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Самсакова І.В.

*

УЧБОВИЙ МУЗЕЙ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ІНСТИТУТ
У статті розкриваються поняття «музей», «музейна
педагогіка», характеризуються соціальні функції музею, аналізується
діяльність учбових музеїв як соціокультурних інститутів.

Поняття «музей» з’явилось у культурному вжитку людства
понад дві з половиною тисячі років тому, але в сучасну епоху
його зміст кардинально змінився. Стародавні греки спочатку
розуміли під мусейоном святилище муз, а із часом цим словом
стали означувати місце для заняття літературою, наукою та
наукового спілкування. В епоху Середньовіччя, коли пішли в
забуття багато традицій та інститутів античного світу, поняття
«мусейон» вийшло з ужитку разом із його культурним
контекстом. Друге життя терміну «мусейон» подарувала епоха
Відродження, але при цьому наповнила його новим змістом.
Музеєм стали називати спочатку колекції пам’ятників античності
та витворів мистецтва, а потім зразків світу природи й усього, що
сприймалося як «рідкість» та «чудасія». Але вже в другій
половині XVI ст. термін «музей» дедалі частіше починають
уживати не тільки стосовно зібрання предметів, але й стосовно
приміщення, у якому воно зберігалося та експонувалося.
Появі нового аспекту у своєму трактуванні музей
зобов’язаний епосі Просвітництва, з її акцентами на рівності
освітніх можливостей людей, культом розуму та пропагандою
знань. Із зібрання, доступного лише небагатьом охочим, музей
перетворюється на установу, відкриту для широкого загалу, а
його визначальною ознакою стає вже не тільки наявність
колекції, її зберігання й вивчення, але й показ. У XIX ст.
завершується процес формування музею як соціокультурного
інституту. На початку XX ст. його ще нерідко визначали як
зібрання систематизованих та експонованих відповідно до
наукових методів предметів, що становлять інтерес для вчених.
Проте подальша демократизація музею привела до того, що в
його дефініції стала підкреслюватися орієнтованість на всі
верстви населення.
У
світовій
практиці
використовується
визначення,
розроблене Міжнародною радою музеїв (ІКОМ) і включене до
його Статуту 1974 року. З урахуванням поправок, внесених в
останній варіант Статуту 1995 р., музеєм називається «постійна
*

© Самсакова І.В.
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некомерційна установа, що перебуває на службі суспільства та
його розвитку; будучи відкритою для людей, вона купує, зберігає,
вивчає, популяризує та експонує з освітньою, просвітницькою і
розважальною метою матеріальні свідчення людини та
оточуючого її середовища» 4, с. 43.
Різні підходи до визначення поняття «музей» є й у
теоретичному музеєзнавстві, проте більшість дослідників
сходяться на тому, що музей є «історично зумовленим
багатофункціональним інститутом соціальної пам’яті, за
допомогою якого реалізується суспільна потреба у відборі,
збереженні та репрезентації специфічної групи природних і
культурних об’єктів, усвідомлюваних суспільством як цінність, що
підлягає вилученню із середовища перебування й передачі з
покоління в покоління – музейних предметів» 5, с. 275.
Питання про суспільне призначення музеїв має давню
історію. Проте теоретичне розроблення проблеми соціальних
функцій музею стало можливим лише на певному етапі розвитку
музеєзнавства. На теренах колишнього Радянського Союзу цю
проблему вперше порушив у низці своїх праць наприкінці 60-х та
на початку 70-х рр. XX ст. А.Разгон, а в подальші десятиліття
вона стала предметом дослідження Д.Равікович, Ю.Піщуліна,
А.Закс, Г.Мезенцевої.
У
вітчизняному
та
зарубіжному
музеєзнавстві
основоположними функціями музеїв традиційно вважаються
функція документування й функція освіти та виховання. Сутність
першої з них полягає в тому, що музей виявляє й відбирає
об’єкти природи та створені людиною предмети, які можуть
виступати справжніми (автентичними) свідоцтвами об’єктивної
реальності. Після включення їх до музейного зібрання вони
стають знаком і символом конкретної події чи явища. Ця
притаманна музейному предмету властивість відображати
дійсність ще повніше розкривається в процесі вивчення та
наукового опису предмета. Тим часом як функція освіти й
виховання ґрунтується на інформативних та експресивних
властивостях музейного предмета, тобто вона зумовлена
пізнавальними та культурними запитами суспільства й
здійснюється в різних формах експозиційної та культурноосвітньої роботи музеїв.
Деякі дослідники вирізняють також як самостійні науководослідну, хранительську, або охоронну (А.Разгон, А.Фролов), а
також комунікативну (І.Іксанова) функції музею. Хоча, як нам
видається, їх правомірніше було б уважати похідними від двох
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найголовніших функцій музеїв. Мають рацію й ті дослідники,
котрі критично ставляться до самих спроб функціональної
характеристики
музейної
діяльності
(М.Гнєдовський,
В.Глузінський) і які «інституційне та інструментальне трактування
поняття «музей» вважають неповним, а отже, і невиправданим.
Адже завданнями науки, освіти чи будь-яких інших зовнішніх
сфер щодо самого музею справа не вичерпується. Бо «музей, –
кажучи словами М.Макагіансара, – це ще й форум, де знаходить
відображення геній часу і дух народу» [1, с. 203].
Сучасне суспільство зацікавлено у виховних та освітніх
можливостях музею. Необхідність теоретичного та науковометодичного обґрунтування цього напряму діяльності музеїв
визначає появу спеціальної наукової дисципліни – музейної
педагогіки, яка досліджує всі види взаємин музею та його
аудиторії, є одним із напрямів педагогічної науки й визначається
як «міждисциплінарна галузь наукового знання, що формується
на перетині педагогіки, психології, музеєзнавства та профільної
музею дисципліни і являє собою специфічну практичну
діяльність, організовану на передачу культурного (художнього)
досвіду в умовах музейного середовища» [3. c. 13]. Інакше
кажучи, музейна педагогіка – це галузь педагогічної науки,
предметом дослідження якої є культурно-освітня діяльність в
умовах музею.
З метою відповіді на питання про те, «що» і «як» сприймає
відвідувач, музейна педагогіка вивчає музейну аудиторію,
аналізує потреби різних соціальних і вікових груп відвідувачів та
досліджує особливості сприйняття ними експозиції, а іноді
вносить корективи у зміст самої експозиції, створює та апробує
нові методики й програми роботи з різними категоріями
відвідувачів.
Музейна педагогіка – суміжна наукова дисципліна, що
досліджує музейні форми комунікації, характер використання
музейних засобів у передачі й сприйнятті інформації з точки зору
педагогіки.
Предметом музейної педагогіки є проблеми, пов’язані зі
змістом, методами й формами педагогічного впливу на різні
вікові категорії.
У зв’язку із цим, музейною педагогікою
 вивчаються
закономірності
музейно-педагогічного
процесу та використання їх у практиці, можливості підвищення
рівня педагогічного керування;
 визначається специфіка педагогічного впливу музеїв на
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різні соціальні та вікові групи музейної аудиторії, необхідність
диференційованого підходу до відвідувачів музею;
 узагальнюється досвід виховної та освітньої діяльності
музеїв різних профілів, типів, видів і на цій основі виробляються
й удосконалюються науково-методичні рекомендації;
 виявляються найбільш раціональні форми й методи
спільної роботи музеїв з іншими педагогічними закладами;
 прогнозується розвиток музеїв у плані реалізації їх
педагогічних можливостей.
До числа значимих проблем, які вирішує музейна педагогіка,
відноситься активізація різних процесів формування особистості
– розвиток її творчих здібностей, вироблення активної життєвої
позиції. Тому одним із завдань музейної педагогіки є створення
передумов та умов для активізації відвідувачів музеїв, зокрема
для вдосконалення контактів із музейними предметами, для
організації сприйняття закладеної в них інформації. У цьому
напрямку ведуться пошуки у сфері екскурсійної методики,
проведення музейних уроків, організації самостійної роботи в
науково-методичних кабінетах.
Організація музейно-педагогічних заходів, керування ними,
виявлення та впровадження нових форм спирається на
вивчення інтересів відвідувачів, сприйняття ними музейної
інформації.
Здійснюючи диференційований підхід до відвідувачів,
музейна
педагогіка
особливу
увагу
приділяє
молоді,
підростаючому поколінню, причому рамки вікових категорій
розширюються: досить перспективними є заняття з дітьми
молодшого віку, зокрема і з дошкільниками. З урахуванням вимог
педагогіки й психології дитинства та юнацтва у практику
вводяться форми та методи спілкування із цією найбільш
численною категорією відвідувачів. Вони направлені, зокрема, на
розвиток здібностей до самостійного судження та оцінювання,
мають на меті викликати інтерес до музею, залучити до музейної
культури.
Велику роль у цьому відіграють учбові музеї при закладах
освіти системи Міністерства освіти і науки України як осередок
освіти й виховання учнівської та студентської молоді. Вони
сприяють формуванню в молодого покоління національної
свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню
духовної єдності поколінь і призначені для вивчення, збереження
та використання пам’яток природи, матеріальної і духовної
культури [2, с. 4].
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Учбовий музей у своїй діяльності керується Законом України
«Про музеї та музейну справу» (26.06.1995 р.), нормативними
документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства
культури і туризму України, Положенням про музей при
навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України
(20.05.1997) та власним Положенням про музей.
Мета діяльності музею полягає в залученні молодого
покоління до вивчення та збереження історико-культурної
спадщини свого народу, у формуванні освіченої творчої
особистості та сприянні відродженню й розбудові національної
системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих
громадян Української держави.
Музеї при навчальних закладах проводять таку роботу:
організують дослідницьку діяльність згідно з тематикою музеїв;
систематично поповнюють фонди музеїв шляхом проведення
експедицій, походів, екскурсій, а також використовують інші
шляхи
комплектування,
що
не
суперечать
чинному
законодавству; організовують облік музейних предметів,
забезпечують їх збереження; створюють і поповнюють
стаціонарні експозиції та виставки; проводять освітньо-виховну
роботу серед учнівської молоді і населення; організовують та
беруть участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських
заходах; надають можливість використання матеріалів музею в
навчально-виховному процесі та науково-дослідницькій роботі.
Окрім традиційного екскурсійного показу учбові музеї
широко використовують специфічні форми й методи роботи з
колекціями. Це демонстрація окремих музейних предметів на
лекціях, науковий опис та обробка матеріалів польових
досліджень під час практичних занять, копіювання творів
образотворчого мистецтва.
Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 640
від 4.09.2006 р. раз у три роки проводиться огляд музеїв при
навчальних закладах, останній було проведено у 2007 р. У
результаті огляду взято на облік 3887 музеїв, що на 631 (15 %)
більше порівняно з оглядом 2004 року. 97 музеїв припинили своє
існування з різних причин: у зв’язку з ліквідацією навчального
закладу, аварійним станом приміщень музею, неактуальності
тематики, зміною профілю.
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Таблиця 1
Музеї при навчальних закладах

3383

Відсоток від
загальної
кількості музеїв
87 %

116
182

3%
4,7 %

67

1,8 %

Кількість
музеїв

Заклади освіти
Загальноосвітні
навчальні
заклади,
гімназії, ліцеї, дитячі будинки
Позашкільні навчальні заклади
Професійно-технічні училища, технікуми,
коледжі
Вищі навчальні заклади

Таблиця 2
Профілі музеїв при навчальних закладах
Профілі

Кількість
музеїв

Історичні (із них музеїв бойової слави)
Археологічні
Краєзнавчі
Природничі
Літературні
Мистецькі
Етнографічні
Технічні
Галузеві
Інші

2265 (808)
13
543
46
156
43
456
11
30
163

Відсоток від
загальної
кількості
58 % (20,8 %)
0,3 %
14 %
1,2 %
4%
1,1 %
12 %
0,3 %
0,8 %
4,2 %

Збережена тенденція до розвитку профільних музеїв, у
переважній
більшості
історичного,
краєзнавчого
та
етнографічного напрямів.
Значну частину від загальної кількості музеїв історичного
профілю складають музеї бойової слави. Учнівська молодь
вивчає бойовий шлях військових частин, підпільний та
партизанський рух. Юні краєзнавці спільно з ветеранськими
організаціями створюють «книги Пам’яті», родинні літописи. На
базі зазначених музеїв проводяться різноманітні заходи: урочисті
лінійки, уроки мужності, інформаційні години, вікторини, лекції,
краєзнавчі експедиції, подорожі місцями боїв, зустрічі з
ветеранами. Музеї підтримують тісні зв’язки з радами ветеранів,
ведуть шефську роботу: допомагають ветеранам Великої
Вітчизняної війни, удовам захисників Вітчизни. Для учнів шкіл
музеї постійно організовують екскурсії та виставки. Матеріали,
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зібрані в музеях, використовуються для написання рефератів,
підготовки виступів на уроках, для написання науководослідницьких робіт.
У Херсонському державному університеті рада музею історії
ХДУ, рада ветеранів організували пошукову експедицію
«Пишемо книгу пам’яті». Майбутні журналісти, студенти
інституту філології та журналістики збирали інформацію для
нарисів про ветеранів Великої Вітчизняної війни, записували
спогади, брали інтерв’ю, працювали в музеях, архівах, щоб
відтворити у слові героїчні долі рятівників людства від фашистів.
Їх нариси лягли в основу «книги пам’яті» – «Освітяни
університету у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945».
У зв’язку з відзначенням пам’ятної дати – 75-річчя
голодомору в Україні, у більшості музеях відкрито нові або
оновлюються, поповнюються діючі експозиції.
Збільшується кількість музеїв, експозиції яких присвячені
видатним українцям. Це, наприклад, меморіальний музей
Остапа Вересая при Сокиринському професійно-аграрному ліцеї
Сріблянського району на Чернігівщині, меморіальний музей
академіка М.П.Кравчука в Човницькому загальноосвітньому
навчальному закладі Ківецівського району Волинської області.
Значної популярності набули музеї історії навчального
закладу. У Херсонській області створено 20 музеїв такого
профілю. З метою активізації пошукової та дослідницької роботи
учнівської молоді з вивчення історії своєї школи, створення
нових музеїв історії навчальних закладів та поповнення
експозицій діючих музеїв протягом березня 2006 р. – листопада
2007 р. проведено обласну краєзнавчу акцію «Музей
навчального закладу». Переможцями цієї акції визнано музеї
історії шкіл: загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4
м. Каховка; Семенівського навчально-виховного комплексу
I-III ступенів Каховського району; Скадовської спеціалізованої
школи I-III ступенів №1.
У 2002 році був відкритий після реекспозиції музей історії
Херсонського державного університету. Експозиція музею
відображає історію виникнення університету, шляхи його розвитку, а також аспекти сучасного життя закладу – навчальну, наукову та виховну роботу, дозвілля студентів та викладачів. Цікавими
експонатами є оригінальні свідоцтва випускників університету
30-х років, дипломи, посвідчення, залікові книжки, списки
випускників та викладачів вузу. Важливе місце в експозиції
займають подарунки випускників та гостей університету.
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За досягнуті успіхи у створенні експозицій і різноманітну
виховну, пошукову, дослідницьку роботу серед молоді музею
історії Херсонського державного університету було присвоєно
звання «Народний» і «Зразковий».
Також звання «Зразковий» у Херсонській області присвоєно
музею бойової слави 87 Гвардійської стрілецької дивізії
Цюрупинського центру дитячої творчості; музею бойової слави
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 м. Скадовська; музею
історії села Новопавлівка Новопавлівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Каланчацького району; музею історії школи
спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 м. Скадовська; музею
історії селища Іванівка Іванівської гімназії.
З метою вдосконалення діяльності музеїв при навчальних
закладах, підвищення їх ролі в навчально-виховному процесі
затверджений обласний План заходів щодо розвитку музейної
справи в навчальних закладах Херсонської області на 2008 –
2010 роки.
Діяльність учбового музею завжди спрямована на увічнення
пам’яті про людей та визначні події в їхньому житті, на постійне
примноження духовних цінностей. Лише музей спроможний
поступово фіксувати процес народження традиції та посилення її
впливу на свідомість людей, хід формування самої історії. Роки
минають, змінюються покоління, а музеї залишаються
невичерпною скарбницею людської пам’яті,
зберігаючи
документи, матеріали, фотографії та особисті речі, пам’ятні
знаки, подарунки – усе те, що дозволяє доторкнутися душею до
живої історії.
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Слюсаренко Н.В.

*

КОНКУРСИ, ЗМАГАННЯ, ОЛІМПІАДИ ТА ВИСТАВКИ
ЯК ЗАСІБ ПОЛІПШЕННЯ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ
(70-ті – початок 80-х років ХХ ст.)
Статтю присвячено використанню в Україні в 70-ті – на
початку 80-х років ХХ століття таких засобів поліпшення трудової
підготовки школярів як конкурси, змагання, олімпіади та виставки.

Одним із найбільш дієвих засобів поліпшення трудової
підготовки завжди виступають конкурси, змагання, олімпіади,
виставки кращих робіт учнів тощо. Ураховуючи вищезазначене, у
70-ті – на початку 80-х років ХХ століття в Україні значну увагу
приділяли проведенню таких заходів. Вони не лише сприяли
активізації трудового навчання й виховання школярів, а й
підвищували престиж масових професій.
У цей період на сторінках Збірника наказів та інструкцій
Міністерства освіти УРСР (далі «Збірник») вміщено чимало
постанов органів управління освітою про проведення відповідних
заходів та положень, які внормовували дану роботу. Серед них:
Постанова колегій Міністерства освіти УРСР, Міністерства
сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР та
Секретаріату ЦК ЛКСМУ від 19 серпня 1970 року «Про
проведення
республіканського
огляду-конкурсу
технічної
творчості школярів «Юні техніки – сільському господарству»
(Збірник №21, 1970 р.);
Положення про республіканський огляд-конкурс технічної
творчості школярів «Юні техніки – сільському господарству»
(Збірник №21, 1970 р.);
Положення про республіканське соціалістичне змагання
учнівських виробничих бригад у колгоспах, радгоспах і шкільних
лісництв під девізом «Юні господарі землі» (Збірник № 12,
1971 р.);
Інформація про республіканський конкурс по виготовленню
саморобних навчально-наочних посібників з основ наук та огляд
навчальних кабінетів усіх типів загальноосвітніх шкіл Української
РСР (Збірник №21, 1971 р.);
Положення про Республіканський конкурс з трудового
навчання «Золоті руки» для учнів VІІ-VІІІ класів загальноосвітніх
шкіл УРСР (Збірник №9, 1973 р.);
Положення про республіканську олімпіаду з трудового
*
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навчання для учнів VІ-VІІ класів загальноосвітніх шкіл УРСР
(Збірник №8, 1975 р.);
Положення про олімпіаду із трудового навчання для учнів
загальноосвітніх шкіл Української РСР (Збірник №24, 1977 р. та
№1, 1978 р.);
Постанова секретаріату ЦК ЛКСМУ і колегії Міністерства
освіти УРСР від 19 травня 1980 року «Об организации
республиканского смотра-конкурса трудовых объединений
школьников» (Збірник №18, 1980 р.);
Постанова секретаріату ЦК ЛКСМУ і колегії Міністерства
освіти УРСР від 27 травня 1980 року «Об организации
республиканского смотра-конкурса трудовых объединений
школьников» (Збірник №5, 1981 р.);
Положення про республіканську виставку кращих робіт
учнівських виробничих бригад, шкільних лісництв і гуртків
юннатів під девізом: «Наші успіхи в навчанні та праці тобі,
Батьківщино!» (Збірник №9, 1981 р.);
Примірні умови проведення конкурсів юних швей (Збірник
№11, 1981 р.);
Положення про республіканську виставку кращих робіт
учнівських виробничих бригад, шкільних лісництв і гуртків
юннатів під девізом: «Наші успіхи в навчанні та праці тобі,
Батьківщино!» (Збірник №7, 1984 р.) та ін.
У цих документах, як правило, повідомлялося про
проведення відповідного заходу, проголошувалася його мета,
завдання, порядок та умови проведення, основні показники для
визначення переможців, порядок їх нагородження тощо.
Так, у постанові колегій Міністерства освіти УРСР,
Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства
радгоспів УРСР та Секретаріату ЦК ЛКСМУ від 19 серпня
1970 року «Про проведення республіканського огляду-конкурсу
технічної творчості школярів «Юні техніки – сільському
господарству» оголошувалося про розгортання активної роботи
із залучення до участі в огляді-конкурсі шкіл та позашкільних
установ республіки, колгоспів, радгоспів, комсомольських
організацій [9]. Мета даного конкурсу повідомлялася в положенні
про його проведення. Нею стало залучення школярів до
технічної творчості, до участі в суспільно корисній роботі зі
створення саморобного інвентарю для шкільних та дослідних
сільськогосподарських ділянок, розробка і впровадження
пристроїв малої механізації в учнівських виробничих бригадах,
активізація раціоналізаторської і винахідницької діяльності юних
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техніків, виховання в дітей любові до сільськогосподарської
праці, творчого ставлення до неї та ін. [4].
У «Положенні про республіканське соціалістичне змагання
учнівських виробничих бригад у колгоспах, радгоспах і шкільних
лісництв під девізом «Юні господарі землі» окреслено порядок
проведення змагання, основні показники для визначення переможців, порядок їх нагородження тощо. Основними завданнями
даного змагання проголошено «дальший розвиток учнівських
виробничих бригад і шкільних лісництв, підвищення їх ролі в
трудовому вихованні і навчанні, вивчення школярами сільськогосподарської техніки, оволодіння технікою керування сільськогосподарськими машинами», а також поглиблення роботи із
профорієнтації учнів, залучення їх до дослідницької роботи і
сільськогосподарської продуктивної праці та інше [2, с. 20-21].
Варто зауважити, що в 70-ті – на початку 80-х років ХХ століття проводилося чимало різноманітних конкурсів, оглядів та
виставок, які сприяли розвиткові трудової підготовки школярів.
Мета й завдання цих заходів були різними. Наприклад, серед
основних задач огляду шкільних трудових колективів (1975 р.)
було ознайомлення учнів із виробничими й технологічними
процесами, масовими професіями, набуття ними трудових умінь
і навичок, зміцнення зв’язків із виробничими колективами,
організація зустрічей із передовиками виробництва [8]. Однією із
задач республіканського огляду-конкурсу трудових об’єднань
школярів (1980 р.) стало підвищення ролі таких об’єднань у
трудовому вихованні й навчанні школярів та покращення
професійної орієнтації учнів [1]. Метою республіканської
виставки кращих робіт учнівських виробничих бригад, шкільних
лісництв і гуртків юннатів під девізом: «Наші успіхи в навчанні та
праці тобі, Батьківщино!» була демонстрація учнівських
досягнень [5].
Не дивлячись на те, що кожного разу мета була різною, усі
названі заходи проводилися по великому рахунку з однією ціллю
– підвищення ефективності трудової підготовки школярів та
розвиток у них інтересу до масових професій.
На це було спрямоване й проведення конкурсу із трудового
навчання «Золоті руки», а згодом і відповідної олімпіади.
Конкурс «Золоті руки» у ті роки Міністерство освіти УРСР та
ЦК ЛКСМУ проводили щорічно для учнів VІІ–VІІІ класів
загальноосвітніх шкіл. Він проходив у чотири тури: шкільний,
районний, обласний, республіканський, кожен з яких проводили
окремо для хлопців і дівчат. Основними завданнями конкурсу
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були: «дальше поліпшення трудового навчання, виховання та
профорієнтаційної роботи в школах республіки; розширення
політехнічного кругозору й поглиблення технічних знань
школярів; виховання у школярів професійних інтересів, любові й
творчого ставлення до праці, науки й техніки, розвиток у них
винахідницьких та раціоналізаторських здібностей, прагнення до
глибокого й міцного оволодіння знаннями; поліпшення
позакласної та позашкільної роботи по трудовому вихованню
школярів, активізація гурткової роботи; виявлення шкіл із
зразковою постановкою трудового навчання, узагальнення та
поширення їх досвіду» [3, с. 12]. Аналогічні завдання, починаючи
з 1975 року, намагалися реалізувати під час проведення
республіканської
олімпіади
із
трудового
навчання.
Їх
відображено, наприклад, у положенні про олімпіаду для учнів
VІ–VІІ класів загальноосвітніх шкіл УРСР [6]. Вона також
проводилася в чотири тури окремо для хлопців і дівчат і,
передусім, була спрямована на поліпшення трудового навчання,
виховання та профорієнтаційної роботи в школах республіки.
Як бачимо, у межах цих заходів (на відміну від попередніх)
дівчата й хлопці змагалися окремо. Таке рішення було прийняте
з огляду на те, що шкільна програма із трудового навчання
передбачала роздільне вивчення ними даної дисципліни.
Окрім конкурсу «Золоті руки» та республіканської олімпіади
із трудового навчання, безпосередньо для дівчат, як і для
хлопців, проводилися інші заходи.
Так, для дівчат – учениць учнів 7-10 (11) класів
рекомендували проводити спільно з відповідними організаціями
й підприємствами легкої і текстильної промисловості конкурси
юних швей. Шкільні, районні, міські конкурси організовували раз
на рік, обласні, крайові, республіканські – один раз на два роки.
Мету даних конкурсів проголошено у «Примірних умовах
проведення конкурсів юних швей» (Збірник №11, 1981 р.). Нею
стало:
– виявлення знань та вмінь зі швейної справи, які учні
отримали в ході трудового навчання, суспільно корисної праці,
позакласної та позашкільної роботи;
– розвиток у школярів інтересу до професій швейного
виробництва, пропаганда цих професій;
– посилення профорієнтаційної й суспільно корисної
спрямованості трудового навчання й виховання, залучення учнів
до виробничої праці [7].
Отже, у 70-ті – на початку 80-х років ХХ століття
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(напередодні шкільної реформи 1984 року) в УРСР проведено
чимало конкурсів, змагань, олімпіад, виставок кращих учнівських
робіт, які мали на меті поліпшення трудової підготовки учнів
загальноосвітніх шкіл. Історія свідчить, що така робота мала
позитивні наслідки. Саме тому в подальші роки її було
продовжено та піднято на більш високій рівень.
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Туркот Т.І., Гончарова А.І., Вощак Н.Г., Деак А.В.

