структуре связан с


254




ПСИХОЛОГІЯ



возможностью обладания большим диапазоном средств. Так,
имея дело с теми, кто занимает разные позиции в одной и той
же иерархической структуре, мы можем допустить, что лицо с
более низким статусом будет испытывать мотивацию к
ингратиации по отношению к лицам с более высоким, чем у него
самого статусом.
Однако это не означает, что ингратиация идет только
«снизу вверх», что только подчиненные прибегают к такой
практике по отношению к своим начальникам. В то время, как
подчиненному важно завоевать хорошее мнение начальства о
себе, получить повышение по службе, или просто одобрения;
начальству же важно завоевать лояльность, уважение, доверие
своих подчиненных. Таким образом, ингратиационное поведение в рамках организации может появляться в обоих
направлениях – «снизу вверх» и «сверху вниз».
Однако, принимая во внимание отличие психологических
условий, связанных с разным статусом, молено предположить,
что формы ингратиационного поведения будут зависеть от
занимаемой позиции. Положение лица с более низким статусом
связывается с необходимостью учета негативных последствий
его поведения по отношению к партнеру. Этот фактор имеет
меньшее значение тогда, когда в роли ингратиатора выступает
человек с более высоким статусом. Последствия негативного
настроя партнера по взаимодействию, естественно, значительно
тяжелее переносятся субъектом, если он находится в
положении подчиненного, а не начальника. Поэтому можно
надеяться, что ингратиационные приемы, к которым прибегает
подчиненный, должны быть значительно тоньше, более
завуалированы, чем аналогичные приемы начальника.
Кроме того, исходя из предпосылки, что ингратиационное
поведение может принимать один из отмеченных трех видов
(т.е. повышение ценности партнера, конформизм, самопрезентация), можно ожидать, что различие ситуаций, вытекающих из
различий в статусе между партнерами, будет связана с
тенденцией прибегать к разным приемам ингратиации.
Роль подчиненного связана с подчинением начальству и
воздержанием от конкуренции в отношении начальства. Роль
начальника, в свою очередь, связывается с утверждением
подчиненных в мнении о своем авторитете, компетенциях и
независимости. А потому различия в ингратиационном
поведении людей с разными статусами были бы связаны с
различной интенсивностью конформистского поведения, а также
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с разницей в сообщаемой партнеру информации о себе.
Стоит задуматься, что происходит тогда, когда сознательно
предпринимаемые манипуляции, проникнутые мыслью о
повышении своей привлекательности, будут вознаграждены.
Существует много причин считать, что наш собственный образ формируется в нашем представлении в зависимости от
результатов нашей деятельности. Мы склонны повторять то
поведение, результатом которого были наши выгоды, мы также
склонны считать, что те черты, которые позволили нам вести
себя эффективно, получая выгоду, являются нашими постоянными свойствами. Молено сказать, что «сегодняшнее адаптационное поведение – это часть нашего завтрашнего я». Но любое
ли приносящее нам выгоду поведение можно рассматривать как
проявление нашего реального, настоящего «я»?
Из теории когнитивного диссонанса следует, что если кто-то
вел себя несоответственно образу «я» в результате внешнего
давления, то возникающий диссонанс меньше, чем тогда, когда
такое поведение было результатом свободного выбора. Легче
сменить негативную оценку собственного неэтичного поведения,
если это поведение было мотивировано маленьким поощрением, чем тогда, когда поощрение велико. Поэтому, чем сильнее
то внешнее давление, принимая во внимание которое пришлось
прибегнуть к ингратиаторским манипуляциям, тем меньше к
такому поведению можно относиться как к проявлению
истинного «я».
Этические нормы предписывают искренность и правдивость
в общении с людьми. Ингратиация является нарушением этих
норм. Ингратиационное поведение порождает диссонанс, связанный с осознанием искажения образа собственной персоны.
Если ингратиатор получает поощрение в виде одобрения, он
может сократить возникший диссонанс, трактуя поведение, направленное на манипулирование другими как представительное
для «я», благодаря чему полученное одобрение не получало бы
связи со специальными манипуляциями. Из этого следует, что
ингратиационное поведение, не отмеченное успехом, не ведет к
изменениям образа самого себя, т.е. это поведение не ведет к
трактовке его как соответствующего «я».
Проведенные А. Ольшевской-Кондратович исследования
позволили ответить на вопрос: «Влияет ли степень осознания
применения ингратиации на тенденцию ее применения и на вид
применяемых манипуляций?
Полученные результаты показали, что:
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1. Уровень осознания ингратиатором использования ингратиации влияет на общую тенденцию воспроизведения ингратиационного поведения. Те, кто осознает факт применения ингратиации, проявляет большую склонность к ее применению, чем
другие лица.
2. Те, кто осознает факт применения ингратиации, проявляет большую склонность прибегать к положительной самопрезентации, чем другие лица.
3. Зависимость между уровнем самооценки и полом
ингратиатора, с одной стороны, и теми приемами, к которым он
прибегает, с другой стороны, одинакова у тех, кто «сознает», и
тех, кто «не сознает».
Завершая рассмотрение темы ингратиации, можно задаться
вопросом: От чего зависит склонность к ингратиации?
Полученные Ольшевской-Кондратович результаты свидетельствуют о том, что образ собственной персоны может
подталкивать к ингратиационному поведению или сдерживать
его проявления. Его можно обсуждать в категориях мотивации,
где вероятность успеха предопределяет интенсивность определенных действий, но оно само зависит от способа восприятия
собственного «я», т.е. от самооценки. «В этой ситуации
интенсификация такого типа поведения вместе с высокой
самооценкой представляется очевидной». Это связано с тем
фактом, что целю, а следовательно и потенциальным
результатом является «стать привлекательным» – информация
о таком результате, когда она достигает субъекта, подтверждает
каким-то образом его ценность.
То, что сознательное применение ингратиации должно, по
идее, увеличивать ее интенсивность, можно объяснить в
категориях мотивации, интенсивность которой растет вместе с
ценностью цели, которая, в свою очередь, может проявиться в
случае сознательных намерений субъекта.
Bibliografia:
1.
2.