*

ВИЩА АГРАРНА ШКОЛА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті розглядаються проблеми зародження і становлення
перших сільськогосподарських освітніх закладів та наукових аграрних
установ України. На основі історико-педагогічного аналізу їх
діяльності визначаються складові реформування вищої аграрної
освіти, які б відповідали принципам програми «Освіта» (Україна
XXI століття).

Сучасні реалії в Україні – це розбудова української
державності, становлення ринкових відносин, нові міжнародні
господарські зв’язки та входження в процеси розвитку світової
науки, культури й техніки. Саме вони кидають своєрідний виклик
національній системі української освіти й потребують її
реформування. Аграрна галузь, як і Україна в цілому, має
спиратися на цілісну систему освіти, яка б відповідала
національним інтересам і світовим тенденціям розвитку та
забезпечувала підготовку фахівців, здатних втілювати їх у життя.
Реалізація стратегічних напрямів аграрної політики,
спрямованих на глибокі зміни в сільському господарстві на
засадах приватної власності, нарощування обсягів виробництва
конкурентоспроможної продукції, створення умов для вільного
вибору видів виробничої діяльності значною мірою залежить від
рівня підготовки випускників вищої аграрної школи й обумовлює
необхідність нових підходів до навчання фахівців-аграрників.
Україна стала незалежною державою й, долаючи гостру
кризу, що охопила всі сфери суспільства, шукає свій шлях у
майбутнє. Цей пошук може полегшуватися, якщо спиратися на
набутий історичний досвід та конструктивно осмислювати його
позитивні та негативні результати.
Тому питання історії створення та розвитку сільськогосподарських освітніх закладів, наукових аграрних установ є
важливим і актуальним, особливо в час відродження національного виробництва, зокрема й сільськогосподарського.
Становленню вищої сільськогосподарської освіти історики
приділяють певну увагу. Так, в історії педагогіки є дослідження, у
яких вивчалася спадщина науково-освітніх закладів. Зокрема,
деякі аспекти розвитку вітчизняної сільськогосподарської освіти
знайшли своє відображення в проспектах і ювілейних збірках
*
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сучасних сільськогосподарських закладів [1, 3, 4]. Вони дуже
стисло подають історію становлення вітчизняної сільськогосподарської освіти, акцентуючи при цьому увагу в основному
на останніх роках діяльності навчальних закладів, проблеми ж
історії становлення перших вітчизняних сільськогосподарських
науково-освітніх закладів та їх педагогічний досвід залишилися
поза увагою дослідників. Слід, однак зазначити, що цими
закладами зроблені цінні науково-педагогічні здобутки, вивчення
яких могло б, на нашу думку, сприяти вдосконаленню сучасної
системи вищої аграрної освіти в Україні, адже за висловом
Цицерона: «Історія – це свідок минулого, світло істини, жива
пам’ять, учитель життя, вісник старовини» [1]. Тому метою
нашого дослідження в межах магістерських студій у
Херсонському державному аграрному університеті постала
спроба висвітлити накопичений досвід вищої сільськогосподарської освіти та виявити можливості його використання в
процесі реформування вищої школи України.
Слід зазначити, що витоки аграрної освіти й науки йдуть із
далекої глибини. Набуття численних ремесел, розвиток сільського господарства відбувалися передачею знань від покоління
до покоління усно й виробничою практикою. Тільки в ХVІІІ столітті стали утворюватися спеціальні освітні сільськогосподарські
школи. Того часу значна частина українських земель входила до
складу Російської імперії. Відповідно історія виникнення
сільськогосподарських навчальних закладів в Україні тісно
пов’язана з розвитком аграрної освіти в Росії.
У Російській імперії ще до появи сільськогосподарських центральних органів правлячими монархами підписувалися закони
про створення перших сільськогосподарських шкіл. І якщо перші
закони, котрі регламентували діяльність держави в галузі сільського господарства, належать до правління Петра І і Катерини
ІІ, то видання законодавчих актів, пов’язаних із введенням
сільськогосподарської освіти, відноситься до правління Павла І
[6]. Його розпорядженням у 1797 р. поблизу м. Павловська була
заснована перша урядова сільськогосподарська школа. Проте
через невизначеність завдань, поставлених перед навчальним
закладом, а також через різницю в попередній освіті учнів, що
мало величезне значення для побудови навчальних програм і
результат навчання, школа в 1803 р. була закрита [6].
Після першого невдалого досвіду наступний крок в
організації сільськогосподарського освіти належав першим
сільськогосподарським товариствам: Імператорському вільному
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економічному (ІВЕТ) (1765) та Імператорському московському
сільського господарства (1819). Завдяки їхній ініціативі в 20-х рр.
ХІХ ст. були відкриті Московська (1822) і Санкт-Петербурзька
(1825) землеробські школи [8]. Школа, заснована Московським
товариством, була перетворена в перше російське сільськогосподарське училище, яке проіснувало до 1917 року. СанктПетербурзька спроба Вільного економічного товариства виявилася менш удалою – у 1844 р. школа була закрита. Після цих
невдач товариство відкрило сільськогосподарський навчальний
заклад на Півдні. Так, завдяки ініціативі ІВЕТ у 1854 р. було відкрито перше сільськогосподарське училище на українських територіях поблизу м. Харкова. Як бачимо, на початку ХІХ ст. мали
місце поодинокі спроби відкриття сільськогосподарських навчальних закладів. Але вони відкривалися безсистемно, їх кількість була дуже незначною, термін існування – нетривалим [2].
Значний крок у поширенні шкільної сільськогосподарської
освіти був зроблений під впливом висновків роботи «Комісії з
удосконалення землеробства в імперії», створеної в 1833 році.
Діяльність комісії сприяла розробці цілої низки питань, що
сприяли прийняттю системних заходів із розповсюдження сільськогосподарських знань. До цього часу належить і утворення
кафедр сільського господарства при вищих навчальних закладах
Міністерства народної освіти – університетах і ліцеях, що було
закріплено університетським статутом 1835 року. За пропозицією
комісії Московське товариство одержало від уряду значні кошти
на організацію та утримання своїх сільськогосподарських
навчальних закладів. Крім того, було прийняте рішення про
відкриття ще двох фахових навчальних закладів: у м. Горках
(Могильовської губ.) та в м. Юр’єві [6].
Систематичні заходи з поширення сільськогосподарської
освіти було запроваджено Департаментом землеробства, який
діяв як підрозділ Міністерства державних маєтностей (1837). У
1837 р. були прийняті перші законодавчі акти, що стосувалися
сільськогосподарської освіти: «Положення про землеробські
училища» [5] і «Статут для землеробських училищ» [9]. Надалі
було прийнято рішення про заснування в м. Горках землеробської школи (1840) і створення в імперії мережі зразковоосвітніх ферм. Наказ про створення навчальних ферм було
підписано в 1841 році.
На сучасних українських територіях на початку XIX ст. вищі
заклади загальної освіти були створені спочатку в Харкові
(1854), потім у Києві, Одесі та Катеринославі, де на відповідних
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кафедрах розвивалась і сільськогосподарська наука. І тільки в
1898 р. був відкрий Київський політехнічний інститут зі
спеціальним сільськогосподарським відділенням, де готували
фахівців аграрної справи з вищою освітою. У 1914 р. до Харкова
був переведений Новоолександрійський сільськогосподарський
інститут. Середній фаховий рівень сільськогосподарської освіти
був представлений Харківським (1855), а потім Уманським
(1859), Херсонським (1874) землеробськими училищами
Міністерства державних маєтностей.
Необхідно акцентувати увагу на тому, що аграрна освіта
України має багаторічну історію й тісно пов’язана з розвитком її
агропромислового комплексу. У 90-ті рр. ХХ ст. – на початку
ХХІ ст. відбулись кардинальні зміни в політичній, економічній,
соціальній та духовній сферах життя українського суспільства,
що, безумовно, вплинуло на формування, становлення й
розвиток вітчизняної системи вищої аграрної освіти. Домінуючим
чинником впливу на аграрну освіту України виступає розвиток її
агропромислового комплексу, оскільки галузь практично
одночасно є замовником і «споживачем» аграрних кадрів. З
урахуванням змін у агропромисловому комплексі України
поетапно відбулося формування законодавчих і нормативних
засад зміни системи вищої аграрної освіти та форм і методів
діяльності вищих навчальних закладів. Згідно із цими
тенденціями розвивався й Херсонський державний аграрний
університет, який у своєму розвитку пройшов декілька етапів:
 1874 р. – відкрито Херсонське землеробське училище;
 1919 р. – училище реорганізоване в Херсонський
сільськогосподарський інститут;
 1925 р. – заснований зоотехнічний факультет;
 1928 р. – інституту присвоєно ім’я його випускника –
Олександра Дмитровича Цюрупи;
 1964 р. – відкрито гідромеліоративний факультет;
 1974 р. – засновано факультет сільськогосподарського
будівництва та відкрита спеціалізована рада по захисту
кандидатських дисертацій. За успіхи, досягнуті в підготовці
фахівців сільського господарства Херсонський сільськогосподарський інститут ім. А.Д.Цюрупи нагороджено орденом
Червоної Зірки;
 1984 р. – засновано економічний факультет;
 1992 р. – розпочала роботу спеціалізована рада по
захисту докторських дисертацій зі спеціальностей: меліорація та
зрошуване землеробство, рослинництво;
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 2.06.1998 р. – прийнята Постанова Кабінету Міністрів
України про перетворення Херсонського державного сільськогоподарського інституту в Херсонський державний аграрний
університет;
 2002 р. – засновано екологічний факультет та відкрито
магістратуру з менеджменту на економічному факультеті;
 2007 р. – функціонує магістратура на всіх факультетах та
з усіх спеціальностей.
Отже, діюча система аграрної освіти спрямована не лише
на відповідність потребам суспільства, здатність швидко реагувати на процеси, що відбуваються в аграрному секторі, а й на
органічне входження до загальнодержавної освітньої системи.
Тому, у контексті реформування вищої освіти України, протягом
останніх 10-15 років було розроблено нормативні документи
щодо створення та вдосконалення правових засад функціонування системи аграрної освіти й забезпечення її ступеневості;
сформовано та введено в дію новий Перелік спеціальностей і
спеціалізацій підготовки аграрних фахівців; структуровано та
оптимізовано мережу аграрних навчальних закладів; визначено
зміст аграрної освіти на основі загальнодержавних освітніх стандартів та здійснено науково-методичне забезпечення навчального процесу за новими освітньо-кваліфікаційними характеристиками й освітньо-професійними програмами; розширено
міжнародне співробітництво у сфері аграрної освіти тощо.
Принципами реалізації цих заходів є варіативність аграрної
освіти, що передбачає створення можливості широкого вибору її
форм та засобів навчання, які відповідали б загальноприйнятим
вимогам і нормам та забезпечили б можливість її входження в
загальноукраїнську та світову системи освіти.
Відповідно до державної національної програми «Освіта»
(Україна XXI століття) визначальною складовою реформування
вищої аграрної освіти є оновлення змісту освіти на базі ступеневої системи підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами нового покоління. В аграрних навчальних закладах запроваджено ступеневу систему підготовки кадрів, яка дозволяє
здійснювати навчання фахівців відповідних професійних напрямів і спеціальностей за кваліфікаційними рівнями: молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Більшість аграрних вищих навчальних закладів зробили суттєвий внесок у реформування системи вищої аграрної освіти, яка дозволяє зберегти
кращі історичні надбання та одночасно адаптуватись до систем
освіти провідних країн світу, зокрема й тих, які працюють за
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принципами Болонського процесу.
Саме тому, узагальнюючи викладене, можна окреслити такі
пріоритетні напрями використання позитивного досвіду та розвитку аграрної освіти України: збереження самостійності системи
аграрної освіти; досягнення збалансованості між попитом і пропозицією фахівців на ринку праці; квотування прийому сільської
молоді; тісний зв’язок сільськогосподарської науки та виробництва; розробка й прийняття державної програми підтримки
молодих фахівців, які прибули працювати за направленнями в
сільську місцевість; створення гнучкої розгалуженої системи
післядипломної освіти шляхом перепідготовки й підвищення
кваліфікації фахівців з нових напрямів аграрної науки і практики з
оптимальними термінами та періодичністю навчання; зміцнення
навчально-матеріальної бази з одночасним збереженням якісної
визначеності практичної спрямованості підготовки аграрних
фахівців; розвиток міжнародних зв’язків в аграрній освіті,
пов’язаних з розробкою навчальних планів і програм, а також
інших її компонентів, спрямованих на інтеграцію вітчизняної
аграрної освіти в світовий освітянський простір.
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ОБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ
У статті розвинуто об’єктний підхід до матеріалу шкільного
курсу математики. Наведено приклади застосування цього підходу до
математичних задач, а також зв’язок з деякими фундаментальними
математичними ідеями.

Матеріал шкільного курсу математики зазвичай організовано за темами. Наприклад, у підручниках [1, 2] розглянуто
наступні теми:
- раціональні вирази та дії з ними;
- дійсні числа, квадратні корені, квадратні рівняння;
- пряма й обернена пропорційність, функції та їх графіки;
- нерівності, їх доведення;
- степінь з цілим показником.
Ми вважаємо, що на деяких етапах вивчення, наприклад, на
завершальній стадії шкільного курсу (10, 11, 12 класи), корисно
запропонувати учням інші схеми організації матеріалу. Одним з
можливих варіантів є запропонований об’єктний підхід. А саме,
наскрізними темами через увесь курс шкільної математики
проходить вивчення зовсім невеликої кількості математичних
об’єктів. У цій статті продовжено та розвинуто тематику
об’єктного підходу до матеріалу шкільного курсу математики. Це
один з методів покращення якості математичної підготовки
школярів та випускників середньої школи. Розробка та апробація
цієї концепції була втілена Михайлом Миколайовичем В’ялим
(на той час науковий співробітник обчислювального центру
ім. А.А. Дородніцина Російської Академії наук) та одним з авторів
у 1994 – 2000 роках у «Проектному коледжі» м. Москви [3, 4].
Положення статті можуть бути корисні методистам, вчителям на
етапі заключного повторення шкільного курсу, а також учням
старших класів і студентам, що цікавляться структурою
математики «в цілому».
Можна виділити наступні об’єкти (без зазіхань на повноту і
беззаперечність переліку):
- число;
- функція;
- фігура;
- множина;
- вектор;
- вираз.
Кожен об’єкт має визначені засоби представлення, можна
*
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виділити його властивості, над об’єктом можна здійснювати ті чи
інші операції, які, в свою чергу, теж можуть мати якісь
властивості.
Змалюємо детальніше основні об’єкти шкільного курсу
математики з більш ретельним роз’ясненням термінології та з
конкретними прикладами.
І. Об’єкти в курсі математики
1. Число. У шкільному курсі вивчаються поняття натуральних, цілих, раціональних та дійсних (а при поглибленому вивченні – ще й комплексних) чисел. Об’єкт «число» означає не одне з
цих конкретних понять, а всю послідовність знань та уявлень про
число, що розвиваються та поглиблюються, з усіма можливими
узагальненнями та ускладненнями. Так, наприклад, в курсі вищої
математики ми віднесемо до об’єкта «число» кватерніони, числа
Келі тощо. Аналогічне спостереження стосується й інших об’єктів.
Далі, числа мають визначені засоби представлення – у
вигляді запису за встановленими правилами або зображення на
числовій прямій; з ними можна виконувати деякі операції,
наприклад арифметичні дії чи порівняння. Як числа, так і
операції з ними, мають визначені властивості. Наприклад, цілі
числа мають ті чи інші властивості подільності. Арифметичні дії –
переставні та сполучні властивості додавання та множення.
2. Фігура. Геометричні фігури в шкільному курсі мають різні
засоби представлення, наприклад, синтетичний і аналітичний.
Вивчаються різнопланові властивості фігур (трикутника,
тетраедра тощо). Над фігурами можна виконувати різноманітні
операції, наприклад, рух або перетворення подібності.
Прикладом менш досліджуваної в школі операції є розрізування
многокутника та складання з його частин нового многокутника.
Вивчаються також властивості операцій над фігурами.
3. Вектор. Вектори мають різні засоби представлення,
наприклад, геометричний і координатний, з ними можна
проводити означені дії, наприклад, додавання, множення
вектора на число, побудова проекції, знаходження скалярного
добутку двох векторів й т. ін. Ці операції можна здійснювати у
різних представленнях, а також вивчати властивості як самих
векторів, так і операцій над ними.
4. Функція. У сучасній шкільній програмі виділяють такий багатогранний об’єкт як числова функція. До нього відносяться також послідовності (числові функції на множині натуральних чисел).
Для функцій існують різні засоби представлення, наприклад,
аналітичний, графічний, табличний, з ними можна проводити
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алгебраїчні операції, а також специфічні для функцій операції –
знаходження композиції та оберненої функції, диференціювання
тощо. І знов таки вивчаються й самі функції, й операції над ними.
5. Множина. Досить розумно виділити багатий об’єкт «множина», що представлений числовими проміжками, геометричними місцями точок на площині та у просторі, а також множинами
розв’язків рівнянь, нерівностей, їх систем та сполучень.
Представлення множин різними засобами (числові проміжки
зображені аналітично чи графічно), операції над ними (звичайні
теоретико-множинні або порівняння – встановлення взаємно
однозначного співвідношення) дозволяють вивчати властивості
множин та операцій над ними.
6. Вираз. «Вираз» як запис дій з числами, що використовує
змінні та знаки алгебраїчних дій (у старших класах також знаки
функцій), є скоріш не об’єктом, а одним із засобів представлення
об’єкта – сукупності дій з числами, який, у свою чергу, є окремо
розглянутий випадок математичного об’єкта – алгоритму (також
можна вважати вираз окремим випадком функції багатьох
змінних). Але в межах шкільної програми можна дивитися на
вираз як на об’єкт. Цей об’єкт є одночасно цікавим і складним
для вивчення, бо, крім достатньо нелегкої «змістовної» складової, він має досить розвинуту й «граматичну», синтаксичну
складову. Разом з тим вільне володіння діями з виразами дуже
важливе для засвоєння всього шкільного курсу математики. З
виразами можна виконувати різноманітні операції – алгебраїчні,
підстановку, заміну, тотожні перетворення тощо. Вивчаються
властивості операцій з виразами.
ІІ. Об’єкти та задачі
Об’єктний погляд на елементарну математику дозволяє запропонувати досить природну та раціональну класифікацію задач шкільного курсу математики й побачити загальне у методах
розв’язання задач одного типу незалежно від складності об’єкта,
до якого відноситься задача. Нагадаємо, що об’єкт «тягне» за
собою «ланцюжок»: «засіб представлення, властивості об’єкта,
операції над об’єктом, властивості операцій». А це означає, що
зразу ж вирізняються наступні типи задач:
- перехід від одного представлення до іншого
Наприклад, перехід від одного засобу запису числа до
іншого, або перехід від представлення функції формулою до
графічного її зображення. Дамо більш детальні коментарі. У
молодших класах вивчаються деякі досить прості алгоритми
переходу від однієї форми запису числа до іншої, наприклад,
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перехід від звичайного дробу до десяткового. Тепер припустимо,
що розв’язується задача побудови графіка функції, яка
представлена формулою. Якщо ми розуміємо, що це задача того
ж типу – перехід до іншого засобу представлення об’єкта, – ми
зможемо припустити, що існує алгоритм, який дозволяє
здійснити цей перехід. І дійсно, відповідний, але тепер вже
досить складний, із застосуванням диференційного числення,
алгоритм вивчається у старших класах.
- виявлення властивостей об’єкта
Наприклад,
доведення
різноманітних
властивостей
паралелограму або дослідження властивостей деякої функції.
При цьому, виявлення тієї чи іншої властивості часто потребує
переходу до зручного представлення об’єкта, таким чином
виявляються залученими задачі вищеназваного типу. Ось чому
суттєвим виявляється розуміння того, в якій мірі розглянута
властивість пов’язана з конкретним представленням об’єкта.
Так, ознака подільності натурального числа на 3 відноситься
тільки до запису числа у десятковій системі числення, а
властивість «якщо кожен доданок можна поділити на 3, то й сума
ділиться на 3» не залежить від представлення.
- побудова об’єкта з визначеними властивостями
До цього типу відносяться, наприклад, геометричні задачі на
побудову. Наведемо також цікавий приклад, коли задача цього
типу є допоміжною при розв’язанні задач попереднього типу –
виявлення властивостей об’єкта. Відповідна схема міркування
неодноразово застосовується в курсі геометрії, тому її корисно
показувати учням (взагалі зазначимо, що зі схем міркування явно
визначена фактично лише одна – доведення від супротивного).
Отже, нехай треба довести, що об’єкт А має властивість В. Для
цього ми будуємо об’єкт С, що наперед має властивість В за побудовою, а потім доводимо, що об’єкт С співпадає з об’єктом А.
Тобто А притаманна властивість В. Така схема використовується, наприклад, при доведенні властивостей середньої лінії
трикутника або трапеції.
- виконання операцій з об’єктами у тому чи іншому
представленні
Наприклад, арифметичні дії з числами, що записані в наведеній системі числення; або знаходження перетину двох множин
на числовій прямій, що задані, скажімо, подвійними нерівностями; або знаходження результату заданого руху заданої геометричної фігури.
- виявлення властивостей операцій
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Наприклад, виявлення комутативності додавання чисел або
векторів, відповідно некомутативності композиції рухів площин.
Можна змалювати й інші типи задач, наприклад, ті, що отримані комбінуванням задач наведених типів, але вже представлені типи задач достатньо виразно освітлюють різноманітність класифікації, яку дозволяє вводити об’єктний погляд на математику.
ІІІ. Що дає об’єктний підхід для математичних задач
Ми вважаємо дослідження та розв’язання задач найважливішою частиною математичної діяльності. Цікаво зрозуміти, яку
користь для цієї діяльності може дати об’єктний підхід. Наведемо
деякі міркування.
Об’єктний підхід дозволяє виявити, які класи задач недостатньо представлені у шкільному курсі. Наприклад, досить багато задач присвячено переходу від формального до графічного
зображення функцій, а обернений перехід практично не зустрічається. Але ж він містить в собі досить цікаві й важливі типи
задач. Наприклад, якщо клас функцій обумовлено заздалегідь,
маємо інтерполяційні задачі, що мають точний розв’язок і цілком
доступні школярам. А саме: 1) знайти формулу лінійної функції,
графік якої проходить через дві задані точки (ця задача зазвичай
в школі вивчається), 2-3) знайти рівняння квадратичної, кубічної
функції, графік якої проходить через три, відповідно, чотири,
точки (ця задача практично не зустрічається). З практичної точки
зору інтерполяційні задачі важливі при обробці результатів
фізичного експерименту. З іншого боку, якщо клас функцій явно
не обумовлено, або задача не може бути розв’язана у заданому
класі, виникає задача наближеної інтерполяції. Наприклад, через
рівні проміжки часу вимірюється температура води в склянці
гарячої води, що повільно вистигає. Залежність температури від
часу нагадує показникову. Потрібно найкращим чином підібрати
параметри показникової функції. Дуже слушний момент запровадити метод найменших квадратів. Всі обчислення цілком
доступні школярам 9 класу.
Інший приклад пов’язаний з виконанням операцій з
об’єктами в заданому представленні. Школярі багато часу
приділяють виконанню дій з функціями в формальному
представленні, а задачі на виконання дій з функціями у
графічному виді майже зовсім відсутні у підручниках. Наприклад,
задані графіки двох функцій. Побудувати схематично графік їх
суми, різниці, доданку, частки, композиції, обернених функцій
(якщо вони визначені), навіть графіки похідної та первісної.
З іншого боку, учні багато вправляються у виконанні пере
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творень фігур у геометричному представленні, але практично
ніколи – в аналітичному (за виключенням паралельного
переносу та осьової симетрії). Наприклад, задані координати
точки або вектора й поворот на деякий кут з обумовленим
центром (для спрощення, це може бути початок координат).
Знайти координати результату виконання повороту.
Об’єктний підхід дозволяє також знаходити методи розв’язання конкретних задач, якщо зрозуміти до якого класу вони
відносяться і що за об’єкт приховано в умові задачі.
Розглянемо, наприклад, задачу побудови деякого геометричного місця точок (ГМТ), що задовольняє кільком умовам. Ми
знаємо, що ця задача про об’єкт «множина», в даному випадку,
множина точок площини. Множини мають різні засоби представлення, наприклад, множина точок площини може бути задана
деякою умовою. Над множинами можна виконувати різні теоретико-множинні операції, наприклад, перетин. Множина точок, що
задовольняє декільком умовам, є перетином множин, що задовольняють кожній умові окремо (розуміння цього є суттєвою частиною засвоєння поняття об’єкта множина). Звідси, як наслідок,
маємо метод розв’язання задачі: знаходимо ГМТ, що задовольняють кожній умові окремо (зазвичай, це якісь стандартні ГМТ,
наприклад, прямі, кола тощо), а потім знаходимо їх перетин.
Далі, об’єктний підхід дозволяє встановити належність до
даного класу задач, що з’являються відокремлено, в різний час,
при вивченні на перший погляд непов’язаних між собою тем, а
це означає усвідомлення єдності методів розв’язання цих задач.
Наприклад, у шкільному курсі явно виділені геометричні задачі
на побудову, однак, корисно розуміти, що багато інших, розкиданих по всьому курсу, задач відносяться до того ж класу задач
побудови об’єкта із заданими властивостями (як окремий випадок, у курсі вищої математики це важливі теореми існування та
однозначності). Як приклад метода розв’язання подібної задачі
наведемо цікаву схему «спочатку однозначність, потім існування». Припустимо, треба довести існування та однозначність
об’єкта А з обумовленими властивостями. Допускаємо, що такий
об’єкт існує. Тоді, спираючись на властивості, встановлюємо, що
він повинен мати деяке однозначне представлення В. Тобто,
якщо А існує, то він однозначний. Але чому існує А? Відповідь:
це той самий об’єкт, представлення якого В. А це означає, що існування теж доведене. У курсі елементарної математики таким
чином доводиться, наприклад, існування й однозначність центра
мас для системи матеріальних точок з ненульовою сумарною масою.
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ІV. Об’єктний підхід і деякі фундаментальні математичні ідеї
1. Об’єкти як класи еквівалентності. Як вже відзначалось,
об’єкт має різні представлення, і можна переходити від одного
представлення до іншого. Тож цю ідею належить доносити до
учнів якомога раніше. Практично це означає, наприклад, що учням молодших класів потрібно демонструвати декілька засобів
запису чисел, наприклад, у різних позиційних системах числення, показувати способи переходу від однієї системи до іншої, а
також, можливо, показати одну-дві непозиційні системи, наприклад, римську, і, обов’язково, графічний засіб представлення чисел на числовій прямій. Одним словом, якомога раніше формувати розрізнювання «число-засіб запису». На жаль, багато учнів
доходять до старших класів, не відрізняючи число і засіб запису,
що створює великі труднощі при розв’язуванні задач і розумінні
подальшого матеріалу. Те саме відноситься і до решти об’єктів.
Корисно зіставити переходи від одного представлення
об’єкта до іншого і переклад з однієї натуральної мови на іншу,
наприклад, з англійської на українську. При перекладах такого
типу «об’єктом», який повинен зберігатися, можна вважати
«зміст» – тонке і до кінця не формалізоване поняття; відповідно,
задача перекладу до кінця не алгоритмізується. На відміну від
цієї ситуації перехід від одного представлення математичного
об’єкта до іншого здійснюється за алгоритмом. Отже, можна
здійснювати перехід назад, перехід від одного представлення до
другого, а від цього другого до третього, і, таким чином, перейти
від першого представлення до третього. В результаті в учнів
старших класів шкіл з поглибленим вивченням математики, а
також у студентів математичних спеціальностей можна
сформувати достатньо глибоке і сучасне уявлення про
математичний об’єкт як про клас еквівалентних представлень.
Все це підводить до розуміння однієї зі сторін питання про
те, як виникають об’єкти в математиці. А саме, багато важливих
об’єктів виникають не як індивіди, а як класи еквівалентності.
Зокрема, як класи еквівалентності деяких формальних символів.
А саме, ряд учнів і студентів можна підвести до засвоєння дуже
могутньої розумової процедури, яка часто застосовується у
математиці: при побудові нового об’єкта спочатку вводиться деяка сукупність символів, звичайно з можливістю виконання над
ними деяких операцій. Потім об’єкт будується як клас еквівалентності за деяким природним відношенням еквівалентності.
Приклади: вектори, комплексні числа, розширення раціональних
чисел за коренями незведених багаточленів тощо.
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2. Коректність операції і вибір представлення. Звернемось
до виконання операцій над об’єктами. Ми можемо визначити і
виконати операцію у деякому фіксованому представленні, наприклад, скласти два числа, записаних у десятковій системі числення. Виникає питання про коректність операції, тобто про інваріантність результату операції по відношенню до представлення.
Ми вважаємо, що можна достатньо рано пояснювати дітям зміст
цього питання на простих прикладах. Нехай ми додаємо два
числа у десятковому представленні і отримуємо результат також
у десятковому представленні. Ми можемо перевести кожне
число у двоїчне представлення. У чому міститься коректність
операції додавання (чому ми впевнені, що виконуємо операцію з
числами, а не просто маніпуляції із записами)? У тому, що при
переводі суми з десяткового представлення у двоїчне ми
отримаємо саме той результат, який би ми мали при виконанні
додавання у двоїчному представленні (або, навпаки, при
переводі з двоїчного у десяткове). Це можна зобразити графічно
у вигляді схеми:

A10  B10  C10

A2  B2  C2
Нижні індекси вказують на систему числення, у якій записані
числа, а вертикальні подвійні стрілки означають перехід від
однієї системи до іншої і навпаки.
Який практичний зміст має викладене вище при вивчанні
шкільного курсу математики? На наш погляд, головне – розуміння того, що в ситуації конкретної математичної задачі потрібно
використовувати представлення, яке максимально вигідне для
рішення задачі. Щоб застосовувати цей принцип на практиці,
учні повинні володіти різноманітними представленнями об’єктів.
3. Мови і переклади. Способи представлення об’єктів
шкільної математики відносяться в основному до трьох великих
груп, до яких можна ставитися як до мов усередині курсу
математики. Це алгебраїчна, векторна і геометрична мови.
Змінення представлення об’єктів, що стосуються тієї чи іншої
задачі, можна розглянути як переклад задачі з однієї мови на
іншу. Наприклад, задачу «З’ясувати, скільки точок перетину
можуть мати два кола» можна перекласти на алгебраїчну мову
як «З’ясувати, скільки розв’язків може мати система двох рівнянь
виду ( x  a1 )2  ( y  b1 )2  R12 , ( x  a2 )2  ( y  b2 )2  R22 ».
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Теорему про властивість середньої лінії трикутника можна
перекласти на векторну мову як: «Точки D, E – середини сторін
АВ, ВС трикутника АВС відповідно. Довести векторну рівність
1
DE  AC ».
2
У цьому зв’язку ми хотіли б звернути увагу на роль системи
координат як інструменту перекладу. Вивчення системи
координат, зокрема, координатної площини, не повинно мати
самодостатнього характеру. Систему координат належить
вводити і застосовувати таким чином, що якнайкраще відповідає
ситуації конкретної задачі. Повернемось до першого приклада.
Якби одразу розмістити початок координат у центрі одного кола,
то як результат перекладу можна одержати більш просту
алгебраїчну задачу: «З’ясувати, скільки розв’язків може мати
система з двох рівнянь виду x 2  y 2  R 2 , ( x  a) 2  ( y  b) 2  R12 ».
Для такого «вільного» поводження з системою координат
корисно тренуватися у розв’язуванні задач на заміну координат,
на введення різних типів систем координат у різних ситуаціях
(полярні координати, координати на колі, на сфері (застосування
у географії!), на циліндрі, на конусі і т.п.
Загалом, задачу слід перекласти на ту мову, на якій вона
найбільш просто вирішується, а система координат – один з
могутніх інструментів перекладу. Для реалізації цього підходу
корисно мати переклади з однієї мови на іншу для досить
великої кількості відомих «опорних» математичних фактів.
Зауважимо також, що для багатьох задач важливим кроком
у розв’язанні є переформулювання в рамках однієї мови, але в
цій статті ми не будемо на цьому докладно зупинятися.
4. Від операції до об’єкта. Покажемо ще одне важливе
джерело появи об’єктів у математиці. На певному етапі вивчення
можна змінити точку зору і почати розглядати як об’єкт операції
над об’єктами. Наприклад, від операції порівняння чисел із
часом доцільно перейти до вивчення самостійного об’єкта
«відношення». Фактично у шкільній програмі досить докладно
розглянуто відношення порядку. Інший приклад: від руху як
операції над геометричними фігурами можна перейти до
самостійного об’єкта «рух площини» або, більш узагальнено,
«перетворювання простору». Цей об’єкт має різні способи
представлення, наприклад, синтетичний і аналітичний, можна
вивчати його властивості, а операцією над об’єктом можна
вважати побудову композиції.
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На завершення зауважимо, що об’єктний підхід дозволяє
підготувати учнів на той випадок, якщо вони збираються продовжувати математичну освіту, до сприйняття важливіших математичних структур – груп, кілець, полів, лінійних просторів і т.п.;
хоча в цій статті ми не будемо на цьому докладно зупинятися.
V. Забезпечення навчального процесу об’єктноорієнтованими посібниками
У загальноприйнятих підручниках математики матеріал розміщується відповідно до програми з алгебри й геометрії для
даного класу і протягом року вивчається «шматочок» кожного
об’єкта та його взаємозв’язки зі «шматочками» інших об’єктів. Ми
вважаємо, що поряд із звичайними підручниками корисно створити низку навчальних посібників, кожний з яких присвячений
одному об’єкта в об’ємі всього шкільного курсу математики. Кожний такий посібник має бути складеним з двох частин: довідкової
і «задачної». Передбачувані переваги такого посібника:
- Можна зібрати в одному посібнику весь матеріал, який
відноситься до даного об’єкта в шкільному курсі, а також його
взаємозв’язок «у цілому» з іншими об’єктами. Це зручно як для
самостійного вивчення матеріалу, так і для повторення,
особливо при тій системі видачі підручників, що зараз існує, коли
учень не має підручників за попередні класи.
- При невеликому об’ємі посібника можна включати не тільки
матеріал обов’язкової шкільної програми, але і додатковий – для
використання у школах з поглибленим вивченням математики та
у роботі гуртків і факультативів.
- Підбір системи завдань дозволить використати їх як на
заняттях у класі, так і при самостійній перевірці засвоєння тієї чи
іншої теми.
Існуючі довідники не повністю відповідають цій ідеї, оскільки
вони намагаються покрити весь матеріал шкільної програми і
змушені включати тільки необхідний мінімум матеріалу через
обмеженість об’єму. Крім того, зазвичай, вони не містять задач і
вправ.
Прикладом посібника, який відображає об’єктний підхід, є
посібник В.М. Імайкіна, Т.Б. Філоновської [5].
Отже, об’єктний підхід до організації навчального матеріалу
шкільного курсу математики є корисним, адже полегшує
навчальний процес.
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КОМУНІКАТИВНЕ СПРЯМУВАННЯ У НАВЧАННІ РІДНОЇ МОВИ
У статті окреслено необхідність формування комунікативної
компетенції учнів як провідного компонента у структурі загальної
підготовки й розвитку особистості.

Участь особистості в суспільних процесах, задоволення
власних практичних потреб значною мірою залежить від здатності до ефективної комунікації. Через пізнання і спілкування людина так чи інакше впливає на дійсність, змінює її, реалізує свої
творчі можливості в усіх сферах життя, тому пріоритетною в наш
час стає проблема вивчення рідної мови на комунікативній основі саме для формування комунікативної компетенції учнів як провідного компонента у структурі загальної підготовки й розвитку
особистості. Згідно основних положень чинної програми загальноосвітня школа має забезпечити формування комунікативної
особистості – людини, яка «володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної
мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої
діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)» [8, с.3].
Комунікативна особистість
– це особистість, яка
розглядається з погляду її готовності та здібностей до
мовленнєво-комунікативної діяльності, що пов’язано з розвитком
комунікативної компетенції учня.
Компетенція виявляється в сукупності тих знань, умінь і
навичок, що формуються у процесі навчання української мови й
*
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забезпечують її опанування.
Відповідно до принципів єдності навчання, виховання й
розвитку, гуманізації й демократизації освіти С.Караман виділяє
чотири типи компетенції: мовну, мовленнєву, соціокультурну і
функціонально-комунікативну [1]. Мовна компетенція, на думку
методиста, визначається загальноприйнятими орфоепічними,
лексичними, словотворчими, граматичними, стилістичними нормами; мовленнєва – чотирма видами компетенції: аудіюванням,
говорінням, читанням, письмом. Соціокультурна компетенція визначається рівнем знань з національної культури (звичаї, традиції, література, мистецтво тощо), з історії, географії, економіки,
державного устрою. Особливого значення у процесі навчання
української мови С.Караман надає формуванню в учнів функціонально-комунікативної компетенції, яка визначається вміннями
використовувати мовні засоби в межах функціональних стилів.
До сьогоднішнього часу досить поширеним був погляд на
мовленнєву основу навчання мови, як пріоритетний засіб формування мовленнєвої компетенції учнів, але новий час, коли відбувається перебудова системи освіти, вимагає перегляду традиційних поглядів. У процесі реалізації мовленнєвої змістової лінії,
зазначається в Концепції мовної освіти 12-річної школи (українська мова як рідна), удосконалюються вміння, що становлять
основу мовленнєвої компетенції учнів [2, с.62]: уміння адекватно
сприймати на слух діалог і монолог, що передбачає зосередження уваги на осмисленні висловлювання; уміння користуватися
різними видами читання; свідомо ставитися до вибору, що читати; усвідомлювати мету читання, орієнтуватися, кому адресований текст; оцінювати сприйнятий текст; виділяти головне і другорядне; уміння вести діалог з дотриманням вимог українського
мовленнєвого етикету в різних життєвих ситуаціях; уміння створювати усні монологічні висловлювання; створювати письмові
тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення. Ці основні мовленнєві вміння, як зазначено в Концепції навчання державної мови в
школах України, є «підґрунтям, на якому формуватимуться найзагальніші мовленнєві вміння» [3, с.17], які, на думку М.Пентилюк, є здатністю мовця виконувати мовленнєві дії відповідно до
комунікативних умов і мети спілкування [4]. Вони відображають
рівень сформованості комунікативних дій і є критерієм розвиненого мовлення учня. Тому, можна сказати, що рівень сформованості в учнів саме мовленнєво-комунікативних умінь (а не
мовленнєвих чи комунікативних окремо) і є найбільш точним та
реальним показником ефективності вивчення будь-якої теми на
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уроках рідної мови.
Останнім часом у педагогічній науці почало з’являтися чимало досліджень, присвячених проблемі формування мовленнєвокомунікативних умінь школярів (Л.Давидюк, Г.Михайловська,
М.Казанджиєва, Р.Мельникова, Г.Демидчик, Н.Веніг та ін.). Чи не
найоптимальнішим можна назвати визначення цих умінь, запропоноване Г.Михайловською: «це творчі вміння, які включають у
себе сукупність комунікативно-мовленнєвих дій, спрямованих на
сприймання, відтворення і створення висловлювань в усному
(діалогічному та монологічному) і писемному мовленні
відповідно до вимог ситуації спілкування» [5, с.41].
М.Пентилюк також вважає, що мовленнєва компетенція –
поняття комплексне, яке,,включає систему мовленнєвих умінь,
що слугуватимуть учням для спілкування в різних життєвих ситуаціях. Мовленнєва компетенція кожної особистості виявляється у
виробленні вмінь користуватися усною і писемною літературною
мовою, багатством її виражальних засобів залежно від мети і
завдань висловлювання та сфери суспільного життя» [7, с.9].
Але деякі вчені все ж роблять спроби виокремити зміст
мовленнєвої і комунікативної компетенції, як окремих понять.
Наприклад, А.Нікітіна побудувала модель мовної особистості, у
якій виділила такі типи компетенції: мовну, предмету, прагматичну та мовленнєву і комунікативну окремо. Під мовленнєвою
компетенцією дослідниця розуміє уміння застосовувати знання
мови на практиці, користуватися мовними одиницями, адекватними меті спілкування, і виявляється у володінні мовленнєвими
вміннями й навичками на основі засвоєних мовленнєвознавчих
понять, а під комунікативною компетенцією – сукупність знань
про спілкування, умінь і навичок потрібних для розуміння чужих
та побудови власних програм мовленнєвої поведінки,
адекватних цілям, сферам і ситуаціям спілкування [6, с.61-65].
Погляди А.Нікітіної є актуальними в наш час, але оскільки
найважливішим складникам мовленнєвої компетенції є комунікативна основа навчання і навпаки, тому більш слушно, на наш
погляд, уживати методичний термін мовленнєво-комунікативні
вміння, в основі якого – концептуальне положення про нерозривність комунікації й мовлення, комунікативні якості мовлення, активна мовленнєва діяльність, найвищим виявом якої є творчість.
Ідея розвитку саме мовленнєво-комунікативних умінь учнів є
фундаментальною для методики навчання української мови,
адже шкільна мовна освіта має не тільки давати знання,
формувати вміння й навички, а й забезпечувати належний рівень
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комунікативної компетенції. Проте на практиці реалізацію
комунікативно-функціонального підходу до навчання української
мови й досі повністю не реалізовано передусім через
недостатній рівень процесуально-технологічного забезпечення
методики розвитку мовлення учнів основної школи на аспектних
уроках у зв’язку з вивченням граматики.
З огляду на зазначене вище ми вважаємо, що у процесі
вивчення саме граматичного матеріалу на комунікативній основі
можна реально побачити формування мовленнєво-комунікативних умінь, розвиток комунікативної особистості учня з великим
пізнавальним досвідом, високим рівнем комунікативної компетенції, стійким прагненням удосконалювати власне мовлення,
наслідувати певний мовленнєвий ідеал.
Саме формування мовленнєво-комунікативних умінь на уроках рідної мови, а особливо при вивченні граматики, є одним із
аспектів розвитку творчої мовної особистості, яка «виявляє високий рівень комунікативної компетенції, любить, шанує та береже
рідну мову, є відкритою для розвитку й удосконалення власного
мовлення в усіх його формах, видах, стилях, жанрах» [6, с.61].
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІКИ
У статті наведені відомості про особливості використання
інноваційних технологій при викладання економіки.

Для профільних факультетів економіки, інформаційних
технологій базовий предмет – математика. У ліцеї цю класичну
навчальну дисципліну ведуть учителі так званого вищого
«офіцерського складу» – педагоги з нестандартними методичними стилями: О.А. Губанова, Л.М. Іздебська, О.М. Саломатнікова.
У своїй практичній роботі вони надають значної уваги розвитку
інтелектуальних здібностей учнів та міжпредметним зв’язкам.
Працюючи на уроках над створенням навчальних проектів, прищеплюють їм навички графічного й просторового оформлення
журналістських творінь. В оцінку за захист науково-дослідницьких робіт включають вимоги щодо вміння говорити (зв’язок
риторикою, журналістикою), давати рецензію проведеному
дослідженню, (а це – підготовка до написання науководослідницьких робіт), розглядають правові аспекти авторських
прав на виконану роботу (зв’язок із правознавством). Окрім того,
багато працюють над усуненням прогалин із минулих
навчальних років. І найголовніше – чітко та системно поєднують
викладання математичних дисциплін із основами сучасної
економіки, інформаційних технологій та аналітики (а сучасна
журналістика без соціології – просто не можлива).
В умовах якісної зміни соціально-економічних відносин
особливої актуальності набуває розвиток економічної свідомості
й поведінки як окремих громадян, так і окремих соціальних
спільнот. То ж на сьогодні вкрай важливою проблема соціальної
адаптованості особистості. Адже нові ринкові умови диктують
свої правила виживання. І їх потрібно знати.
Тому актуальним залишається твердження економіста
А. Маршалла: економіка – це наука, що вивчає повсякденне життя, яке залежить від економічних умов, котрі можна змінювати,
робити кращими, тим самим поліпшуючи умови нашого життя.
Але як навчитися дітям орієнтуватися у складних процесах суспільства, які безпосередньо чи опосередковано їх стосуються?
Своє завдання вчителі економіки ліцею визначили чітко: не
тільки дати учням теоретичні знання з основ економіки, а й
*

© Русалкіна Л.М.