Podgorecki Jozef; Komunikacja spoleczna; Opole 2000.
Podgorecki Jozef; Osobowosciowe wyznaczniki komunikacji spolecznej;
Opole 2005.
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НОВІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Подгурецки Ю., Зубко А.
Атрибуты
социальной
коммуникации
в
процессе
беспрерывного образования учителей. – Херсон: РІПО, 2008.
– 256 с.
У роботі досліджуються можливості формування атрибутів
соціальної комунікації у процесі безперервної освіти вчителів.
Книга призначенна для наукових, педагогічних працівників
системи післядипломної освіти .
Корсак З., Зубко А.
Содержание медиа-образования. – Херсон: РІПО, 2008. –
116 с.
У роботі аналізуються роль і можливості медіа-освіти, її
концепції, наводяться різні типології глядачів.
Книга адресована науковим працівникам системи освіти,
педагогам-практикам, іншим працівникам сфери освіти, а також
студентам вищих навчальних закладів.
Кузьменко Ю.В.
Формування культури праці учнів у трудовій підготовці:
Навчальний посібник / За ред. Н.В.Слюсаренко. – Херсон: РІПО,
2008. – 160 с.
У навчальному посібнику обґрунтовано актуальність
проблеми нарощення культури праці молодого покоління;
розкрито теоретичні та методичні аспекти формування культури
праці учнів на уроках трудового навчання та під час навчання
дітей в гуртках.
Посібник має за мету допомогти працівникам системи
освіти і студентам педагогічних вузів розширити знання про
культуру праці, про її вплив на процес гармонійного розвитку
особистості та нарощення людського капіталу.
Для вчителів загальноосвітніх закладів, керівників
різнопрофільних гуртків, студентів вищих навчальних закладів.
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