38




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



показати, як можна їх практично застосувати, навчити розуміти й
аналізувати події, які відбуваються в економічному житті,
прогнозувати свої шляхи вирішення економічних проблем тощо.
Їхня основна педагогічна мета – це формування економічного мислення в учнівської молоді, що в перспективі допоможе
адаптуватися в суспільстві та знайти своє місце в житті.
Перш ніж сформувати економічну свідомість, потрібно пробудити інтерес до економіки як сфери життєдіяльності людини та
суспільства в цілому. Пробудити його неважко, адже кожен бажає жити в гармонії з навколишнім середовищем. Але підтримувати інтерес – набагато складніше завдання. Саме для цього
використовуються різні форми роботи на уроках, застосовуються
інноваційні технології, добираються цікаві домашні завдання.
Важливими є не лише уроки економіки, а й позакласні
заходи економічного змісту, індивідуальні заняття, економічні
факультативи та курси за вибором, екскурсії, зустрічі з
представниками різних економічних професій, МАН, конкурси
(менеджер – 2007), олімпіади тощо.
Фундамент економічного мислення – наукові поняття, що
складають основу світогляду людини в межах економічних
дисциплін, які вивчаються в ліцеї. За висновками психологічних
досліджень, вік учнів середніх і старших класів – найкращий
період для формування інтелекту дитини. Цей інтелектуальний
дитячий потенціал у ліцеї розвивається за трьома напрямками:
понятійне мислення, мовний інтелект, внутрішній план дій. На
уроках, під час інших форм учнівської діяльності розвиваються
риторичні здібності, закріплюються економічні знання. Передусім
– це вміння вести дискусію, захищати власний проект,
переконливо висловлювати свої думки. Але без сформованого
понятійного апарату якісно виконати це завдання неможливо.
Становленню внутрішнього плану дій допомагають
спеціальні вправи, спрямовані на те, щоб одні й ті ж дії якомога
частіше реалізувати за допомогою розуму. Розвиток інтелекту –
загальноліцейська проблема (його слід формувати при вивчені
всіх предметів, зокрема і профільних).
Наприклад, вирішення проблеми, моделювання ситуації,
формування принципів, розв’язання економічних задач (за
темою «Безробіття»):
1. Що таке безробіття? (описовий характер).
2. Чим безробітний відрізняється від працюючого? (порівняльний).
3. Про що змушує вас думати слово «безробіття»?
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(асоціативний).
4. Чому, на вашу думку, виникає безробіття? (аналітичний).
5. Яким чином можна позбутися безробіття? (пошуковий).
6. Як ви ставитесь до безробіття? Потрібно воно чи ні?
(позиційний).
Працюючи в групах, учні мають змогу пропонувати власні
нові ідеї, вибирати кращий шлях вирішення проблеми. При
цьому вони мають справу не з гіпотетичними, а з реальними
фактами й життєвими ситуаціями.
Наприклад, урок у 10-му класі «Як отримати найбільший
прибуток» дає можливість учням виступати в ролі виробників,
покупців і продавців, а отже, зробити висновок, що і виробництво, і торгівля створюють добробут країни. На уроці в 9 класі
«Суд над інфляцією», де розкривається поняття інфляції і
причини її виникнення, демонструється зв’язок між інфляцією та
грошовою масою, учні беруть участь у його проведені, а не
механічно слухають пояснення вчителя про цей взаємозв’язок.
Одна з дієвих форм удосконалення економічних і практичних знань та навичок – проведення економічних декад, і сприяють за допомогою інтерактивних форм роботи досягненню
поставленої мети. Наприклад, змоделювати певні управлінські,
економічні, психологічні, педагогічні ситуації і сформувати вміння
аналізувати їх, приймати оптимальні рішення (брейн-ринг, «День
Святого Валентина», складання бізнес-плану). Перевага такої
методики очевидна: протягом декади можна задіяти практично
всіх учнів класу, ліцею. І це дозволяє їм виявити свої здібності до
менеджерської та підприємницької діяльності.
Активне вивчення – ідеальний шлях для знайомства з
економічним способом мислення. Коли учні не лише слухають, а
й бачать – вони діють!
За переконаннями викладачів економіки, вирішення проблеми розвитку економічного мислення в учнів сприяє вирішенню
глобальної проблеми економічної освіти всього населення
України. І вже через кілька років це реально допоможе державній
економіці вийти на світовий рівень, адже вона матиме юних
громадян із ґрунтовними основами економічних знань,
підготовлених до здобуття вищої освіти й активної діяльності в
господарській системі держави.
Водночас досвід засвідчує й низку проблем, які спричинює
традиційне навчання. Зокрема, досі недостатньо враховуються
індивідуально-психологічні особливості учнів, доволі недостатня
частка застосування диференційованого навчання. Діюче поточ
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но-епізодичне (тематичне) оцінювання знань учнів не тільки не
виконує самоорганізуючої функції систематичної розумової праці, а й уповільнює процес епізодичного уміння навіть у найздібніших учнів. Впровадження модульно-рейтингової системи дає
змогу усунути ці недоліки та активізувати навчально-пізнавальну
діяльність учнів.
Тому в ліцеї розроблено модульно-рейтиногову систему
оцінювання. Вона враховує всі можливі види та форми
навчально-пізнавальної діяльності учнів, сприяє визначенню
обов’язкової кількості їх виконання, розрахунку загальної
кількості балів, яку можуть набрати учні. І головне – дає змогу
провести моніторинг ефективності системи оцінювання знань.
На уроках інформатики для більш ефективного сприйняття
матеріалу теж використовуються різні прийоми та методики
викладання.
Найпоширеніший – метод проектних технологій. Тут учень
може не тільки показати свої практичні вміння та навички, а й
проявити свої творчі здібності. Ефективність використання цієї
методики проявляється при подальшому створенні значно
складніших комп’ютерних проектів на навчальній практиці і
подальшому захисті їх на конференції, складанні державної
підсумкової атестації, участі в конкурсі-захисті при МАН.
Оскільки створення проекту або міні-проекту вимагає
стабільної суми знань із конкретної тематики, то досить часто
викладачі інформатики звертаються до використання на уроках
теоретичного матеріалу з інших предметів. Зокрема, вони
визначали вимоги до комп’ютерної роботи з точки зору
інформатики, а учні вже самостійно обирали тему з того
предмета, який йому подобається більше.
Останнім часом у ліцеї широко практикується створення
проектів та міні-проектів із якоїсь дисципліни. Це певним чином
більше організовує учнів, оскільки вони знають, що отримають
оцінку не лише з інформатики, але і з іншого предмета, адже
таким чином легше працювати з одним вчителем-предметником,
ніж із кількома одночасно. Торік учителі з інформатики працювали над створенням інтегрованих проектів із математики, біології, у позаминулому році – з хімії. Інші вчителі-предметники мають пропозиції щодо створення комп’ютерних проектів за їхньою
тематикою, зокрема, і з журналістики та економіки. Але не для
всіх тем із інформатики можна застосувати проектні технології.
Звичайно, використання на інших уроках комп’ютера не
тільки для демонстрації, а і для виконання певних практичних
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завдань до певної міри зацікавлює учнів, покращує сприйняття
матеріалу. Не менший успіх має серед учнів ділова гра у вигляді
фрагменту інтегрованого уроку з інформатики-економікиматематики «До банку їде ревізор».
Усе це – свідчення дієвості застосування методу проектних
технологій і незаперечене свідчення поєднання знань та
творчості як учителів, так і учнів.
Відтак, застосовуючи методики інтегрованого навчання,
учителі ліцею чітко знають усі «за» і «проти» їх впровадження
для різних категорій учнівської молоді. Зокрема, на практиці
відстежено, що найменших результатів можна досягти за умов
пасивного навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а найбільших
– за умов інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через
дію – 75%, навчання інших або негайне застосування знань –
90%). Це, безперечно, середньостатистичні дані. У конкретних
випадках результати можуть різнитися, але в середньому таку
закономірність може відстежити кожен педагог.
При застосуванні інтерактивного навчання учитель теж
зустрічається з певними труднощами.
Щоб подолати ускладнення в застосуванні інтерактивних
технологій і перетворити їхні слабкі грані на сильні, учителеві
необхідно пам’ятати:
 Інтерактивні технології потребують певної зміни всього
життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як
учнів, так і педагога. Якщо учитель або учні їх раніше не знали,
починати слід впровадження із розроблення спеціального плану
поступового впровадження інтерактивних технологій. Краще
ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному
році, ніж часто проводити похапцем підготовлені «ігри».
 Можна провести з учнями особливе «організаційне заняття» й розробити разом із ними «правила роботи в класі».
Необхідно налаштувати учнів на сумлінну підготовку до інтерактивних занять. Використовувати спочатку прості інтерактивні технології: роботу в парах, у малих групах, мозковий штурм тощо.
Коли в учнів з’явиться досвід такої роботи, ці заняття проходитимуть значно легше, а підготовка не забиратиме багато часу.
 Використання інтерактивних технологій – не самоціль.
Це лише спосіб створення атмосфери в класі, яка найліпшим
чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає
змогу по-справжньому реалізувати особистісно зорієнтоване
навчання.
Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної
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підготовки вчителя й учнів. Вони мають навчитися успішно
спілкуватися, використовувати навички активного слухання,
висловлювати власні думки, переконувати й бути толерантними,
розуміти інших, ставити запитання і відповідати на них.
Уроки вчителів профільних предметів (Л.М. Русалкіної із
журналістики, О.С. Морозової – економіки, О.П. Казанцевої – інформатики) орієнтовані на формування в учнів ключової компетентності майбутньої професії. Адже тільки володіючи ґрунтовною інформацією, досвідом та інтелектуальним потенціалом,
спираючись на творчі здібності дітей, їхнє нестандартне мислення, учителі можуть досягти професійного успіху. Знання учнів
технологізовані в процесі самостійно-пошукової діяльності і мають рефлексивний характер. Особливо важливий фактор сформованості знань, умінь і навичок учнів із профільних предметів –
це навчальна практика, яка проходить під керівництвом досвідчених, знаних у нашому краї фахівців. Учнів журналістського
профілю опікують працівники Херсонської обласної державної
телерадіокомпанії Т.Г. Мишанчук, С.О.Мовчан, економічного –
О.С. Морозова, Л.О. Мармуль, Н.С. Танклевська, інформаційних
технологій – О.П. Казанцева, В.В. Морозов, С.Я. Плоткін.
Аналіз сформованості здобутих учнями знань свідчить:
ефективність навчання визначається не тим, що вчитель
намагається дати учням, а тим, що самі вони взяли в процесі
навчання. Відтак педагогічне кредо вчителів ліцею: пишатися не
тільки сильними учнями, а тими слабкими, котрі прийшли і стали
сильними.
Вивчення предметів базового компоненту програми – звичне для всіх учнів, адже їх вони опановували ще в школах, де
навчалися раніше. І класні кімнати, і парти в ліцеї такі ж, як і в
колишніх школах. Але профільне навчання вимагає наддержавного стандарту – у розкладі з’являються спеціальні дисципліни,
довузівська підготовка, курси за вибором, а в старших групах –
навчальна практика. Учень у такому навчальному закладі
повинен уміти не просто навчатися, він має творчо зростати:
розв’язувати складні задачі з фізики, математики, економіки,
проводити наукові дослідження на уроках хімії, біології, фізики, а
на уроках із профільних предметів вивчати передові технології,
створювати проекти, уміти організувати, провести теле- чи
радіопередачу, дібрати матеріал, написати інформацію, репортаж, коментар, есе, нарис, взяти інтерв’ю. Дехто з ліцеїстів долучається до науково-дослідницької роботи. Щороку близько 20ти учнів беруть участь у конкурсах-захистах Малої академії наук.
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Не завжди вони повертаються переможцями з таких
інтелектуальних змагань. Спричинене це тим, що звичайні
школярі стають ліцеїстами в підлітковому віці і мають уже деякі
сформовані погляди на життя та навчання, а тому протягом
короткого терміну (2-3 роки) непросто вчительському колективу
«перебудувати» раніше сформовану психологію легкого
здобування знань і схилити до глибокого академічного навчання
та ще й здобуття теоретичних і практичних основ таких
«серйозних» спеціальностей як журналістика, економіка,
інформаційні технології та правознавство.
Усе це актуально для опанування сучасних академічних
навчальних програм. Але в десятки разів більше завдань
вимагається від педагога та учня тоді, коли, окрім обов’язкових
дисциплін, за чотири роки навчання в ліцеї необхідно засвоїти
основи теорії і практики майбутньої професії.
Певною мірою можна стверджувати: сьогодення вимагає
оновлення й осучаснення роботи навчальних закладів. Правомірність і доцільність методики професійної орієнтації учнів у
Херсонському ліцеї журналістики, бізнесу та правознавства
підтвердили самі випускники ліцею. За роки навчання в ліцеї учні
мали змогу не тільки зробити вибір тієї або іншої професії, але й
переконатися в правильності цього вибору. Передусім це –
реальна, ефективна допомога дітям в опануванні професійних
навичок. Окрім того, що сам навчальний заклад дає високу
освітню базу, учень має змогу переконатися в правильності (або
навпаки – неправильності, що дає змогу виправити помилку не
так болісно, адже це тільки – школа, а не університет, на який
витрачені зусилля і кошти…) обраного фаху.
Отже, якщо після вищого навчального закладу молодому
спеціалісту доводиться почасти робити перші кроки в
ознайомленні із практичною роботою за фахом і гаяти чимало
часу, аби навчитися, скажімо, зробити телевізійну чи
радіопрограму, то в ліцеї це завдання бере на себе комплексне
викладання курсу журналістики. Адже в процесі навчання
враховується все: від ґрунтовної теоретичної бази і професійної
майстерності до її практичного втілення.
За всіма спеціальностями учні працюють безпосередньо на
виробничній базі І, здавалося б, професійна термінологія для
них уже добре відома і зрозуміла. Такий комплексний підхід
дозволяє в подальшому не відволікатися молодим спеціалістам
на «до навчання» на виробництві, а більш реально оцінювати
можливості як творчі, так і технічні. Отже – рухатися вперед, а не
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бігти за професійним потягом, наздоганяючи його.
А який практичний результат? Відстежується доволі висока
результативність вступу випускників ліцею до вищих навчальних
закладів. Це і є те головне завдання, яке покликаний реалізувати
ліцей.
Аналіз результатів працевлаштування протягом останніх
7 років засвідчує: скільки навчалося – стільки випускників і
вступили до вищих навчальних закладів, до того ж, відповідно
профілю, за яким навчалися. Тобто: вищий навчальний заклад
випускник обрав за покликанням, і тут, безперечно, широку
дорогу учневі проклав і ліцей. Бо тут здобувалися знання з
профільних предметів, закладалися основи майбутньої спеціальності, гартувалася особистість – допитлива, творча, з нестандартним мисленням і глибокими думками.
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ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА:
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
У статті обґрунтовано необхідність та викладено суть
дослідно-експериментальної роботи щодо формування технологічної
культури педагогів у ЗОШ №15 м.Херсона.

Ми знаємо, що освіта України сьогодні переживає період
глибинних змін, які зумовлені загальноцивілізаційними тенденціями розвитку особистості з критичним мисленням, здатної до
самоосвіти, самооцінювання та орієнтації в сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях. Отже, змінилися самі уявлення
про ідеал освіченої людини. Освічена людина – це не стільки
людина знаюча, навіть зі сформованим світоглядом, скільки людина, яка орієнтується в складних проблемах сучасної культури,
здатна осмислити своє місце у світі. У Концепції загальної
середньої освіти зазначено, що «освіта XXI століття – це освіта
*
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для людини, її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта...». І далі «XXI століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість
людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього
населення набувають вирішального значення для економічного і
соціального поступу країни» [1].
А тому ми вважаємо, що кожна сучасна людина має досягти
не лише певного рівня фахових знань, але й уміти співпрацювати, спілкуватися, користуватися різноманітною інформацією,
творчо мислити та приймати рішення. Хочемо зазначити, що в
Державній програмі «Вчитель» підкреслюється не тільки те, що
«освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному,
духовному і культурному розвитку Української держави», а й те,
що «ключова роль у системі освіти належить учителю» [2].
Відомо, що рівень майстерності вчителя завжди пов’язувався зі здатністю до творчо-пошукової роботи. А.Дистервег
писав, що без прагнення до наукової роботи вчитель потрапляє
під владу трьох демонів: механічності, рутинності, банальності;
він дерев’яніє, кам’яніє, опускається. Саме тому, дослідивши
культурне середовище закладу, узагальнивши навчальновиховні засоби формування культури учнів Херсонської
загальноосвітньої школи № 15, з’ясувавши роль особистості
вчителя у формуванні даного середовища, прийшли до
необхідності запровадження експериментально-дослідницької
роботи з теми: «Методологія формування технологічної культури
керівника та педагога загальноосвітнього навчального закладу».
Масштабне впровадження інформаційних технологій у
навчальний процес, посилення технологічного характеру освіти,
процес «зчеплення» соціальних і технологічних систем, що
виступають як взаємопов’язані аспекти, висувають нові вимоги
до професійно-педагогічної підготовки вчителя. А тому виникає
нагальна необхідність формування технологічної культури не
тільки педагога взагалі, а й керівника навчального закладу, бо
разом з оновленням системи загальної середньої освіти
оновлюється й управлінська діяльність. Для забезпечення
належного рівня модернізації освіти, оновлення управління має
випереджати процеси розвитку сучасної школи. Модернізація
освіти зумовлює більш високий рівень вимог до професіоналізму
керівника школи. Сьогодні керівник закладу освіти управляє
педагогічною системою школи, ії розвитком, організує, стимулює
й забезпечує професійну діяльність підлеглих, вивчає попит на
освітні послуги, сприяє формуванню культури педагогічного та
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учнівського колективів.
Крім того, ми вважаємо, що керівник повинен бути здатним
ретельно продумувати всі аспекти й напрямки організації інформаційно-освітнього середовища, розглядати проблеми інформаційних, зокрема, комп’ютерно-телекомунікаційних технологій із
педагогічних позицій.
Ми виходимо з того, що сучасний керівник, педагог – це
технолог, фахівець із високим рівнем технологічної культури,
який повинен не тільки визначати, розробляти й досліджувати
умови ефективного використання інформаційних технологій у
власній професійно-педагогічній діяльності, знати їх можливості
й обмеження (технологічні знання, уміння й навички), але й
діагностувати можливі позитивні й негативні наслідки, пов’язані з
розвитком особистості учня (технологічні цінності). Такий педагог
має бути позбавлений поглядів щодо абсолютизації технологічних аспектів освіти, невиправданих акцентів на технологічних
моментах на шкоду освітнім, неусвідомленої орієнтації на пріоритет засобів навчання перед його метою. Саме технологічні
цінності, на наш погляд, мають стати на заваді технологічного
крену у визначенні стратегій розвитку освіти, становленні «технократичної» моделі навчального процесу. Для такого вчителя
особистість учня, її розвиток, завжди будуть провідними принципами, орієнтирами й регуляторами професійної діяльності.
А тому ми підкреслюємо необхідність проведення в Херсонській загальноосвітній школі I-III ступенів № 15 експериментально-дослідницької роботи з теми: «Методологія формування технологічної культури керівника та педагога загальноосвітнього
навчального закладу» й вирішення проблеми наукового обґрунтування педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу,
правильного вибору адекватної інформаційної технології для
вирішення конкретної педагогічної ситуації. Зважуючи складність
теми та її вкрай необхідність, ми звернулися за науковою
підтримкою до лабораторії управління освітніми закладами
Інституту педагогіки АПН України в особі Н.М.Островерхової,
к.п.н., наукового співробітника, доцента, та уклали Угоду про
наукове співробітництво [3].
Метою нашого дослідження є:
- оптимізація всіх видів навчально-виховної діяльності;
- глибоке вивчення та використання нових педагогічних
технологій у системі виховного та освітнього процесу школи;
- теоретичне обґрунтування, дослідження можливості та
ефективності формування технологічної культури керівника та
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педагога загальноосвітнього навчального закладу;
- розроблення проекту «Школа високої культури», що
забезпечить реалізацію творчого потенціалу вчительського та
учнівського колективів.
Об’єктом дослідження ми визначили управлінську
діяльність керівників та педагогічного колективу Херсонської
загальноосвітньої школи № 15 та акцентували свою увагу на
предметі дослідження, а саме:
- умовах,
принципах
та
технологіях
підвищення
ефективності навчально-виховного процесу через формування
технологічної культури керівника, педагога загальноосвітнього
навчального закладу;
- процесі розвитку культурного середовища школи.
Виходячи з вищезазначеного, поставили перед собою
завдання дослідно-експериментальної роботи:
- науково обґрунтувати соціальні, психологічні, педагогічні
умови для формування технологічної культури керівника,
педагога загальноосвітнього навчального закладу;
- з’ясувати чинники впливу на формування технологічної
культури керівника, педагога в ракурсі оптимізації всіх видів
навчально-виховної діяльності школи, зокрема – підвищенні
якості освіти;
- дослідити можливості та ефективності формування
технологічної культури керівника, педагога, загальноосвітнього
навчального закладу;
- теоретично обґрунтувати таке дослідження;
- розробити методи формування технологічної культури
керівника, педагога загальноосвітнього навчального закладу;
- глибоко вивчити та сприяти використанню нових
педагогічних технологій у системі виховного та освітнього
процесу школи, визначити роль технологічної культури в
результативності впровадження інноваційних технологій;
- вивчити досвід країн світу з формування технологічної
культури керівника, педагога загальноосвітнього навчального
закладу;
- розробити проект «Школа високої культури», що, з нашої
точки зору, забезпечить реалізацію творчого потенціалу
вчительського та учнівського колективів закладу.
Згідно із завданнями дослідно-експериментальної роботи
були встановлені етапи експерименту та послідовно зазначені
види діяльності під час експерименту.
Етапи проведення дослідно-експериментальної роботи:
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Підготовчий (травень – вересень 2008 року):
– обґрунтування актуальності теми для школи, сучасної
освіти та розвитку Української держави в цілому;
– підготовка нормативно-правового забезпечення;
– прийняття відповідного рішення управлінням освіти виконавчого комітету Херсонської міської ради про надання статусу
експериментального навчального закладу Херсонській загальноосвітній школі I-III ступенів №15 Херсонської міської ради;
– розробка програми науково-дослідної та експериментальної роботи;
– підготовка науково-теоретичного обґрунтування проблеми дослідження;
– з’ясування впливу соціально-освітнього середовища й
культури кожного учня на культурне середовище класу та школи
в цілому;
– визначення ролі особистості вчителя у формуванні
культури учнів та культурного середовища школи в цілому
(очами учнів і вчителів);
– розроблення моделі ідеального вчителя;
– проведення педагогічної ради школи з питання співробітництва в дослідженні окресленої теми з лабораторією управління освітніми закладами Інституту педагогіки АПН України в
особі Н.М.Островерхової, к.п.н., наукового співробітника, доцента.
Діагностично-концептуальний (вересень – грудень 2008 року):
– забезпечення
умов
проведення
експерименту:
матеріально-технічних, морально-етичних;
– визначення групи активних учасників експерименту, які
сприятимуть (на громадських засадах) його результативності;
– створення динамічної групи для вивчення та узагальнення теоретичного аспекта в українській та зарубіжній педагогіці з
питань формування технологічної культури керівника, педагога.
– вивчення та узагальнення використання нових педагогічних технологій у системі виховного та освітнього процесу
вчителями школи;
– постійне проведення психологічних тренінгів з педагогічним колективом з теми формування культури вчителя.
Організаційно-прогностичний (грудень 2008 року – грудень
2009 року):
– розробка плану-графіку проведення дослідження;
– моніторинг впливу соціально-культурного середовища
кожного учня на культурне середовище класних колективів,
школи;
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– створення творчої групи для узагальнення досвіду
педагогічного колективу з питання формування культури учнів
засобами навчальних предметів;
– оформлення методичної збірки з цього питання;
– засідання методичної ради школи: «Науково-дослідна
робота: результати, проблеми, шляхи їх розв’язання»;
– проведення педради розробка Положення про дослідноекспериментальну роботу за темою: «Методологія формування
технологічної культури керівника та педагога загальноосвітнього
навчального закладу»;
– дослідження організаційно-педагогічних та психологічних
умов формування освітньо-культурного середовища школи;
– визначення
позитивних
і
негативних
прогнозів
експериментальної роботи.
Формувальний (грудень 2009 – грудень 2010 року)
– внесення коректив, доповнень до програми дослідноекспериментальної
роботи,
корегування
плану-графіку
проведення дослідження;
– узагальнення використання нових педагогічних технологій учителями школи в системі виховного та освітнього процесу
навчального закладу;
– формування технологічної культури керівників, вчителів
школи.
– розроблення проекту «Школа високої культури».
Узагальнювальний (грудень 2010 – грудень 2011 року):
– проведення комплексного дослідження можливості та
ефективності формування технологічної культури керівника та
педагога загальноосвітнього навчального закладу;
– створення моделі технологічної культури керівника,
педагога школи;
– експериментальна перевірка теоретико-методологічних
засад, методичних рекомендацій щодо формування технологічної культури керівника та педагога загальноосвітнього
навчального закладу;
– підготовка наукового звіту про результати дослідноекспериментальної роботи;
– проведення науково-методичної конференції на тему:
«Методологія формування технологічної культури керівника та
педагога загальноосвітнього навчального закладу – здобутки,
проблеми, перспектива».
Ми очікуємо отримати наступні результати дослідноекспериментальної роботи:
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– розробка моделі технологічної культури керівника,
педагога загальноосвітнього навчального закладу;
– теоретичне обгрунтування можливості та ефективності
формування технологічної культури керівника, педагога
навчального закладу;
– організаційно-педагогічні, методичні рекомендації щодо
формування технологічної культури керівника, педагога
загальноосвітньої школи;
– організаційно-педагогічні, методичні рекомендації щодо
формування культури учнів засобами навчальних предметів;
– психологічні, педагогічні умови формування освітньокультурного середовища школи;
– організація діагностики культурного рівня учнів, учителів,
керівників (школи) та ефективності формування технологічної
культури педагогів;
– запровадження скринінг-контролю щодо формування
культури у процесі навчання та виховання;
– створення проекту «Школа високої культури».
Таким чином, розуміючи, що технологічна культура – це
культура сучасного технологічно насиченого суспільства, це нове відношення до навколишнього світу, яке базується на перетворенні та поліпшенні, а також удосконаленні оточуючого середовища; що прояв різних людських якостей, здатності перетворювати навколишнє середовище, поліпшення оточуючого світу, –
це і є те багатство культур, яке втілилося в поняття «технологічна культура», ми вважаємо, що кожен педагог повинен бути
фахівцем із високим рівнем технологічної культури, тому ще раз
наголошуємо на необхідності в нашому закладі дослідноекспериментальної роботи з теми: «Методологія формування
технологічної культури керівника, педагога загальноосвітнього
навчального закладу».
Література:
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України та Презид. АПН України №12/5-2 від 22.11.01) // Нормативно-правове забезпечення освіти. – Ч.1. – Х. : Основа, 2004. – С. 5.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
AUTOCAD НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ОДЕЖДЫ
У статті запропоновано алгоритм роботи із кресленням у
програмі AutoCAD на заняттях із конструювання одягу.

Современный человек живет в условиях насыщенной информационной среды и задача системы образования – научить
его жить в этой среде, сформировать конкурентоспособного
специалиста с достаточным
уровнем информационной
компетентности. Использование компьютерных технологий в
учебном процессе повышает познавательную активность,
стимулирует творческую деятельность и интенсифицирует
самостоятельную работу студентов.
Конструирование одежды, как дисциплина, изучает принципы и методы процесса конструирования одежды, т.е. построение конструкций, обеспечивающих создание из плоского
материала объемной оболочки, покрывающей тело человека.
Возможность решения задач автоматизированного проектирования отражена в программных средствах самого популярного в
мире пакета для САПР – программе AutoCAD, которая
предоставляет возможности для моделирования объектов
любой сложности, начиная от простых деталей и заканчивая
сложнейшими механизмами.
Возможность использования данного программного обеспечения на практических занятиях по конструированию одежды
создаст условия для формирования у студента знаний, умений и
навыков при работе с чертежом в программе AutoCAD; а также
развитие инженерного мышления и культуры технического
творчества.
Специфика обучения в компьютерной среде рассмотрена в
работах М.П. Лапчика, Е.С. Полат, Н.Ф. Талызиной. Согласно
проведенному О.В. Давыскиба анализу научных исследований в
направлении «Педагогические науки», 40% ученых уделяют внимание использованию информационных технологий в учебном
процессе [1].
О.Г. Глазунова выделяет графично-информационную технологию (ГИТ) как составляющую новой информационной технологии обучения (НИТО) и определяет ее как совокупность элект*
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ронных, программных и методических средств, способов их
функционирования, которые предназначены для накопления,
обработки, представления и использования графической
информации [2].
К сожалению, недостаточно рассмотрена проблема
обучения студентов швейного профиля работе в графических
Windows-приложениях. Целью настоящей статьи является
изложение алгоритма практической работы студентов по
выполнению чертежа с использованием AutoCAD на примере
построения базисной сетки плечевого изделия.
Независимо от сложности алгоритма функций, будь то
рисование точки по заданным координатам или расчет и
построение БК, диалог ЭВМ и пользователя в процессе их
выполнения имеет три четко выраженных этапа:
- активизация функции пользователем;
- собственно выполнение функции, включающее характерную для данной функции совокупность диалоговых взаимодействий: со стороны пользователя задание режимов работы
программ, ввод или выбор исходных данных; со стороны ЭВМ –
запросы на ввод определенного типа данных, выполнение
программ и вывод на экран полученных результатов
(промежуточных или окончательных);
- завершение работы функции и возврат в инструментальную среду графического интерфейса.
Таким образом, для практического решения задачи графического построения, студент должен знать: непосредственно
алгоритм выполнения чертежа; способы задания пользователем
параметров соответствующих функций.
Первое практическое занятие по работе с использованием
программного обеспечения AutoCAD целесообразно вводить
для отработки навыков построения базисной сетки чертежа
плечевого изделия – системы перпендикулярных вертикальных
и горизонтальных линий, определяющих габаритные размеры
изделия и общие размеры основных деталей.
К моменту окончания изучения раздела учебной программы
«Методы конструирования одежды» студенты швейного профиля, обучающиеся по специальности «Профессиональное обучение» 6.010100, владеют навыками выполнения предварительного расчета конструктивных участков (ширина изделия (Шизд),
ширина спинки (Шсп), ширина полочки (Шп), ширина проймы
(Шпр)) и построения чертежа базисной сетки плечевого изделия.
Таким образом, целью работы студентов на первом этапе
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освоения
компьютерной
графической
системы
будет
приобретение умений построения отрезков, ориентированных в
плоскости чертежа в заданном масштабе. Алгоритм построения
сводится при этом к следующим этапам:
1. Открытие окна программы AutoCAD
2. Задание единиц измерения
3. Задание пределов (границ) чертежа
4. Задание параметров сетки и шаговой привязки
5. Выбор текущего слоя
6. Построение прямоугольника базисной сетки
7. Построение горизонтальных и вертикальных отрезков
8. Обозначение конструктивных точек
Для успешного решения данной учебной задачи были
разработаны методические рекомендации по построению
чертежа базисной сетки плечевого изделия в системе AutoCAD.
В данных рекомендациях все этапы пошагово расписаны,
приведены команды как для английской, так и для
русифицированной версии, с помощью команды Print Screen
визуализированы диалоговые окна.
В процессе выполнения практической работы студенты изучают графический интерфейс программы (строку меню, панели
инструментов и строку состояния), приобретают навыки работы
с командной строкой: при задании пределов чертежа, при
задании относительных координат (команда Rectangle – Прямоугольник), при построении отрезков (команда Line – Отрезок);
осваивают режимы шаговой привязки (диалоговое окно Drafting
Settings), управление свойствами слоя (диалоговое окно Layer
Properties Manager – Управление свойствами слоя), приемы
добавления текстовой информации. В таблице 1 представлены
элементы интерфейса, изучаемые на каждом этапе алгоритма
построения базисной сетки в программе AutoCAD.
Таблица 1
Пошаговое изучение элементов интерфейса программы AutoCAD
№
п/п

Алгоритм
построения

1

Задание единиц
измерения
Задание границ
чертежа

2

Осваиваемые
элементы
интерфейса
Диалоговое окно
Drawing Units
Диалоговое окно
Drawing Limits
Командная
строка

Рекомендованные
параметры
Centimetrs
Координаты левого нижнего
угла <0,0>;
Координаты правого
верхнего угла <84,118,8>
(соответствует формату А0).
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№
п/п

Алгоритм
построения

3

Задание
параметров
сетки, шаговой
привязки
Выбор
текущего слоя
Построение
прямоугольника
базисной сетки

4
5

6

7

Построение
горизонтальных
отрезков –
линия глубины
проймы, линии
талии, бедер.
Построение
вертикальных
линий –
определяющих
ширину спинки,
полочки.
Обозначение
конструктивных
точек

Осваиваемые
элементы
интерфейса
Строка
состояния
Диалоговое окно
Drafting Settings
Layer Properties
Manager
команды
RECtang

команды Line
объектная
привязка

Диалоговое окно
Text Style (Стиль
текста)
Команда
Многострочный
текст
Диалоговое окно
форматирования
текста Text
formatting

Рекомендованные
параметры
Режим сетки GRID
Режим привязки SNAP
Шаг привязки 1мм = 0.1см;
Шаг сетки 1см.
Толщина линии для слоя
сетки 0.35 мм
Координаты левого нижнего
угла задают произвольно,
либо вводят параметры в
командной строке; для
задания координат верхнего
правого угла используют
относительные координаты
@54, 80, где 54 – ширина
базисной сетки, 80 – длина
базисной сетки
С помощью объектной
привязки выбирается точка,
относительно которой
строится отрезок

В диалоговом окне
выбираются параметры
шрифта текста
на чертеже формата А0
установить параметры текста
с высотой шрифта 15мм
наклоном 75.
В строке редактирования
необходимо ввести нужный
текст. Выполненное действие
подтвердить нажатием
кнопки ОК в диалоговом окне
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В результате успешного выполнения практической работы
студенты получают на мониторе компьютера изображение
базисной сетки чертежа изделия с обозначением конструктивных точек (рис. 1).

Рис.1. – Чертеж базисной сетки плечевого изделия
в программе AutoCAD

Таким образом, практическое значение использования
программного
обеспечения
AutoCAD
на
занятиях
по
конструированию
одежды
заключается
в
обеспечении
повышения уровня компьютерной грамотности студентов, что
поможет им при выполнении графической части курсовых,
квалификационных, дипломных проектов, а также повысит их
конкурентоспособность как будущих специалистов.
Литература:
1. Давискіба О.В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до
організації навчального діалогу в системі «Педагог – комп’ютер –
учитель»: стан проблеми / Проблеми інженерно-педагогічної освіти.
Збірник наукових праць, УІПА – Харків, 2006 – №13. – С.48–55.
2. Глазунова О.Г. Структура процесу навчання на основі графічноінформаційної технології / Нові технології навчання: Наук.-метод. зб.
/ Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2002. – Вип. 34. –
С.322–328.
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Gontar V., Pasenchuk A.

*

PREPARING SECONDARY STUDENTS FOR TESTS
Стаття присвячена навчанню читанню та аудиюванню
англійською мовою. Наведено алгоритм дій учителя до, під час та
після читання й аудиювання, подано завдання з тем «Здоров’я» та
«Вільний час».

Teaching Listening
In order to teach pupils to listen in English more effectively we
need to:
 Understand the nature and particular characteristics of real
life listening
 Select an appropriate listening text
 Provide our students with a variety of texts for sufficient
practice
 Teach pupils listening strategies
How to study
 Before you listen to the recording, read the instruction and
the true/false sentences carefully to find out what the text will be
about. If the text contains words you don’t know, try to guess their
meaning from the context. If there is no information in the recording
that confirms that a sentence is true, it should be marked as false.
 The first time you listen, mark all those sentences which
match the statements made in the recording. Quickly check if you
have marked the same number of sentences specified in the
instructions. If necessary, find the missing answers when you listen
for the second time.
 Sentences in the exam task and in the recording may use
very similar structures, but their meaning might be completely
different. Focus on the meaning of the text, not the meaning of
individual worlds.
 Remember that what you hear and what you read often use
different words and phrases with the same meanings. Practice
understanding and using different ways of expressing the same
meanings.
 Remember that during the exam you will hear the recording
twice. When you practice, try to listen to the recording no more than
twice to complete the task.
 An effective way of practicing listening comprehension is to
*
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record a short English text and then try to write down the complete
text.
Use your time systematically:
1. Read the task carefully.
2. Listen to the recording for the first time, and while you listen,
mark the answers you’re certain about.
3. Look at the task again, paying special attention to the items
you did not answer the first time you heard the recording.
4. Listen to the recording again and mark the missing answers.
Check that all answers have been marked. If you really don’t
know the answer, guess.
Holiday world
 Tell students that they are going to find out how much they
know about Disney World in Florida. Read each sentence with the
class and ask them to put up their hands if they think it is true or
false.
 Record the number of «true» and «false» guesses on the
board. Don’t tell the class the correct answers at this stage.
 Tell the class that they are going to listen to an expert talking
about Disney World.
 Play the tape. Students listen and check their answers.
 Check the answers with the class
TAPESCRIPT
Reporter: Where is Walt Disney World?
Expert:
Walt Disney World is in Orlando, Florida. It’s the most
popular holiday resort on the planet.
Reporter: Why is it so popular?
Expert:
Many American parents feel that it’s their duty to take their
children to either Disney World in Florida or Disneyland in
California. It’s like a family tradition. For many people a
picture of a child hugging Mickey Mouse is the typical
image of a Disney theme park. However, half of all visitors
to Disney World are adults without children. It’s the world’s
number one honeymoon destination and one of the largest
golf resorts in the in the United States. People come here
from all over the world. Disney doesn’t like to tell about
visitor numbers but there are probably about 50 million
visitors to Disney World each year – 1,2 million from
Britain only.
Reporter: What do they find when they get there?
Expert:
Four enormous theme parks are at the centre of Walt
Disney World. The best known theme park is The Magic
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Reporter:
Expert:

Reporter:
Expert:

Reporter:
Expert:

Reporter:
Expert:

Reporter:
Expert:
Reporter:
Expert:

Kingdom, which is the home of Mickey Mouse and the
other cartoon characters. The other three are Epcot with
its visitors on a tour of a film studio, and the new Animal
Kingdom, which offers them a change to meet real
animals in Disney’s recreation of Africa and Asia.
Are there any other attractions?
The other attractions include three water theme parks and
an island with shows and nightclubs. The accommodation
ranges from camping sites to luxury hotels and there are
plenty of restaurants for all tastes.
How do visitors get around?
Disney World has its own transportation system. There
are vast car parks and wide roads for people who drive
but there is also a monorail, a bus service and ferry
boards they take passengers along a network of canals.
How do staff move around?
Well, actually there are kilometers of underground service
tunnels so that staff can move from one part of a park to
another. This way children can believe that Mickey Mouse
is real because they never see him going to work.
What is the secret of Disney’s success?
Disney tries to create a new reality. The Disney staff who
create the theme parks are called «imagineers». In Disney
World nothing is quite what it seems. For example, Main
Street of the USA is one of the first attractions that you
see when you enter The Magic Kingdom theme park. It’s a
recreation of an old American town, but Disney decided to
build it at 5/8 of the normal size to make the street seem
more toy-like.
There must be a lot of people working there.
Of course. For example, Disney employs over 650
gardeners!
So, is it worth going to?
Well, a lot of people come back again and again. For
many this is an experience of a lifetime. The main
complaints are the high prices and the long queues for the
more popular attractions. But many people don’t even
notice the long queues because Disney found a way to
make them more pleasant. For example, even in the
longest queues you can rarely see more than ten or fifteen
people in front of you and there are always some
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interesting things to explore while you are waiting. A visit
to Disney World is a good experience.
 If necessary, you can play the report again for your students
to help them with the task. Ask: Can you remember the main
attractions in Disney World? Build up a list on the board and make
sure students understand what each attraction offers (The Magic
Kingdom- Mickey Mouse and other cartoon characters/Epcottechnology and the future /MGM Studios – a tour of a film studio/ The
Animal Kingdom- real animals in a recreation of Africa and Asia).
 Ask students about the attractions they would like to go to
and their reasons why. Which of them do they like best of all?
 In pairs, students compare their answers.
 Ask students to share their ideas with the class. You could
take a class vote to find out which would be the most popular
attraction at Disney World.
WARM UP
Answer these questions in your notebook. Then share your
answers with the class.
1 What do you think of when you hear the name Walt Disney?
2 Who is your favourite Disney character? Why?
3 Would you like to visit a Disney theme park? Why/why not?
LISTENING
Holiday world
Look at these statements about Walt Disney World in
Florida and decide if they are true or false.
1 Walt Disney World is the world’s most popular holiday
destination.
2 50% of people that go to Disney World are adults without
children.
3 Disney World consists of three big theme parks.
4 Disney World’s transportation system includes a monorail.
5 There are service tunnels under the park.
6 Visitors to Disney are called imaginers.
7 Disney employs over six hundred gardeners.
8 Disney World is cheap.
9 Queuing in Disney World is an unpleasant experience.
Answers: 1True 2 True 3 False 4 True 5 True 6 False 7 True 8
False 9 False
Listen to the text and check your answers.
Which of the main attractions in Walt Disney World would
appeal to you? Why?
OVER TO YOU
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What is the most popular holiday destination in your
country? Why is it popular? What are the main attractions?
Teaching reading
There are many reasons why getting students to read English
texts is an important part of the teacher`s job. Reading texts provide
opportunities to study language vocabulary, grammar, punctuation
and the way we construct sentences, paragraphs and texts. Good
reading texts can introduce interesting topics, stimulate discussion
and create imaginative responses.
Students do not automatically transfer the strategies they use
when reading in their native language to reading in a language they
are learning. Instead they seem to think reading means starting at
the beginning and going word by word, stopping to look up every
unknown vocabulary item, until they reach the end. Doing this,
students are relying exclusively on their linguistic knowledge, a
bottom-up strategy. One of the most important functions of the
language instructor, then, is to help students to move past this idea
and use top-down strategies as they do in their native language.
Students need to be able to do a number of things with a
reading text. They need to be able to scan the text for particular bits
of information they are searching for. This skill means that they do
not have to read every word and line; on the contrary, such kind of
approach would stop them scanning successfully. Students need to
be able to skim a text – to get a general idea of what it is about.
Whether readers scan or skim depends on what kind of text they are
reading and what they want to get out of it. When reading for detailed
comprehension, whether looking for detailed information or
language, this skill must be seen as something very different from
skimming and scanning. When looking for details, we expect
students to concentrate on the small points of what they are reading.
One of the teacher`s main functions when training students to
read is not only to persuade them of the advantages of skimming
and scanning, but also to make them see that the way they read is
vitally important.
Effective language instructors show students how they can
adjust reading behavior to deal with a variety of situations, types of
input, and reading purposes. They help students to develop a set of
reading strategies and to match appropriate strategies to each
reading situation.
Strategies that can help students to read more quickly and
effectively include:
 Previewing: reviewing titles, section headings, and photo
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captions to get a sense of the structure and content of a reading
selection
 Predicting: using knowledge of the subject matter to make
predictions about content and vocabulary and check comprehension;
using knowledge of the text type and purpose to make predictions
about discourse structure; using knowledge about writing style,
vocabulary, and content
 Skimming and scanning: using quick survey of the text to get
the main idea, identify text structure, confirm or question predictions
 Guessing from context: using prior knowledge of the subject
and the ideas in the text as clues to the meanings of unknown words,
instead of stopping to look them up
 Paraphrasing: stopping at the end of the end of a section to
check comprehension by restating the information and ideas in the
text
Teachers can help their students to become effective readers by
teaching them how to use strategies before, during, and after
reading.
Before reading: Plan for the reading task
 Set a purpose or decide in advance what to read for
 Decide if more linguistic or backgrounds knowledge is
needed
 Determine whether to enter the text from the top down
(attend to the overall meaning) or from the bottom up (focus on the
words and phrases)
During and after reading: Monitor comprehension
 Verify predictions and check for inaccurate guesses
 Decide what is and is not important to understand
 Reread to check comprehension
 Ask for help
After reading: Evaluate comprehension and strategy use
 Evaluate comprehension in a particular task of area
 Evaluate overall progress in reading and in particular types
of reading tasks
 Decide if the strategies used were appropriate for the
purpose and for the task
 Modify strategies if necessary
HEALTH
1.Match verbs 1-8 with phrases a-h to form collocations
connected with a healthy lifestyle. There may be different
solutions possible.
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1 stay
a enough sleep
2 keep
b fit
3 avoid
с a sensible diet
4 go
d jogging
5 work out
e in shape
6 get
f weight
7 lose
g stress
8 follow
h in the gym
Keys: 1. b/e 2. e/b 3. g 4.d 5. h 6. a/b/e 7. f 8. c
Note: Some phrases can be matched with more than one verb.
2. Match the phrases with their definitions.
1 put on weight
a start (e.g. a new hobby)
2 give up
b grow fatter
3 cut down on
c have less of
4 take up
d stop (doing)
Keys: 1 b
2d
3c
4a
Record any new vocabulary that you want to remember in your
notebook. It`s usually a good idea to write down the new words in a
phrase or sentence, which shows you not only the meaning of the
word. But also how it`s used in context.
3.Read the following leaflet giving advice on leading a
healthy life. Some phrases have been left out of the text.
Choose from phrases A-I below to complete the gaps. There is
one phrases you`re not going to need.
HOW TO LIVE TO BE 100
DO
Reduce calories and cut down on sweets, cakes and chocolate.
If you are overweight, try to lose weight. Being overweight increases
your1 _____________of developing circulation problems.
Follow a sensible diet-eat as much low-fat food as possible:
chicken, fish and yogurt are good for you. Aim to eat at least five
portions
of
fruit
and
vegetables
a
day to
ensure
your2____________of Vitamin C and health-giving minerals.
Give up smoking – every cigarette shortens your life.
Lead an active lifestyle. Keep fit and stay in shape: 3 ________
out in the gym or take up jogging? Choose an activity that you
4 ___________. Exercise should be a pleasure, not a duty. Aim to
exercise for about 30 minutes at least five times a week. If you work
sitting down, 5 ________ up as often as you can and walking around
for a while.
DON`T
Don`t go to bed late: if you don`t get enough sleep, you will lack
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energy and you will age faster. Dream replenishes the energies
spent during the day and aids the natural healing process of the
body.
Don`t get stressed: 6 __________ and avoid stress at home,
school or work.
Learn to relax, and when you feel that your stress level is rising,
take a break.
Don`t eat between meals: it`s the fastest way to put on weight. If
you 7 ________ snacks, try at least to eat healthy snacks, like fruit or
yogurt.
Don`t be a fitness fanatic! You need to stay in shape but
remember to 8_________.
A why not work
G maintain a balanced lifestyle
B it`s worth practicing
H enjoy doing
C keep calm
F try getting
D chances
I intake
E can`t give up
Keys: 1 D
2I 3A
4H
5F
6C
7E
8G
*

Кисла Л.Г.
ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ
Стаття розкриває загальні позитивні тенденції
педагогів дошкільного навчального закладу з батьками.

роботи

На сучасному етапі розвитку українського суспільства
помітно зростає статус родини. Політику держави в сфері
репродукції і виховання підростаючого покоління спрямовано на
поліпшення становища родини, як інституту соціалізації. Тому,
завдяки загальним позитивним тенденціям суспільного розвитку,
дошкільні навчальні заклади більше уваги приділяють не тільки
дитині, а й взаємодії з її батьками, вивчають уже відомі та
впроваджують нові форми й методи роботи.
Мета статті – розкрити шляхи взаємодії педагогів з батьками
в умовах дошкільного навчального закладу.
Сім'я – це перша суспільна щаблинка в житті людини. Для
того щоб сім'я успішно виконала свої виховні завдання,
необхідно, щоб батьки знали основні педагогічні вимоги і
необхідні умови сімейного виховання.
Проблеми, які постають під час виховання гідного
*
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громадянина нашої країни, вирішуються знову ж у тісному
контакті з батьками.
Зауважимо, що у системі дошкільної освіти наявні суперечності: між традиційною орієнтацією на взаємодію з батьками і
практичною потребою в нових формах роботи для біль успішного розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку.
Аналіз психолого-педагогічної літератури доводить, що в
останній час хоча й існують різноманітні форми співробітництва,
більшість вихователів взаємодіють з батьками лише в одному з
напрямків [1]. Особливості взаємодії з батьками вивчили
Н.Аксаріна, С.Сиволоб, Г.Махнова, О.Матвєєва, Н.Авдєєва,
О.Волкова та ін.
Опрацювання теоретичних, методичних надбань із зазначеної проблеми свідчить про значні зміни в поглядах учених як на
зміст взаємодії з батьками, так і на вимоги до особистості
вихователя, його ролі та місця в суспільних перетвореннях
(Т.Голубєва,
Л.Островська,
В.Павленчик,
Н.Щербакова,
Л.Григоренко, Л.Калуська).
У зв’язку із цим перед освітніми закладами постає проблема
пошуку нових сучасних підходів щодо взаємодії з родинами своїх
вихованців. Дошкільний навчальний заклад – перший виховний
заклад, який встановлює взаємодію з батьками. У більшості
випадків ефективність його роботи залежить від характеру
взаємодії з родиною [2]. Схема успішного спілкування педагогів з
батьками подана на рисунку 1.
Успішність у спілкуванні з батьками
Заохочення батьків до участі
у спільній роботі з дитиною
і педагогом, колективом ДНЗ

Доброзичливість,
оптимістичність, привітність у
стосунках з батьками

Щирий інтерес до батьків
вихованців, особистісний підхід
до проблем сімейного
виховання у спілкуванні з ними

Залучення батьків
до оцінювання успіхів дитини,
прогнозування перспектив
її розвитку

Уміння вислухати батьків, намагання зрозуміти їхні проблеми,
допомогти прийняти обґрунтоване педагогічне рішення
Рис. 1. Шляхи успішного спілкування педагогів дошкільного
навчального закладу з батьками [2]

У минулому столітті поступово склалося зневажливе
ставлення до домашнього виховання як хибного та
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несистематичного, під впливом якого в більшості педагогів
виникло переконання в педагогічній некомпетентності батьків. На
сьогоднішній день визнання пріоритету сімейного виховання
вимагає інших відносин між родиною та освітніми закладами,
вони визначаються поняттями «співробітництво» і «взаємодія».
Взаємодія являє собою спосіб організації спільної
діяльності, що здійснюється на підставі соціальної перцепції і за
допомогою спілкування. Тому дошкільний навчальний заклад
має планувати свою роботу з батьками на основі нової філософії
взаємодії родини, у центрі якої утримується ідея про те, що за
виховання дітей несуть відповідальність батьки. А дошкільний
заклад покликаний допомогти, підтримати, спрямувати та
доповнити виховну діяльність батьків. Така ідея закладена в
Законі Україні «Про дошкільну освіту» [2].
Співробітництво – це спілкування «на рівних», де нікому не
належить привілей указувати, контролювати, оцінювати. Завдяки
тісному співробітництву педагогів з батьками, навколо дітей
створюється атмосфера взаєморозуміння та підтримки.
Вихователю необхідно насамперед залучити родину до
співробітництва, підвести її до засвоєння і розуміння
педагогічних принципів, доброзичливо пояснити проблеми
дитини. Визначити шляхи їх вирішення.
Взаємодія педагогів з батьками на основі праці розпочинається з моменту першої зустрічі, у межах педагогічного супроводу періоду адаптації дітей. Для успішного співробітництва
педагогів із батьками варто використовувати різноманітні форми
взаємодії: педради разом з батьками. Семінари, семінарипрактикуми для батьків, батьківські збори, консультації,
педагогічні читання, диспути. Круглі столи, анкетування, родинні
свята, виставки, виставки-конкурси, КВК. Педагоги повинні
розуміти, що кожна родина має різний досвід у вихованні дітей,
рівень педагогічної підготовки, освіти та ін. Вихователь добре
знає закономірності розвитку дитини з раннього віку, методи її
виховання й робить усе можливе для надання допомоги батькам
в оволодінні основами педагогічних знань [3].
Робота вихователів може проводитись за такими
напрямками:
1. Вивчення рівня знань батьків (анкетування, опрацювання
анкет, питальників та ін.).
2. Надання теоретичної допомоги (бесіди, Дні відкритих
дверей, усні та рукописні методичні журнали, конференції,
лекторії та ін.).
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3. Система практичної допомоги (щоденні консультації,
дискусії, диспути, діалоги, практичні заняття з розв’язанням
батьками педагогічних задач, проблемних завдань, що стосується розвитку та виховання дітей).
Для того, щоб педагоги та батьки взаємодіяли ефективно,
дошкільний навчальний заклад має створити певні умови:
По-перше, дошкільний навчальний заклад має бути повністю відкритим для сім'ї як із точки зору інформативності, так і
для участі сім'ї в освітньому процесі. Батьки повинні знати про
наявність у дошкільному закладі освітніх послуг, умови перебування дітей в групах, особливості програми для кожної вікової
групи.
По-друге, педагоги, працівники дошкільного закладу повинні
мати уявлення про запити батьків, умови перебування дитини в
сім'ї та її індивідуальні особливості, а також створювати умови
для отримання такої інформації.
По-третє, педагогам потрібно проводити спеціальну роботу,
спрямовану на формування партнерських відносин з батьками
на залучення сім'ї до співробітництва, а саме:
1. Установити доброзичливі відносини між педагогами та
членами сім'ї.
2. Налагодити зворотній зв'язок між педагогами і родиною.
3. Розповсюдити серед батьків сучасні знання про
розвиток дитини і методи виховання.
4. Упровадити
різноманітні
форми
співробітництва
дошкільного навчального закладу із сім'єю.
5. Викликати у батьків бажання цікавитися питаннями
виховання.
Зацікавленість у вирішенні «дитячих проблем» – запорука
зростання освіченості кожного з батьків.
Очікувану ефективність забезпечує раціональне поєднання
різних форм роботи.
Як свідчить досвід, під час спілкування з батьками слід
уникати готових оцінних суджень про виховання, допомагати їм у
виробленні вміння особисто спостерігати за дитиною, відкривати
в ній нові якості і риси. Слід зауважити, що не всі батьки
однаково уявляють процес взаємодії з вихователями, тому з метою ефективної взаємодії і формування партнерських відносин
вихователям доречно дотримуватись таких рекомендацій:
 Детально ознайомитись із можливостями батьків
(культурний рівень, соціальне становище, рівень освіти, вік,
погляди на виховання дитини та ін.) за допомогою анкетування.
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 З’ясувати, хто із членів родини може і хоче отримати
консультацію протягом дня.
 Процес взаємодії з батьками повинен бути поетапним та
систематичним.
 Виявляти інтерес до методів і прийомів виховання в сім'ї,
до традиційних способів взаємодії між членами родини.
 Сприяє встановленню контактів із батьками дітей залучення їх до різних форм організації життєдіяльності дітей у групі,
а саме:
1. Батьківські збори, на яких обговорюються проблеми
життєдіяльності групи і дитячого садка (групові та загальні).
2. Зустрічі з батьками.
3. Вечори запитань і відповідей.
4. Засідання круглого столу, щодо проблем , що виникають
полеміку.
5. Заняття тренінгового характеру (мета – навчити батьків
правильно будувати спілкування і спільну діяльність з дитиноюдошкільником).
6. Семінари-практикуми.
7. Спільні з дітьми, батьками й вихователями свята.
8. Школи для батьків (працюють за бажанням батьків).
9. Сімейні педради (або «домашні педради»), що проводяться у батьків удома.
10. Батьківські конференції.
11. Залучення батьків до життя дитячого садка (організаційно-господарська допомога при проведенні екскурсій, тощо).
Досвід показує, що позитивне налаштування педагогів і
батьків на спільну діяльність має величезну педагогічну цінність.
Батьки будуть упевненні в тому, що дошкільний навчальний заклад завжди допоможе їм у вирішенні педагогічних проблем, і в
той же час не нашкодить, тому що буде враховувати думку родини і пропозиції, щодо взаємодії з дитиною. Педагоги, у свою чергу, впевнені в розумінні з боку батьків більшості проблем ДНЗ.
Треба врахувати, що сучасна сім'я лише розділяє свою
виховну функцію з іншими суспільними закладами.
Отже, чим сильніший буде взаємозв’язок і наступність між
сімейним вихованням та вихованням суспільним, тим вагоміший
буде результат виховання як єдиного цілеспрямованого процесу.
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ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ
ЕМОЦІЙНО-ЗАБАРВЛЕНОГО ТЕКСТУ

У статті розкрито вплив емоційно-забарвленої лексики на
сприйняття інформації.

Сприйняття інформації людиною залежить від її емоційного
забарвлення. Тому варто використовувати ці прийоми на уроках.
Кожна сучасна людина повинна вміти використовувати емоційнозабарвлений текст в комунікації, а також критично оцінювати її.
Критичний аналіз надасть можливості особистості збагнути її
вплив на свідомість. Такі впливи можуть бути як позитивними,
так і негативними, тому вчителі мають на своїх уроках звертатися до розгляду текстів, які мають емоційну забарвленість.
Вплив за допомогою мовних засобів, який здавна
використовувався в різних сферах життя людини (навчання,
виховання, психотерапія, магія, література, релігія тощо), набув
нових якостей у сучасному житті, зокрема в політичній і
рекламній комунікації. Тексти реклами належать нині чи не до
найбільш агресивних видів писемної продукції публіцистичного
стилю. Комунікативна мета реклами – це спілкування через текст
шляхом складної взаємодії автора з читачем.
Мовна гра та гумор у рекламному тексті допомагають більш
результативно вплинути на читача. Тому гумористичні елементи
у рекламі є однією з найнеобхідніших умов досягнення
комунікативної мети автора рекламного тексту – перетворити
потенційного споживача рекламованої продукції на реального.
Людина прихильно ставиться до рекламного повідомлення у
двох випадках: якщо воно несе важливу для неї інформацію або
*
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приносить задоволення. А гумор, збуджуючи позитивні емоції, і є
джерелом задоволення. Тож уміння розсмішити вкрай необхідне
для рекламіста. До яких же засобів вдається рекламіст?
Графічні виділення ключових слів у тексті – так створюється
«подвійний текст», у якому містяться два рекламні повідомлення. Спершу читається виділене графічно коротке повідомлення,
сконструйоване з фрагментів, які входять до другого – довшого
повідомлення: «Ми пропонуємо те, що БУДУЄМО» (реклама
будівельної фірми).
Умисні орфографічні помилки, які дають змогу ввести
додаткові конотації (відтінки у значенні): «Бережи жуби ж
дитинства» (реклама стоматологічної клініки) – тут зімітовано
мову людини без зубів, що додає додаткового смислу (людина
впевнилася на власному досвіді, що треба берегти зуби);
конотація беззубості працює і як залякування.
Семантичною основою гри слів є поєднання в одному
контексті слів у прямому і переносному значеннях.
Розрізняють так звану дисемію – одночасну реалізацію в
контексті двох значень одного слова, внаслідок чого виникає
семантичне мерехтіння (у свідомості реципієнта актуалізується і
пряме, і переносне значення), і транссемію – перехід від одного
значення слова до іншого в межах невеликого відрізка мовлення.
Приклади дисемії: «Людина на 70% складається з води.
Фільтруєш?» – реклама фільтрів Instapure (фразу «Фільтруєш?»
ужито відразу в двох значеннях: «Використовуєш фільтр?» і
«Міркуєш?» (сленг), водночас установлюється причиновонаслідковий зв’язок між цими значеннями: якщо міркуєш, то
будеш використовувати фільтр). «Наполеон починав як
командир батареї» – реклама акумуляторних батарей, на
малюнку зображений Наполеон поруч з акумулятором; «Тихо!
Йде фінансова операція!» (аналогія з операцією в медицині
створює враження великої складності й відповідальності);
«Взуємо всіх!» – реклама взуття (гра прямого і переносного
значень слів спричиняє семантичне мерехтіння – причому
переносне значення може стосуватися обох комунікаторів: «у
цьому взутті я обману (взую, тобто «обдурю» – сленг) усіх і «я
придбаю це взуття, а отже, мене обмануть»); див. Також: «Взула
і забула». Приклади трансемії: «Піднімаємо все. Навіть настрій»
(реклама автонавантажувачів); «Вдихни повними грудьми!»
(реклама вентилятора, на малюнку зображено два працюючі
вентилятори і пишногруда дівчина); «Плодіть і розмножуйте!»
(реклама копіювальних автоматів) – у наведених прикладах
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каламбури маскують непристойне – сексуальну апеляцію.
Каламбури можуть будуватися й на грі різних слів, подібних
своїм звучанням: «Вставайте, соні, включайте Soni»; при цьому
може спостерігатися значеннєве зближення слів, подібних своїм
звучанням (паронімічна атракція); «Wella. Вы великолепны»;
«Чистота – чисто Tide» (так помилкова етимологія начебто
експлікує «прихований» смисл назви товару.
До каламбурів цього типу належать перероблені усталені
вислови – вирази-кліше, відомі цитати, крилаті фрази, прислів’я і
приказки: «Карл для Клари купує в Коралі»; «Перпетум меблів»
(реклама мережі меблевих магазинів) – при цьому до тексту
вводиться додаткова інформація про міцність і довговічність
меблів; спрацьовує аналогія з перпетуум мобіле – вічним
двигуном); «Прийшов, побачив, повечеряв» (реклама мережі
ресторанів «Швидко»).
Стилістичний дисонанс (стильовий контраст) – використання
мовних засобів, не характерних і навіть конвенційно
неприпустимих у певній комунікативній ситуації. Порушення
мовцем загальноприйнятих норм спілкування здійснюється з
метою якнайефективнішого впливу на адресата. Найчастіше за
допомогою таких прийомів бажана для рекламістів ситуація
подається в рекламі як така, що вже стала реальністю, й
адресата змушують уявити себе в цій ситуації: «Це ваш
комп’ютер!» – реклама фірми Computink; «Візьми свою машину!»
– реклама розиграшу призів, серед яких був і автомобіль
(дисонанс реальної й очікуваної об’єктивної модальності; на
подібних дисонансах побудовані так звані антиреклами: «Хочете
мати жовті зуби, несвіжий подих, постійний кашель? Тоді
відкрийте для себе країну Marlboro!»; «Так, це мій банк!» –
реклама «Альфа-банку»; «Тепер вона моя!» – реклама
розпродажу іномарок (дисонанс реальної й очікуваної
комунікативної ролі мовця); «Не пробуй, а то сподобається» –
реклама чаю Madison (дисонанс реальної й очікуваної
комунікативної функції висловлювання).
Отже, гумор у рекламі неодмінно приваблює потенційних
користувачів. Про це свідчить і його дієвість у шлюбних
оголошеннях, які теж по суті, є своєрідною рекламою, де
людина, яка подає оголошення рекламує себе: «Дама приємної
зовнішності 53-х років готова до виникнення симпатії та
сексуальної прив’язаності під час щоденного вигулювання
собаки. Великий пудель любить мексиканські страви, Моцарта й
таємниці. Господиня любить усе те ж саме плюс спортивну
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ходьбу, велосипедні прогулянки й веслування на байдарці.
Обидві блондинки».
Це оголошення своєю незвичайністю привернуло увагу не
лише потенційних компаньйонів для вигулювання собаки. Крім
наведених тут прикладів, є ще інші способи побудови гумористичного контексту. Ми ж дослідили, що в публіцистичному
тексті, яким і є реклама, досить широко застосовуються
семантичні засоби комічного, зокрема створення «подвійного
контексту» (таким чином створення двох значень), умисні
орфографічні помилки, які дають змогу ввести додаткові
конотації (відтінки у значенні), поєднання в одному контексті слів
у прямому і переносному значеннях (дисемія).
Семантичні засоби комічного знайшли своє місце і на газетних шпальтах. Розглянемо літературні цитати і ремінісценції.
Цитування тих чи інших класичних творів світової літератури на
шпальтах сучасної преси дуже поширене явище, причому
цитування може бути як безпосереднім, так і опосередкованим.
Але інколи цитування створює комічні моменти через навмисне
неправильне трактування лексичного значення.
«... Промчав рік Коня серед цього жахливого багатоголосся,
але віз, який він тягнув, виявився порожнім. Тепер надія на Білу
Козу: може, вона вивезе... Тільки б не налякати цю досить
тендітну тварину нашим добре тренованим голосом. То, може.
Варто прислухатися до давно казаних мудрих слів мудрих
людей? Наприклад, нам усім до Льва Толстого: «Більше за всіх
говорить той, кому нічого сказати». А високим державним діячам
– до Піфагора: «Роби велике, не обіцяючи великого» («Київський
вісник», 9.01.91). При безпосередньому цитуванні обов’язково
вказується автор літературної цитати, а сама цитата, як правило,
береться в лапки.
Опосередковане цитування являє собою вільний переказ
тієї чи іншої загальновідомої цитати при повній відсутності
посилань на автора, лапок та інших аксесуарів звичайного
цитування, іноді достатньо імені головного героя відомого
класичного твору, щоб упізнати і його назву: «А хіба не можемо
ми, громадяни однієї з найбільш суверенних держав, допустити
такої ганьби, щоб наші всенародно любимі депутати разом із
спікером у підземних переходах з простягнутою рукою, наче Кіса
Вороб’янінов, жебрали (зрозуміло, між парламентськими
засіданнями) на прохарчування. Ніколи в світі» («Демократична
Україна»); звичайно, Кіса Вороб’янінов – герой роману І.Ільфа та
Є.Петрова «Дванадцять стільців»). Такі літературні ремінісценції
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використовуються, найчастіше, як порівняння, що входять у
загальну характеристику героя газетного матеріалу або ситуації,
що привернула увагу журналіста.
Як порівняння можуть бути використані і загальновідомі
цитати, де посилання на автора твору або згадування імені
героя взагалі не потрібні: «Добродій Яковина, ставши т.в.о.
Міністра, вирішив безпідставно і волюнтаристськи ревізувати
попередній наказ, не помічаючи, що сам себе, як ота унтерофіцерська дружина, відшмагав» («Українська газета»).
Літературна ремінісценція, крім функції порівняння, може
виконувати і композиційну, або конструктивну, функцію.
Наприклад, стаття Євгена Сверстюка «Що таке європейський
контекст (полеміка з автором, що заблукав біля коріння
християнства)» починається літературною ремінісценцію, тобто
вільним переказом відомої цитати, який включає в себе і автора,
і опосередковано назву твору, і ім’я головного героя, виражає
головну ідею автора газетного матеріалу: «Кажуть, що багатий
господар того дому схожий на мольєрівського міщанина
Журдена, здивованого відкриттям, що він увесь вік говорить
прозою. Але в нього ще є вчитель, який нагадує, що та проза
накрізь перейнята духом і буквою християнської культури, яка
викристалізувала загальнолюдські цінності» («Літературна
Україна», 20.06.91). Закінчується стаття тією ж самою
ремінісценцією, яка підтверджує основну думку автора, що він
виклав її на початку газетного матеріалу: «...Адже за такого
розуміння християнства, як у наведеній цитаті, його не можна ні
розуміти, ні прийняти. А за ним же – наша тисячолітня історія,
наша мова – ота сама проза, про яку не знав мольєрівський
Журден». Сверстюк, вводячи засоби іронії, застерігає своїх
читачів від зверхнього, міщанського ставлення до християнства,
а разом з цим – і до історії, мови української держави.
Таку ж композиційну функцію можуть виконувати літературні
цитати і у тих випадках, коли вони використовуються у назвах
газетних статей: «Я вже висловив міркування з цього приводу у
статті «Доки травичка підросте, конячка з голоду помре» («Демократична Україна»), присвяченій проблемам соціального захисту
слабо захищених верств населення України і в першу чергу її
пенсіонерів. Як бачимо, цитування класика (Шекспір «Гамлет»)
використано в даному випадку абсолютно в іншому значенні.
Отже, використання цитат і літературних ремінісценцій,
перш за все, свідчить про добре знання українськими
журналістами світової класики і вміле її використання. Адже
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публіцист обирає насамперед те, що найбільш відповідає
характеру висловлювання, його меті, те, що регулює ступінь
експресивності тексту. При цьому іронія як найпоширеніша риса
сучасної публіцистики допомагає використовувати класичне
літературне надбання «високого» стилістичного забарвлення у
стилістично «знижених» контекстах. Щоб зрозуміти цей іронічний
підтекст, читачі газет повинні бути повністю літературно
«озброєні»: це допоможе отримати естетичне задоволення не
тільки від викладу тих чи інших фактів, думок, коментарів, але й
від того, яким чином вони викладені.
Велике застосування на газетних шпальтах знайшли і
крилаті вислови. Наприклад: «Колись римський імператор
Віспасіан, вводячи податок на туалети, казав: «Гроші не
пахнуть». Наступна історія довела, що «пахнуть». Вони пахнуть
кров’ю і потом» («Демократична Україна»).
Так, дуже популярним на шпальтах сучасних українських
газет є загальновідомий вираз, що вживається у літературних
мовах світу протягом багатьох століть: «розділяй і владарюй».
Оскільки цей крилатий вислів являє собою певну політичну
формулу, він вживається перш за все тоді, коли мова йде про
зовнішню політику держави: «Невже так звана третя сила, якій
кісткою в горлі застряє добросусідство України і Білорусі, яка
будь-що прагне розчленувати українську націю, будь-яку націю,
аби лишень спрацював облюбований принцип: «Розподіляй і
владарюй!», невже ця сатанинська сила зуміє розіграти поліську
карту? («Українське слово»).
Широко вживається у літературних мовах світу крилатий
вислів «буря у склянці води» зі значенням «галас, що не
заслуговує на увагу»: «Йдемо далі і беремо ту злощасну таємну
ухвалу, якою депутати самі собі поклали найвищу платню в
державі і яка викликала бурю в склянці води».
Отже, вводячи до публіцистичного тексту літературні цитати
і крилаті слова із зміщенням їхнього основного значення, автор
досягає більшої експресивності висловлювання. А це є головною
задачею публіцистики як жанру.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРАЦІ ДО РОБОТИ
В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
У статті висвітлено питання підготовки студентів у процесі
занять у навчальних майстернях до майбутньої роботи вчителем
трудового навчання в умовах профільного навчання школярів.

Одним из приоритетных направлений подготовки будущих
учителей трудового обучения к работе в условиях профильного
обучения школьников есть процесс их обучения в учебных
мастерских. На эффективность подготовки влияет ряд
факторов. Рассмотрим основные из них.
Структурирование учебного материала. При структурировании учебного материала в процессе производственного обучения важное значение имеет его организация, зависящая, прежде
всего от системы обучения и дозирования практических занятий.
В производственном обучении известны следующие основные системы: предметная, операционная, операционно-предметная, система ЦИТ или моторно-тренировочная, операционно-комплексная [2; 4]. В исследованиях А.М.Новикова,
Д.А.Тхоржевекого и других, основанных на экспериментальной
работе школ и профтехучилищ, показано, что в производственном обучении в настоящее время используются
операционно-комплексная и операционно-предметная системы,
причем доказано, что последняя более эффективна.
При проведений занятий по операционно-комплексной
системе студенты с трудом включаются в производительный
труд, так как им приходится одновременно изготавливать
несколько изделий, подобранных с таким расчетом, чтобы
время, необходимое для выполнения каждой операции,
соответствовало предусмотренному в программе. К тому же
результаты своего труда учащиеся видят только по окончании
изучения раздела. В группах, которые занимаются по
операционно-предметной системе, обучающиеся относятся к
*
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учебным заданиям с большим интересом, их легче обеспечить
объектами работ.
Операционно-комплексная система имеет еще ряд недостатков: нет возможности давать студентам задания на разработку маршрутных технологических карт, которые используются в производстве, ограничены возможности для решения
технических задач и формирования у студентов технического
мышления и рационализаторских способностей; возникает проблема долговременного хранения большого количества незаконченных изделий, быстро утомляется групп мышц, максимально
занятая при выполнении заданной операции, однообразный
характер труда приводит к снижению интереса к нему.
Этих недостатков лишена операционно-предметная система. Большую эффективность операционно-предметной системы
можно
объяснить
повышением
активности
студентов,
уменьшением утомляемости вследствие частых переходов от
выполнения одной операции к другой, большей общественно
полезной направленностью работы.
Анализируя преимущества и недостатки обеих систем,
можно сделать вывод о том, что обучение в учебных мастерских
пединститутов эффективнее при применении операционнопредметной системы.
Учет образовательных возможностей. При проведении
практикума в мастерских необходимо учитывать образовательные возможности студентов. В первую очередь, следует
отметить их больную подготовленность в сравнении с
учащимися школ и профтехучилищ к усвоению новых знаний,
умение самостоятельно решать технолого-технические вопросы,
обеспечение на более высоком уровне контроля своей работы и
др. Поэтому для повышения эффективности обучения
появляется
возможность
добиться
повышения
уровня
самостоятельности при овладении знаниями.
Известно, что любой учебный процесс наиболее
эффективен, если обучаемые сразу узнают о результатах
работы. Объясняется это тем, что немедленная оценка работы
создает дополнительный стимул к дальнейшей деятельности,
особенно при систематическом анализе результатов учебного
труда. Отсюда следует важный практический вывод: учебный
процесс в мастерских следует организовать так, чтобы
обучаемые систематически видели продвижение в усвоении
знаний, умений и навыков.
Систематическое продвижение в процессе учебы видно при
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контроле и.анализе знаний, умений я навыков самими
студентами или преподавателями, то есть путем контроля,
самоконтроля и последующим анализом их результатов. Эти
виды контроля в процессе производственного обучения можно
разделить на две основные группы: по знаниям студентов и по
практической работе.
В связи с особенностями проведения практикума в
мастерских (малое количество часов, отводимых на практикум,
ограниченное время на инструктаж и проверку знаний)
возникает необходимость использовать аффективные способы
проверки знаний, занимающие незначительное время. Поэтому
мы уделили особое внимание программированному контролю,
поскольку при его использовании преподаватели имеет
возможность проверить знания у всех обучающихся на каждом
занятии, затратив на эхо минимальное количество учебного
времени. К сожалению, программированный контроль знаний
студентов по практикуму в мастерских используется редко. Мы
предложили проводить программированный контроль у всех
студентов на каждом занятии, так как это будет способствовать
систематическому изучению и арочному усвоению знаний.
Учитывая образовательные возможности студентов и
незначительное количество времени, отводимое на практикум,
для повышения эффективности производственного обучения
студенты самостоятельно изучали значительный объем теоретических сведений, а освободившееся время использовали на
формирование трудовых умении и навыков. При этом учитывалось, что элементы слесарной, столярной и механической
обработки материалов изучались в школе и студенты имеют
определенные знании по основам наук. Часть необходимых
знаний они получают в вузах во время изучения технологии
конструкционных материалов, черчения и т.п. Поэтому,
приступая к производственному обучению в мастерских
педвузов, студенты владеют определенными знаниями по.
ручной и механической обработке материалов. Опираясь на эти
знания, студенты, на наш взгляд, могут самостоятельно
овладеть теоретическими сведениями, необходимыми для
занятий в учебных мастерских.
Из теории педагогики известно, что знания, полученные
самостоятельно, более прочны. Такие знания дольше
сохраняются в памяти и специалисту легче ими пользоваться [1;
3]. При этом подчеркивается, что усвоение знаний должно быть
систематическим.
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Во время самостоятельного изучения теоретических сведений в читальном зале или мастерских студенты моги проверить
свои знания по контрольным вопросам в карточке задании.
Изучив материал, они отвечали на контрольные вопроси, затем
находили по шифру ответы и сравнивали их со своими. Если
возникали вопросы, студенты могли получить консультацию в
учебных мастерских у преподавателя или мастера.
Поскольку студента самостоятельно изучали технические
сведения, необходимые для занятий по практикуму в
мастерских, это дало возможность выделить часть времени,
отводимого на инструктаж, для формирования трудовых
практических умений и навыков без ущерба для овладения
теоретическими знаниями, приучить студентов к самостоятельной работе с литературой.
Организация самоконтроля
и
саморегуляции
при
формировании трудовых умений и навыков. На современном
этапе, как рекомендуют психологи и физиологи, формирование
умений и навыков организуется педагогами так, чтобы сознание
обучаемого участвовало а этом процессе максимально.
Исследователи считают, что на точность выполнения трудовых
действий основное влияние оказывает сформированность
приемов самоконтроля.
Успешное формирование самоконтроля возможно в том
случае, когда обучающийся знает, какими признаками
характеризуются недостатки в работа, и умеет различать их
даже тогда, когда они сравнительно слабо выражены. Основная
сложность овладения самоконтролем состоит в том, что трудно
различить признаки правильного выполнения операций, по
которым можно было бы определить степень совершенства, а
также в том, что эти признаки разнообразны и многозначны.
Следовательно, необходимо уменьшить возможность ошибочного выполнения студентами операций и приемов с
помощью различных приспособлений, а преподавателю при
инструктаже нужно сообщать максимальное количество признаков правильного выполнения операций и приемов, чтобы
обучаемые отобрали из них те, которые им наиболее подходят.
Кроме того, преподаватель должен указывать на возможные
приемы самоконтроля, используемые во время изготовления
изделия, как с помощью различных приспособлений, так и органов чувств. Например, с помощью приспособлений «оптический
экран» и «роликовый координатор», по перекрестному штриху,
на просвет линейной или угольником, по замерам
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штангенциркулем, по траектории напильника и т.д. Сведения по
самоконтролю давались также в инструкционных картах.
При использования тренажеров необходимо, чтобы формируемые умения и навыки по своей структуре соответствовали
реальным трудовым процессам. На тренажерах могут
отрабатываться и части операции, и их комплексы. Несмотря на
то что целесообразность использования тренажеров в учебном
процессе научно обоснована, они еще не нашли широкого
применения из-за сложности их разработки и настройки.
Необходимость использования указанных приспособлений
вытекает из того, что преподавателю во время занятий трудно
одновременно контролировать правильность выполнения
приемов и операций 12-15 студентами и исправлять их ошибки.
В средних школах было разработано значительное количество таких приспособлений, но широкого распространения они
не получили. Это связано, на наш взгляд, с неразработанностью
методики их применения, несовершенством конструкций,
сложностью использования, а также тем, что многие конструкции
применимы только для выполнения учебных упражнений.
Приспособления, применяемые для изготовления общественно полезной продукции, классифицируются по-разному:
предназначенные для выполнения ручных операций и приемов;
для выполнения станочных операций и др. На основе
дидактических требований приспособления можно разделить на
две основные подгруппы: усложняющие процесс выполнения
операций и приемов; упрощающие процесс выполнения
операций и приемов
На основе деления
можно определить наиболее
рациональный способ применения приспособлений в учебных
мастерских пединститутов.
Методика применения приспособлений, описанная для
учащихся профтехучилищ и школ, для студентов, на наш взгляд,
имеет свои особенности. Объясняется это тем что, студенты
пединститутов приходят в мастерские с определѐнными
умениями и навыками и задачей учебного процесса является их
усовершенствование.
Кроме того, они должны уметь применять их как будущие
преподаватели. Поэтому нерационально применять в мастерских приспособления, используемые только для выполнения
учебных упражнений. С нашей точки зрения, более
целесообразно принять те, которые можно использовать при
изготовлении полезной продукции. Положительный эффект
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использования приспособлений объясняется также тем, что они
помогают увидеть сразу же ошибки в выполнении приемов и
операций и внести поправки в выполняемые трудовые действия.
При постоянном применении приспособлений, которые
усложняют выполнение операции, студенты направляют свою
мыслительную деятельность на правильное, выполнение
рабочих движений. Это потому, что приспособления, усложняющие трудовые действия, ставят студента в условия, когда
ему необходимо выполнять прием или операцию только
правильно. Процесс формирования умений и навыков в
затрудненных условиях способствует более эффектному его
протеканию. Таким образом, применение приспособлений, выполняющих функцию тренажеров, эффективно для периодического самоконтроля. Приспособления, усложняющие выполнение операций, следует применять для постоянного самоконтроля. Дальнейшее совершенствование формирования самоконтроля связано с использованием современных технических
средств, в частности видеомагнитофона, видеокамеры и
телевизора, применяемых комплексно.
При этом следует учитывать, что использование видеомагнитофона с видеокамерой намного ускоряет процесс
формирования трудовых умений и навыков на основе более
совершенного и осознанного самоконтроля, так как обучаемые
могут видеть свои движения в динамике. Применение
комплекса, включающего видеокамеру, видеомагнитофон и
телевизор, в дидактическом плане ценно тем, что это одна из
самых эффективных форм активного формирования самоконтроля и саморегуляции практической работы обучающихся.
Затрудняет
применение
этого
комплекса
большая
стоимость и то, что одновременно с ним может работать только
один студент. На данном этапе учебный процесс по
формированию умений и навыков лучше всего строить на
основе сочетания работы студентов с этим комплексом и
приспособлениями, выполняющими функции тренажеров.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, студенты,
получившие предложенную подготовку, в дальнейшей своей
работе смогут широко использовать полученный опыт в
процессе профильного обучения старшеклассников.
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КЕРІВНИЦТВО СУЧАСНИМ
ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
У статті розкриваються підходи до управління сучасним
дошкільним навчальним закладом.

Суспільне дошкільне виховання – початкова ланка в системі
безперервної освіти.
Керує всією діяльністю дошкільного навчального закладу
завідуюча. Основне її завдання – разом з вихователемметодистом створити дружний, згуртований, працездатний
колектив, де кожен відповідає за доручену йому справу, за
роботу всього закладу.
У статуті дошкільного закладу записано: «Завідуюча здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує правильний підбір і розстановку кадрів, створює умови для підвищення
теоретичного рівня і ділової кваліфікації працівників; здійснює
контроль за навчально-виховним процесом, організовує і
контролює харчування дітей, господарську діяльність дошкільного закладу, здійснює адміністративне керівництво»[4].
В яслах-садках, де є шість і більше груп, введено посаду
вихователя-методиста на правах заступника завідуючої з
навчально-виховної роботи.
Його обов’язок – вивчати стан виховання і навчання в усіх
вікових групах, надавати методичну допомогу вихователям,
виявляти, вивчати, узагальнювати і поширювати перспективний
педагогічний досвід, організовувати (разом із завідуючою за
єдиним планом) методичну роботу.
Завідуюча має так організувати роботу, щоб у спільній
діяльності з вихователем-методистом були чітко розподілені
функції, не було дублювання і суперечностей.
Великого уміння від керівника вимагає робота з кадрами в
цілому і з кожним працівником зокрема.
Насамперед необхідно створити умови для творчої роботи.
*
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Вихователеві потрібна серйозна, доброзичлива методична
допомога з боку завідуючої та методиста. Тому керівникам
установи слід глибоко вникати в суть виховного процесу і
відповідно його спрямовувати. Вихователь повинен мати час для
самоосвіти. Тому завідуюча має суворо регламентувати наради і
засідання, дбати про дисципліну праці вихователя.
Завідуюча-керівник не зможе спрямовувати роботу колективу, якщо вона постійно не прагнутиме до самоосвіти, до
самовиховання. Вона завжди мусить бути на рівні часу, а це
означає – постійно підвищувати свій теоретичний рівень,
вдосконалювати фахову кваліфікацію.
При всій різноманітності поточних справ вона не повинна
упускати головного – повсякденного навчально-виховного
процесу. Це можливо лише за умов наукової організації праці в
дошкільному закладі, раціонального використання робочого часу
завідуючої і кожного працівника.
Керівництво дошкільним закладом з боку завідуючої
спрямоване на всебічний розвиток дітей і підготовку їх до
навчання в школі.
У керівництві важливе місце належить плануванню, яке
забезпечує цілеспрямованість роботи педагогічного колективу і
практичне здійснення педагогічних заходів.
Завідуюча має чітко визначити і спланувати основні
завдання педагогічного колективу з питань навчання і виховання
дітей, вивчення стану виховної роботи в усіх вікових групах
відповідно до програм, змісту і форм контролю.
Система контролю має бути гнучкою, змінюватися залежно
від результатів роботи вихователя, попередніх, наступних
перевірок.
У кожному конкретному випадку завідуюча вирішує, які види
контролю вона використає, виходячи з існуючих обставин.
Головне – знайти причини недоліків і своєчасно вжити заходів
для їх усунення.
Використання всіх форм контролю дасть можливість
завідуючій діставати необхідну інформацію про стан виховання
дітей у дошкільному закладі, активно впливати на педагогічний
процес та керувати ним. Перед будь-якою контрольною
перевіркою доцільно проводити попередню перевірку, мета якої
– надати своєчасну методичну допомогу вихователеві. Це може
бути перевірка і аналіз календарних планів, підготовки
вихователя до роботи і т.д.
Будь-який вид контролю не дасть позитивних результатів,
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якщо керівник не перевіряє виконання попередніх вказівок,
рекомендацій, рішень.
Систематичний контроль за виконанням попередніх
вказівок, рекомендацій, рішень привчає працівників до
дисципліни, підвищує їх відповідальність за доручену справу.
З метою найбільш продуктивного використання робочого
часу, забезпечення самостійного вибору форм і методів контролю Міністерство освіти і науки України рекомендує відмінити
регламентуючу норму відвідування занять і режимних процесів
завідуючою і вихователем-методистом. Протягом року слід
проводити таку кількість спостережень роботи вихователів
та діяльності дітей, яка б дала змогу зробити висновки про
дійсний стан справ з питань навчання і виховання.
Рішенням педагогічної ради визначаються вихователі, які
працюють на самоконтролі.
Міністерство освіти і науки відмічає, що система контролю
в окремих дошкільних закладах, не завжди відповідає зрослим
вимогам дня, критеріям оцінки роботи дитячого садка, частогусто виступають зовнішній блиск, добра матеріальна база, а
не знання й уміння дітей, рівень їхньої вихованості.
Деякі форми роботи з кадрами вже застаріли; відкриті
заняття перетворилися, власне, на своєрідні спектаклі з
попередніми репетиціями, діти лишаються без нагляду, бо
вихователів раз по раз відривають від виконання свого прямого
обов’язку.
Віджиле і формальне має бути якнайшвидше вилучене з
практики, щоб контроль був справді дійовим, методична
допомога – ефективною, а робочий настрій усіх категорій
дошкільних працівників – бойовим, оптимістичним.
Необхідно піднести роль і авторитет вихователя, всіляко надавати йому допомогу. Відмовитися від зайвої кількості заходів,
не регламентувати виготовлення альбомів, стендів, не допускати
відриву вихователів від безпосередньої роботи з дітьми.
Центром методичної роботи в дошкільному навчальному
закладі є методичний кабінет, який очолює виховательметодист.
Його завданням є – організувати навчально-виховну роботу
у дошкільному закладі та забезпечити виконання всіх розділів
обраної колективом програми, а також надавати допомогу
кожному вихователеві у підвищенні кваліфікації. Проводиться
також робота над вивченням, узагальненням та впровадженням
перспективного педагогічного досвіду.
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Важливим питанням є робота з батьками.
Завдання дошкільної установи з питань гуманізації стосунків
із сім’єю:
 Забезпечення єдності виховних впливів дитячого садка і сім’ї.
 Освіта батьків.
 Вивчення і поширення досвіду певних сімей.
 Надання постійної допомоги батькам.
 Ознайомлення батьків з життям дитячого садка,
залучення до участі в ньому.
 Вивчення умов сімейного виховання дошкільника.
 Здійснення індивідуальних консультацій батьків з метою
попередження помилок у сімейному вихованні.
Куточок – батьківський, а не для батьків. Його можна доповнити новими рубриками: «Питайте – відповідаємо», «Дякуємо за
допомогу!», «Вітаємо Вашу дитину з днем народження»,
«Поради батьків і поради батькам».
У такий спосіб представники родин з сторонніх спостерігачів
поступово перетворюються на активних співучасників виховного
процесу. Для куточків матеріали готуватимуть не лише
вихователі, а й члени сімей. Батьківський куточок може стати
цікавим обом сторонам, містити змістовні поради, рецепти,
рекомендації, які можна використовувати в сім’ї і дитячому садку.
У цьому напрямку доцільно оновити і таку відживаючу
форму, як папка-пересувка. Слід відмовитись від поповнення в
ній матеріалів за рахунок цитат, висновків, відомих загальних
положень. У ній вміщуються конкретні, специфічні для даного
контингенту батьків і дітей рекомендації, підготовлені провідними
спеціалістами, а також працівниками дошкільної установи –
лікарем і медсестрою (точковий масаж, дитяче харчування при
різних хворобах, збори трав тощо), інструктора фізкультури
(комплекс фізичних вправ, креслення для виготовлення вдома
нескладних знарядь, перелік вимог до розвитку рухової
активності дітей певного віку і статі тощо), вихователя із
зображувальної діяльності (поради з удосконалення техніки
зображення, із збагачення сенсорних еталонів і зразків, з
виховання творчого ставлення дошкільника до дійсності).
Дошкільній установі слід подбати про подальшу гуманізацію
стосунків з сім’єю. Їм сприятимуть створені в дитячому садку
кімнати для батьків, телефон довіри, консультпункт, психологічна служба. Слід відмовитись від повідомлення батьків про
наступні збори за допомогою знеособленої об’яви. Доцільніше
використовувати індивідуальні запрошення.
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У такому запрошенні слід не тільки вказати на час початку
батьківських зборів, а й на їх тематику, запропонувати батькам
взяти в них активну участь. Щоб запрошення стало ще більш
уособленим, доцільно запропонувати кожній дитині за власним
бажанням, задумом оформити своє – щось намалювати,
наклеїти аплікацію тощо.
Дошкільній установі слід відмовитись від зловживань колективними формами роботи з сім’єю, надати перевагу роботі з
підгрупою батьків і індивідуальній. Це сприятиме підвищенню
дієвості взаємодії, дозволить підходити до сім’ї диференційовано з урахуванням загального психічного розвитку дошкільника,
освіти, рівня культури, достатку, специфіки конкретних батьків. З
цією метою доцільно проводити періодично збори матерів і
батьків окремо, визначаючи зміст, напрямок і форму спілкування,
виходячи з різної обізнаності цих представників родин з
особливостями своєї дитини (віковими й індивідуальними).
Програма «Дитина» наголошує на тому, що тривалість
батьківських зборів повинна коливатись від 40 до 60 хвилин.
Кожні батьківські збори повинні поступово перетворюватись на
групові й індивідуальні бесіди вихователя з членами сім’ї [10].
Своє оцінне судження щодо знань, особистісних якостей,
моральності вчинків дошкільників педагог має право висловлювати лише наодинці з конкретними батьками.
Слід використовувати різні форми взаємодії, які допомагають батькам повернутись обличчям до своєї дитини, відкрити в
ній те, що раніше було їм невідоме, порівняти її з однолітками. У
нагоді стануть День відкритих дверей, День добрих справ (спільне виготовлення іграшок, пошив одягу лялькам, лагодження
інвентарю тощо), спільна гурткова робота, проведення батькамифахівцями занять (художник – з зображувальної діяльності,
біолог – ознайомлення з оточуючим), чергування батьків, школа
молодої сім’ї, семінари-практикуми.
У колі уваги повинно бути і питання добору людей до складу
батьківського комітету. Він створюється на добровільних засадах
з урахуванням не лише однієї зайнятості претендентів, але й
їхньої освіти, особистісних якостей, авторитету в очах інших,
рівня культури. Адже батьківський комітет – це посередник між
педагогами і батьківською громадськістю. Важливо потурбуватися про психологічну сумісність членів батьківського комітету,
яка певною мірою визначатиме ефективність його роботи.
Функції батьківського комітету:
1. Сприяння дитячій установі у здійсненні завдань і цілей
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виховання.
2. Допомога в реалізації всеобучу.
3. Залучення батьків до активної участі в житті дитячого
садка.
4. Організація і проведення педагогічної пропаганди серед
батьків.
5. Організація дозвілля дітей і батьків.
6. Відвідування сімей і надання їм конкретної допомоги.
Окреме, важливе місце в житті дошкільної установи повинна
посідати робота з неблагополучними сім’ями. Педагогам слід
розуміти, що йдеться не лише про сім’ї алкоголіків, наркоманів
матерів-одиночок легкої поведінки, але й про родини, у яких
порушена гармонія сімейних стосунків. Такі сім’ї є патогенетичними факторами, що обумовлюють виникнення у дітей неврозів.
Основне завдання – знайти індивідуальні засоби впливу на
кожну неблагополучну сім’ю, полегшити умови життя в ній
дошкільників.
Таким чином, ефективність здійснення систематичного
контролю за навчально-виховним процесом у дошкільному
навчальному закладі надасть можливість досягнення якості
змісту освіти.
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Левандовська О.І., Санталова К.І.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У ВЧИТЕЛІВ

У статті обґрунтовано актуальність даної проблеми, шляхи її
вирішення. Розкрито основні завдання комунікативних умінь як
складової професійної компетентності педагогів; функції процесу
комунікації,
способи,
етапи
реалізації
системи
розвитку
комунікативних умінь.

Аналіз світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної
освіти засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму і особистих якостей вчителя. На думку вчених, основними проблемами, з якими зустрічатимуться вчителі у цьому
тисячолітті, є: постійне ускладнення змісту освіти, гарантування
високого рівня освітніх стандартів; самостійна постановка та
вирішення творчих і дослідницьких завдань; ускладнення проблем виховання; безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й виховання, новими досягненнями вітчизняного й зарубіжного досвіду; розв’язання складних професійно
педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних
умінь і навичок із таких суміжних із педагогікою наук, як
філософія, психологія, медицина, релігієзнавство, економіка,
правознавство, кібернетика та ін.; робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання
інформаційних технологій у навчально-виховному процесі. Усе
це може здійснювати лише вчитель із високою професійною
компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, духовно-морального
потенціалу, конкурентноздатності, ерудованості, здібностей до
безперервної освіти.
Складовою педагогічної майстерності вчителя є його
мовлення. Це інструмент професійної діяльності педагога, за
допомогою якого можна розв’язати різні педагогічні завдання:
створити щиру атмосферу спілкування у класі, встановити
контакт з учнями, зробити складну тему уроку цікавою, а процес
її вивчення – привабливим. Мовлення вчителя є показником його
педагогічної культури, засобом самовираження і самоутвердження його особистості.
Володінню мовленням як засобом професійної діяльності
потрібно вчитися. А.С. Макаренко зазначав, що вчитель повинен
так говорити, щоб діти відчули в його словах волю, культуру,
*
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особистість. Мовлення вчителя – це мовлення, пристосоване
для розв’язання специфічних завдань, що виникають у
педагогічній діяльності, спілкуванні [3].
Зіставлення та аналіз суттєвих характеристик комунікативних умінь дозволяють виділити певні їх групи, а саме: мовленнєве спілкування, уміння оптимально будувати своє мовлення в
психологічному плані, мовленнєвий вплив; володіння невербальними засобами спілкування; орієнтування у співрозмовникові,
якості уваги, адекватне моделювання особистості учня,
соціальна перцепція; вольові якості, тобто вміння управляти
своєю поведінкою; спілкування на людях; творче самопочуття;
орієнтування в умовах спілкування, орієнтування в ситуації
спілкування; цілеспрямована організація спілкування й управління ним, правильне планування та здійснення системи комунікації, швидке та точне знаходження адекватних змісту акту
спілкування комунікативних засобів; самопрезентація; завоювання ініціативи; організація «пристосувань»; професійний
контакт; відчуття й підтримування зворотного зв’язку у
спілкуванні.
Комунікативні вміння вчителя – це взаємопов’язані групи
перцептивних умінь, власне вмінь спілкування (вербального) та
вмінь і навичок педагогічної техніки. Перцептивні вміння
допомагають розуміти інших (учнів, учителів, батьків). Для цього
необхідно вміти проникати в індивідуальну суть іншої людини,
визначати її ціннісні орієнтації, які знаходять вираження в її
ідеалах, потребах, інтересах, у рівні домагань. Крім того,
необхідно вивчити наявні в учня уявлення про себе.
Уміння педагогічного спілкування – це вміння розподіляти
увагу і підтримувати її стійкість; обирати відповідно до класу й
окремих учнів найдоцільніші способи поведінки і звертань;
аналізувати вчинки вихованців, визначати мотиви, якими вони
керуються, їхню поведінку в різних ситуаціях; створювати досвід
емоційних переживань учнів, забезпечувати атмосферу
благополуччя у класі; керувати ініціативою у спілкуванні,
використовуючи для цього багатий арсенал засобів, які
підвищують ефективність взаємодії. Педагогічна техніка є
сукупністю вмінь і навичок, необхідних для стимулювання
активності як окремих учнів, так і колективу в цілому. До неї
входять уміння обирати правильний стиль і тон у спілкуванні,
керувати їх увагою, темпом діяльності, навичками демонстрації
свого ставлення до вчинків учнів. Серед умінь і навичок
педагогічної техніки особливе місце посідає розвиток мови
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педагога, що є одним із важливих виховних засобів і містить такі
аспекти: правильна дикція, «поставлений голос», ритмічне
дихання і розумне приєднання до мови міміки і жестів. Крім
названих, до вмінь і навичок педагогічної техніки належать:
уміння управляти своїм тілом; регулювати власні психічні стани;
викликати «на замовлення» почуття подиву, радості, гніву тощо;
володіти технікою інтонування для вираження різних почуттів
(прохання, вимоги, питання, наказу, поради, побажання тощо) та
інші. Аналізуючи мовлення педагога, часто використовують
вираз «комунікативна поведінка». У сучасній науковій літературі
під комунікативною поведінкою розуміють таку організацію
мовлення й відповідної до нього невербальної поведінки
вчителя, яка впливає на створення емоційно-психологічної
атмосфери педагогічного спілкування, на характер взаємин між
учителем та учнями, на стиль їхньої діяльності.
Комунікативна поведінка вчителя оцінюється відповідно до
того, що і як він говорить, які в нього жести, рухи, вираз обличчя,
який підтекст мають його слова, на яку реакцію учнів
розраховані.
Педагогічна ефективність комунікативної поведінки вчителя
передусім залежить від того, які в нього установки на взаємодію
з учнями, якою мірою він відчуває психологічні особливості
ситуації мовлення. У вчителів, стиль спілкування яких з учнями
будується на основі дружнього ставлення до них, комунікативна
поведінка завжди спрямована на встановлення особистісного і
пізнавального контакту, створення ситуації спільних роздумів і
переживань. Отже, рівень майстерності мовленнєвої діяльності
вчителя визначається рівнем культури його мовлення і
спрямуванням його комунікативної поведінки.
Вимоги до комунікативних якостей мовлення вчителя
зумовлені функціями процесу комунікації педагогічної
діяльності. Головними серед них виступають такі:
1. Комунікативна – встановлення і регуляція взаємовідносин
між учителем і учнем, забезпечення гуманістичної спрямованості
розвитку учнів. Це одна з провідних функцій мовлення педагога.
Її мета – допомогти вчителеві налагодити взаємодію зі своїми
вихованцями, побудувати виховання (навчання) на заходах
співробітництва і співтворчості.
2. Психологічна – створення умов для забезпечення психологічної свободи учня, прояву індивідуальної своєрідності його
особистості; зняття соціальних затисків, які заважають цьому.
Тут ідеться про ситуації, коли виникає потреба психологічно за
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хистити учня: підкреслити повагу до нього як особистості, піднести його авторитет, зняти страх перед можливою невдачею,
заохотити зусилля для досягнення успіху. Мовлення вчителя в
цих ситуаціях може бути тим інструментом, за допомогою якого
знімається невпевненість учня в собі, ініціюються його активність, творчість, вселяється віра в можливості самореалізації,
досягнення позитивних результатів у діяльності. Вибір
мовленнєвих моделей учителем тут здійснюється не з позиції
«ти повинен», «зобов’язаний», а з позиції «ти маєш право».
3. Пізнавальна – забезпечення повноцінного сприймання
навчальної інформації учнями, формування в них особистісного,
емоційно-ціннісного ставлення до знань. Матеріал, що його
викладає вчитель, нерідко закріплюється надовго в пам’яті учнів
саме завдяки особливостям його мовлення: зберігаються
емоційне забарвлення голосу вчителя, його інтонації, ритміка,
характер вимовляння окремих слів. Але педагогічна доцільність
мовлення вчителя полягає в тому, щоб не тільки передати учням
знання, а й сформувати в них емоційно-ціннісне ставлення до
знань, викликати потребу керуватися цими знаннями у своєму
житті, зробити їх основою власних переконань. Розв’язати це
завдання вчитель зможе лише тоді, коли він буде не просто
інформувати знання, а й впливати на свідомість, почуття учнів,
спонукати їх до співроздумів співпереживань під час сприйняття
навчального матеріалу.
4. Організаційна – забезпечення раціональної організації
навчально-практичної діяльності учнів. Вона підкреслює роль
мовлення вчителя у розв’язанні таких завдань уроку, як організація ефективного навчального слухання учнів, забезпечення
оптимального темпу пізнавальної діяльності, творчого робочого
самопочуття учнів на уроці.
Ми вважаємо, що за таких умов мовлення вчителя може
бути інструментом продуктивного розв’язання педагогічних
завдань.
По-перше, професійне мовлення вчителя повинно відповідати вимогам культури мови. Це важливий показник рівня його
інтелігентності, освіченості, загальної культури. Його умовою є
знання мови, адже мовлення є засобом існування, використання
мови. Під терміном «культура мови» розуміють відповідність її не
тільки сучасним літературним нормам (акцентологічним, синтаксичним), а й іншим якостям, які свідчать про її комунікативну
досконалість. Це точність, логічність, чистота, виразність,
багатство, доцільність.
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По-друге, професійне мовлення вчителя має бути своєрідною «словесною дією», мета якої – здійснення інтелектуального,
емоційно-вольового, морального впливу на учнів. Слово справжнього вчителя переконує, навіює, викликає в учнів відповідні
почуття, формує їхнє ставлення до того, про що він говорить.
Третя умова ефективності професійного мовлення вчителя
– його спрямованість, зверненість до учнів. Головна мета
спрямованості мовлення – спонукати учнів до діалогу з
учителем, залучити їх до співпраці, створити атмосферу
співроздумів і співпереживання.
Варто зазначити, що існують такі способи формування
мовленнєвої культури:
1. Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення
установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях
спілкування. Його суть полягає у вихованні звички і потреби в
постійному навчанні і підвищенні рівня своєї культури мовлення.
Особливу увагу слід приділити питанням правильності і чистоти
мови. Важливе значення тут має робота з тлумачними словниками, словником із словотворення та ін. Важливо свідомо
орієнтувати себе на оволодіння літературною мовою в найрізноманітніших ситуаціях – не тільки при розв’язанні ділових питань,
проблем, а й у спілкуванні з друзями, батьками, незнайомими
людьми.
2. Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення.
Виразність мовлення досягається вмілим інтонуванням залежно
від змісту, умов спілкування, а також шляхом доречного
вживання зображальних засобів (епітетів, метафор, порівнянь),
засобів образності словесної наочності.
3. Самоконтроль і розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних установок у спілкуванні. Продуктивна мовленнєва комунікація вчителя передбачає розвиток у нього низки
спеціальних здібностей: соціально-перспективний (розуміти
внутрішній стан людини через сприйняття йогозовнішньої
поведінки) здібності до ідентифікації (здатність поставити себе
намісце іншої людини й передбачити ї можливу реакцію,
саморегулювання своїмпсихічним станом у спілкуванні.
4. Розвиток загальних психофізичних особливостей своєї
особистості, які є передумовою оволодіння вміннями професійно-педагогічного мовлення. Йдеться, насамперед, про розвиток уяви (відтворюючої і творчої), асоціативноїі образної пам’яті.
Обов’язковою умовою виразності мовлення вчителя єбачення
ним тих предметів, подій, про які він розповідає. Тому необхідно
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розвивати в собі вміння бачити, відчувати навколишній світ у
звуках, барвах,картинах і відтворювати своє бачення в слові.
Результати аналізу наукових робіт [9, 10, 11] та спостереження у системі післядипломної освіти дозволили прийти до
висновку, що система комунікативних умінь, яка повинна бути
сформована у вчителя, містить:
 мовленнєве (вербальне спілкування);
 володіння немовленнєвими (невербальними) засобами
спілкування, професійно-педагогічною увагою, соціальною
перцепцією;
 орієнтування в ситуації спілкування;
 створення творчого самопочуття;
 установлення і підтримування зворотного зв’язку в
спілкуванні;
 самопрезентацію;
 використання «пристосування»;
 завоювання ініціативи;
 побудову та реалізацію плану спілкування;
 володіння педагогічним контактом.
Усе вище назване складає систему комунікативних
умінь педагога:
І. Проектування педагогічного спілкування: побудова змісту
спілкування, створення творчого самопочуття.
II. Організація педагогічного спілкування: самопрезентація,
володіння професійно-педагогічною увагою, орієнтування в
ситуації та установлення й підтримування зворотного зв’язку в
спілкуванні, завоювання ініціативи, реалізація плану спілкування,
володіння педагогічним контактом.
III. Регулювання педагогічного спілкування: мовленнєве
(вербальне)спілкування,
володіння
немовленнєвими
(невербальними) засобамиспілкування, соціальна перцепція,
використання «пристосувань».
Науковці виокремлюють етапи формування комунікативних
умінь:
Перший етап
Мета: оволодіти орієнтуванням у ситуації педагогічного
спілкування.
Завдання:
а) усвідомити особливості педагогічного спілкування та
особисті можливості в його здійсненні;
б) проаналізувати оцінку власного рівня підготовки до
педагогічного спілкування, що обґрунтована спеціалістами;
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в) навчитись долати стереотипні загальні і ситуативні
негативні настанови на аудиторію;
г) оволодіти специфічною комунікативною потребою
(бажання знаходитись серед учнів і спілкуватися з ними;
емоційне бачення майбутнього спілкування, його основних
контурів; відчуття його майбутньої атмосфери, прогнозування
задоволення від спілкування, емоційна настроєність та
внутрішня мобілізованість до спілкування);
д) оволодіти елементами (ясність, чіткість, мовлення;
виразність міміки, пози т. ін.), що входять до складу
комунікативних умінь;
е) оволодіти технікою самопрезентації.
Модель кінцевого результату реалізації першого етапу
підготовки педагогів до професійного спілкування
Педагоги повинні знати:
– суттєві особливості педагогічного спілкування та його
структуру;
– сутність складників орієнтування в його ситуації;
–основні причини, що породжують помилки та сприяють
виникненню «бар’єрів» у педагогічному спілкуванні;
– види цих бар’єрів та засоби їх усунення;
– змістовий аспект техніки мовлення та засоби виразності;
– засоби зняття м’язових «зажимів» та техніку налаштування на професійне спілкування з аудиторією.
Педагоги повинні вміти:
– визначати власні можливості в здійсненні професійного
спілкування (самооцінка рівнів сформованості комунікативних
умінь);
– бачити помилки в своєму професійному спілкуванні та
спілкуванні колег й обґрунтовувати причини їх виникнення;
– визначати наявність у ньому бар’єрів здійснювати «перші
кроки» до їх усунення;
– знімати м’язові зажими та настроюватись на спілкування з
учнями;
– володіти технікою, логікою й виразністю мовлення;
– використовувати міміку й жести у професійному
спілкуванні;
– орієнтуватись в особі співрозмовника, у просторових,
часових умовах та створювати ситуацію професійного
спілкування з конкретними партнерами;
– здійснювати самопрезентацію.
Другий етап


93




ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



Мета: оволодіти мовленнєвими (вербальними) й немовленнєвими (невербальними) засобами спілкування, соціальною
перцепцією, творчим самопочуттям у педагогічній діяльності.
Завдання:
а) навчитись переборювати «бар’єри» у педагогічному
спілкуванні (збігу настанов, побоювання класу, відсутності
контакту, звуження функцій спілкування, негативного досвіду
спілкування з даною аудиторією, побоювання скоїти педагогічні
помилки, наслідування манер спілкування іншого педагога);
б) оволодіти певними комунікативними вміннями (побудови
змісту та реалізації плану спілкування, створення творчого
самопочуття, професійно-педагогічною увагою, орієнтування в
ситуації та встановлення й підтримування зворотного зв’язку в
спілкуванні, використання мовленнєвих і немовленнєвих засобів
спілкування, соціальної перцепції, застосування «пристосувань».
Модель кінцевого результату реалізації другого етапу
підготовки педагогів до професійного спілкування
Педагоги повинні знати:
– сутність та складники побудови педагогічного спілкування;
– шляхи створення творчого самопочуття в професійній
діяльності;
– суттєві особливості професійної уваги педагога;
– функції педагогічного мовлення й засоби їх реалізації;
невербальні засоби спілкування та їх характеристики;
– засоби встановлення й підтримування зворотного зв’язку в
професійному спілкуванні;
– сутність та техніку процесів сприймання та розуміння
людини людиною;
– види «пристосувань» у педагогічному спілкуванні та
структуру кожного з них.
Педагоги повинні вміти:
– керувати своїм психічним станом, створювати творче
самопочуття у професійному спілкуванні;
– володіти вербальними та невербальними засобами
спілкування;
– володіти професійно-педагогічною увагою;
– сприймати і розуміти іншу людину;
– відчувати і долати «бар’єри» в професійному спілкуванні.
Третій етап
Мета: навчитись досягати єдності емоційних позицій та
співдії з учнями у педагогічному спілкуванні.
Завдання:
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а) оволодіти вміннями встановлювати емоційний контакт у
педагогічному спілкуванні;
б) оволодіти вміннями встановлювати пізнавальний контакт
у педагогічному спілкуванні;
в) оволодіти технікою управління педагогічним контактом у
професійному спілкуванні.
Модель кінцевого результату реалізації третього етапу
підготовки педагогів до професійного спілкування
Педагоги повинні знати:
– засоби та шляхи оволодіння ініціативою в професійному
спілкуванні;
– сутність та структуру комунікативних прийомів, виконання
яких забезпечує встановлення педагогічного контакту в
професійному спілкуванні.
Педагоги повинні вміти:
– визначати наявність, ініціативи у професійному спілкуванні
та того, у чиїх «руках» вона знаходиться;
– оволодівати ініціативою в спілкуванні;
– визначати наявність чи відсутність єдності емоційних
позицій педагога та аудиторії (учнів, колег);
– встановлювати емоційний контакт у професійному
спілкуванні;
– визначати наявність співдії між педагогом та учнями (на
уроці, лекції);
– встановлювати пізнавальний контакт у професійному
спілкуванні;
– управляти педагогічним контактом у професійному
спілкуванні.
Результати аналізу наукових робіт та спостереження у
системі післядипломної освіти дозволили прийти до висновку,
що система комунікативних умінь, яка повинна бути сформована
у вчителя, включає: мовленнєве (вербальне) спілкування; володіння немовленнєвими (невербальними) засобами спілкування,
професійно-педагогічною увагою, соціальною перцепцією; орієнтування в ситуації спілкування; створення творчого самопочуття;
установлення і підтримування зворотного зв’язку в спілкуванні;
самопрезентацію; використання «пристосувань»; завоювання
ініціативи; побудову та реалізацію плану спілкування; володіння
педагогічним контактом.
Таким чином, щоб професійно розв’язувати основні освітні
проблеми сьогодення, вчителеві необхідно постійно вдосконалювати педагогічну майстерність, зокрема своє мовлення, яке є
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показником його педагогічної культури. У свою чергу, щоб
успішно оволодіти системою комунікативних умінь, потрібно
усвідомити ті функції процесу комунікації педагогічної діяльності,
якими зумовлено вимоги до комунікативних якостей мовлення
вчителя (комунікативна, психологічна, пізнавальна, організаційна), умови, за яких мовлення вчителя може бути інструментом
продуктивного розв’язання педагогічних завдань, способи
формування мовленнєвої культури. Окрім того, вважаємо, що на
курсах підвищення кваліфікації вчителів доцільно впроваджувати
систему розвитку в них комунікативних умінь. Ця система
повинна реалізовуватись орієнтовно за трьома етапами, кожен з
яких включає модель кінцевого результату реалізації підготовки
педагогів до професійного спілкування.
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На Україні екологічна ситуація ускладнилась після аварії на
ЧАЕС. Забруднено більше 4,5 млн. га земель у 11 областях. За
даними ЮНЕСКО Україна за показниками здоров’я населення
належить до країн, що вимирають. За останні 10 років захворювання раком щитовидної залози у дітей зросли в 7 разів, лейкозами – в 2 рази. Посилилась демографічна криза: катастрофічно
знижується народжуваність за достатньо високого рівня смертності, зменшується тривалість життя. З 1992 року територія
України оголошена зоною екологічної небезпеки [3]. І не даремно
в проекті «Концепції неперервної екологічної освіти та виховання
в Україні» відзначено, що настав час виховувати підростаюче
покоління не в згубній традиції якомога більше брати від природи, а в гармонійному співіснуванні з природою, раціональному
використанні та відтворенні її природних багатств, в психологічній готовності постійно оберігати природні цінності. У вирішенні цих завдань першочергову роль повинна відігравати екологічна освіта, першою ланкою якої є дошкільне виховання [4].
У дошкільному віці формуються основи особистості,
зокрема й гуманне та бережливе ставлення до природи та
довкілля. Дитячий навчальний заклад є першою ланкою в
системі неперервної екологічної освіти і тому перед педагогами
постає завдання – формування у дошкільників основ екологічної
компетенції. Зміст екологічної компетенції включає в себе
безперервний процес засвоєння екологічних знань та їх
трансформацію в становлення до природи [4]. Знання –
обов’язковий компонент процесу формування екологічної
компетенції, ставлення – його кінцевий продукт. Бо ж коли
людина нічого не знає про об’єкт, то й ставиться до нього
байдуже. Ставлення дитини до багатоманітного світу Природи
будується на розумінні закономірних зв’язків у природі,
соціоприродних зв’язків людини з природним довкіллям.
Ознайомлення з законами природи має починатись з
дошкільного дитинства, тому що екологічні знання допомагають
дитині усвідомити причини можливих екологічних змін, та в
майбутньому підкажуть шляхи запобігання їм.
Компетенція дитини у сфері «Природа» – неодмінна передумова цілісної особистості. Дошкільний вік – найважливіший етап
у становленні екологічного світогляду людини, що передбачає
створення умов гуманної взаємодії з природним довкіллям.
Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою є засобом
створення в їхній свідомості реалістичних знань про навколишній
світ, заснований на чуттєвому досвіді. Ці знання необхідні для
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формування матеріалістичного розуміння світу. Відомості про
природу мають основне значення у формуванні екологічної
культури людини. Екологічна культура – це здатність людини
відчувати живе буття світу, приміряти і пристосовувати його до
себе, взаємоузгоджувати власні потреби з устроєм природного
довкілля [1]. Екологічна культура є складовою частиною
екологічної компетенції дитини.
У процесі формування екологічної компетенції дитини
вирішується низка освітніх, виховних і розвивальних завдань:
– розвиток потреби дитини у спілкуванні з природою;
– розвиток умінь приймати відповідальне рішення щодо
проблем навколишнього середовища, оволодіння нормами
екологічно-правильної поведінки;
– засвоєння народних традиційних взаємовідносин людини з
природою та кращих досягнень світової практики;
– виховання бережного ставлення до власного здоров’я;
– орієнтування в найближчому середовищі природи;
– усвідомлення життєво необхідних потреб живих істот в
умовах існування;
– ознайомлення з елементарними відомостями про
взаємозв’язки живої природи, значення її в житті людини [2].
Пізнання дітьми природи відбувається під час активної
діяльності, коли вони оволодівають уміннями бережливого ставлення до її об’єктів, збереження та створення умов для їх нормального співіснування. Тому першочергове завдання вихователя – організувати діяльність дітей так, щоб шляхом самостійних відкриттів, вирішення проблемних завдань вони одночасно
оволодівали не лише новими знаннями, а й уміннями, навичками
їх застосування. Види діяльності дітей, які забезпечують повноцінне засвоєння екологічних знань, досить різноманітні – це гра,
трудова, навчальна (або пізнавальна) та творча діяльність.
Провідною формою діяльності дітей дошкільного віку є гра.
Тому і на заняттях і в повсякденному житті використовуються
різні ігри екологічного змісту. У грі дитина природньо засвоює
різні складні уявлення про явища природи та закономірності.
В екологічному вихованні віддається перевага багаторазовому спостереженню за об’єктами природи, експериментальнопошуковій діяльності, обміркуванню баченого, відображенню
своїх відчуттів у різних видах діяльності, моделюванню явищ
природи тощо. Враховуючи зміст, мету і завдання екологічного
виховання поряд з традиційними спостереженнями вихователь
може організувати і провести мовні логічні завдання. Мовні
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логічні завдання – це розповіді-загадки про природу, відповіді на
які дитина може дати лише в тому випадку, коли чітко усвідомить
зв’язки і закономірності в природі. Використання логічних мовних
завдань ставить дитину в ситуацію, коли вона змушена
використовувати різні прийоми розумової діяльності (порівняння,
аналіз). Це активізує самостійність, уміння добирати шляхи
розв’язування завдань, робити висновки, узагальнення тощо.
Проблемні запитання – одна з найпоширеніших і найдоступніших для дітей форм, що спонукає малюка до пізнання. Вони
розвивають у дітей продуктивне мислення через розв’язання
завдань, поставлених проблем і дають новий пізнавальний
результат. Розв’язуючи завдання, дошкільнята закріплюють
знання про правила природокористування. Зміст роботи носить
варіативний характер і передбачає творчий підхід у практичній
роботі вихователя, з урахуванням його інтересів та досвіду.
Процес формування екологічної компетенції дошкільників
проходить під керівництвом дорослих, як вихователів, так і
батьків під час постійного спілкування з об’єктами природи. Цей
процес проходить у декілька етапів.
Перший етап. Ознайомлення з об’єктом природи, розширення та уточнення уявлень про цей об’єкт, систематизація уявлень,
творчі уявлення. У процесі ознайомлення з об’єктом природи
доцільні такі засоби формування екологічної компетенції
дошкільника:
– експериментування (пошуково-дослідницька робота);
– розглядання картин;
– перегляд діапозитивів;
– розповіді дорослих.
На другому етапі відбувається розширення та уточнення
уявлень про явища або об’єкти природи такими засобами, як:
– самостійні спостереження дітей;
– праця (в куточку природи, в природі);
– нескладний дослід (властивості повітря);
– читання творів художньої літератури.
На цьому етапі вихователь більше залучає дітей до проявів
самостійності.
На третьому етапі відбувається систематизація уявлень
дітей за допомогою дидактичних ігор, розмов та бесід,
моделювання (позначення стану погоди в куточку природи),
ігрові навчальні ситуації («Переліт птахів»).
На четвертому етапі у дітей формуються творчі уявлення,
які вони можуть застосовувати під час проведення свят та
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розваг, фіксувати свої уявлення в малюнках, рухах, розповідях,
організовувати творчі ігри.
Для формування екологічної компетенції дошкільника у
сфері «Природа» вихователю варто використовувати такі форми
організації дітей:
– заняття;
– екскурсії;
– прогулянки;
– цільові спостереження.
На сучасному етапі доцільно проводити комплексні заняття:
«Люби і знай свій рідний край», «Птахи нашої Батьківщини»,
«Зустріч у фітовітальні», під час яких діти одержують глибокі
знання про навколишнє середовище та закріплюють їх.
Неодмінною умовою для проведення прогулянок та екскурсій – є
створення екологічного розвивального середовища. Необхідним
елементом може виступати створення на території дитячого
садка – екологічної стежки. Екологічна стежка є природним
об’єктом, спеціально прокладеним маршрутом для проведення
екскурсії в природі. Основна мета екологічної стежки –
ознайомлення і вивчення об’єктів природи, встановлення
взаємозв’язків між природними об’єктами, формування навичок
догляду за об’єктами природи. Цільові спостереження теж
пропонується ускладнити, варто прищеплювати дітям навички
самостійного сприйняття, самостійні дослідження, експериментування з використанням попередньо набутого досвіду. Дитина
вчиться самостійно набувати знання, мислити, узагальнювати,
робити висновки.
Поза заняттями доцільно проводити:
– екологічні виставки кожної пори року;
– екологічні конкурси («Порятунок квітки в куточку
природи»);
– словесні відповіді дітей на пропоновані запитання;
– описи малюнків природних об’єктів («Чому берізка
засумувала?»);
– загадування загадок;
– розв’язування проблемних завдань («Що буде з
деревами взимку, якщо вони не скинуть листя»);
– графічні завдання (діти малюють будь-яку пору року,
листівки, поштові марки природоохоронного змісту);
– пантомімічні (наслідують характерну поведінку тварин,
втілюють творчі уявлення про ту чи іншу рослину).
Процес формування екологічної компетенції передбачає, що
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діти постійно знаходяться у стані «пошуків» і «відкриттів».
Власне це і передбачає постійний інтерес дітей до природи,
можливість формувати узагальнене уявлення про екологічну
єдність усіх об’єктів природи, про взаємозв’язки між людиною і
природою.
Формуючи у дітей дошкільного віку екологічну компетенцію
необхідно виходити з того, що головне, щоб дитина розуміла, що
природа і людина взаємопов’язані, тому турбота про природу і є
піклування про людину, її майбутнє, а те, що завдає шкоди
природі – завдає шкоди і людині.
Отже, перед педагогами стоїть завдання – виховати дитину
у традиції гармонійного співіснування з природою, раціонального
використання та відтворення її багатств, у психологічній
готовності оберігати природні цінності.
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У статті розглянуті перспективи застосування комп’ютерних
технологій у підготовці фахівців за напрямом «Технологічна освіта».
Проаналізовані переваги й недоліки впровадження комп’ютерних
технологій у навчальний процес.

На современном этапе развития мирового сообщества в
условиях глобализации и интернационализации появляются
качественно новые требования к системе образования. Одним
из направлений развития и совершенствования системы
образования является использование компьютерных технологий
на базе компьютерных телекоммуникаций.
Высокие темпы компьютеризации и информатизации
*
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общества, быстрое развитие программных средств поддержки
интеллектуальной и профессиональной деятельности специалистов требуют постоянного внимания к вопросам преподавания
различных дисциплин для подготовки специалистов по направлению «Технологическое образование» с применением
компьютерных технологий.
Основные тенденции совершенствования учебного процесса, связанные с внедрением информационных технологий,
проявляются в изменении структуры учебных планов, модернизации содержания учебных курсов, совершенствовании
технологий обучения.
Цель данной статьи – рассмотреть перспективы применения компьютерных технологий при подготовке специалистов по
направлению «Технологическое образование». Проанализировать положительные и отрицательные стороны внедрения
компьютерных технологий в учебный процесс.
Данные сравнительно-педагогических исследований показывают, что, несмотря на различия обучающих систем, содержание учебных программ, общие представления о традиционном учебном процессе в разных странах мира имеют общие
черты. Традиционной является лекция, в ходе которой преподаватель сообщает, передает знания, формирует умения и
навыки, опираясь на сообщение нового материала, его воспроизведение студентами, оценивает результаты воспроизведения.
Традиционное обучение носит преимущественно репродуктивный характер деятельности, определенная доля активности есть
и в этой деятельности, но при максимальной помощи со стороны
преподавателя.
На современном этапе развития мирового сообщества в
условиях глобализации и интернационализации появляются
качественно новые требования к системе образования. Одним
из направлений развития и совершенствования системы
образования является использование компьютерных технологий
на базе компьютерных телекоммуникаций. Очень активно этот
процесс идѐт в области системного автоматизированного
проектирования в учебном процессе [7].
Можно определить следующие элементы компьютерной
поддержки исследований: выполнение рутинных операций,
визуализация объектов, понятий и процессов, выдача справочной информации, в т. ч. и из ресурсов Интернет, тестирование знаний, обработка документов и материалов заданных
(полученных) в различной форме, использование пакетов
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прикладных программ типа MathCAD, Maple и др. Весьма
перспективна ориентация на так называемые «открытые
(свободные)» программы, которые можно изменять, адаптируя к
потребностям пользователя. Открытые программы можно модифицировать, тогда компьютерная поддержка станет пластичной,
появится возможность обучать свой компьютер, а это
качественно новый этап как в научной работе исследователя,
так и в расширении возможности самих компьютеров [4].
Таким образом, компьютеризация безгранично расширила
возможности подготовки специалистов по направлению
«Технологическое образование».
Вместе с тем, большинство обучающих программ рассчитано на пассивное восприятие и часто лишено компьютерной
поддержки самостоятельной деятельности обучающихся. Это
приводит к формированию примитивных стереотипов мышления. Широко используя Интернет, можно лишить учащихся
серьезных интеллектуальных нагрузок в процессе обучения и
достижения хороших результатов, добытых собственными усилиями. Компьютеризация порождает и ряд проблем психологопедагогического характера, которые необходимо учесть в
условиях широкого фронта ее внедрения [3].
Вообще, недостатки компьютерного обучения можно подразделить на две группы. К первой относятся те, которые
связаны с составлением алгоритма для овладения учебным
материалом, ко второй группе – трудности психологической
природы. Для программного обеспечения в обучении необходимо осуществить алгоритмизацию учебного материала. Однако
не все темы можно подвергать алгоритмизации, многие задачи
проблемного характера невозможно решить однозначно, а
именно это является условием для алгоритмизации. Нет смысла
составлять алгоритм для специфических тем учебного материала для нечастого использования. Также следует заметить, что
работа с помощью алгоритмов механическая и приравнивает
человека к машине, т.е. работая по определенному образцу,
можно получить правильный ответ, не понимая смысла.
Компьютер ведет к отчуждению участников образовательного процесса друг от друга и, в конечном итоге, от самого
знания.
С появлением Интернета мир превратился как бы в одну
большую деревню, в которой люди разных континентов могут
обмениваться информацией за считанные секунды. Но свобода
информации, как и свобода слова, дает положительный эффект,
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если ее содержание полезно не только для жизни, но и для
человеческой души. К сожалению, как на ТВ, так и в Интернете
наряду с добром содержится много мусора и даже зла.
Компьютеризация повлекла за собой также появление так
называемого виртуального киберпространства, в котором могут
быть отображены практически все объекты и явления реального
мира. Соответственно, доля отражения положительных объектов и явлений может быть превалирующей, но, к сожалению,
свободный доступ в Интернет любой информации без всякого
контроля оказывается иногда весьма опасным. Особенно велика
опасность неконтролируемой разрушающей информации для
людей с неустойчивой или ранимой психикой. Больше всего
страдают дети, подростки, студенты.
Главной задачей использования компьютерных технологий
является расширение информационных и интеллектуальных
возможностей человека. В настоящее время изменяется само
понятие обучения: усвоение знаний уступает место умению
пользоваться информацией, получать ее с помощью
компьютера. Использование компьютеров в образовании
наталкивается на целый комплекс проблем, характерных
именно для этой области интеллектуальной деятельности.
Наиболее существенными представляются:
 противоречие между мотивацией студентов, знакомых с
компьютерной средой и математическими пакетами, и
традиционным содержанием и методами обучения, которые им
предлагаются;
 противоречие между растущим объѐмом знаний, умений
и растущим количеством обучаемых, приводящее к снижению
уровня подготовки специалистов;
 противоречие между консерватизмом системы образования и требованиями к уровню подготовки специалистов по
направлению «Технологическое образование», обусловленными
современным уровнем науки и технологий, а также между
необходимостью следования Государственным образовательным стандартам и обеспечением дифференциации и индивидуализации обучения;
 противоречие между нарастанием объѐма и сложности
информации, определяющей содержание образования, и
ограниченным временем обучения и интеллектуальными
возможностями обучаемых;
 противоречие между педагогическими возможностями
компьютерных технологий и неэффективностью их использова
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ния в обучении.
Применение компьютерных технологий в учебном процессе
является вполне закономерным явлением. Однако эффективность их использования в обучении зависит от четкого
представления о месте, которое они должны занимать в
сложнейшем комплексе взаимосвязей, возникающих в системе
взаимодействия преподаватель – обучающийся.
Использование компьютерных технологий изменяет цели и
содержание обучения: появляются новые методы и организационные формы обучения.
В результате поисков и разработки программ выделены три
группы целей использования компьютерных технологий [6]:
 для развития у обучаемых навыков алгоритмизации решения задач и формирования на этой основе логического
системного мышления компьютер становится средством, которое совершенствует процесс познания изучаемого объекта или
явления;
 для обучения с помощью моделей, адекватно отражающих функционирование реальных объектов и сущность
изучаемых явлений: игровые методы обучения;
 для обучения применению автоматизированных систем
различного назначения: АСНИ, САПР и др.
Внедрение компьютерных технологий создает предпосылки
для интенсификации учебного процесса для подготовки специалистов по направлению «Технологическое образование». Они
позволяют широко использовать на практике психолого-педагогические разработки, обеспечивающие переход от механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно
приобретать новые знания. Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств
обучаемых. Однако их использование в учебном процессе будет
эффективным только в том случае, если у будущих учителей
будет сформировано правильное представление о месте и роли
данных технологий в учебном процессе.
Возможны два направления использования компьютерных
технологий в процессе обучения.
Первое – усвоение знаний, умений и навыков, которое
ведет к осознанию возможностей компьютерных технологий,
формированию умений их использования при решении
разнообразных задач.
Второе – компьютерные технологии, являющиеся мощным
средством повышения эффективности организации учебно
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воспитательного процесса [2].
Как отмечает В. А. Садовничий, «современные компьютеры,
информационные сети и сетевые технологии сильно меняют
государства, общества и людей... Информационные технологии
уже по своей сути не могут быть совершенно нейтральными,
поскольку изначально задумывались и создавались как конкуренты человеческому интеллекту» [8].
Согласно исследованиям психологов, компьютеры воздействуют на личность человека и, следовательно, учащегося,
существенно изменяя его способность и желание воспринимать
информацию в зависимости от еѐ формы [3].
Невозможно переоценить положительный эффект внедрения ЭВМ в жизнь современного общества. Новая цивилизация
поистине может называться информационной, поскольку именно
информация становится самым эффективным рычагом
прогресса.
Таким образом, применение компьютерных технологий для
подготовки специалистов по направлению «Технологическое
образование» существенным образом преобразует мыслительную деятельность студента, формирует не только логическое,
но и критическое мышление – качества, необходимые для
выработки нового стиля мышления. В процессе работы на
компьютере мышление оказывается тем системообразующим
процессом, на который влияют как внешние, так и внутренние
условия деятельности, и который направляет на принятие
решения. При этом повышается общий уровень интеллектуальной деятельности. Внедрение компьютерных технологий для
подготовки специалистов по направлению «Технологическое
образование» позволит перевести процесс преподавания на
более высокий уровень.
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Мітякова С.М.
РОЛЬ СІМ’Ї В РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННІ ДИТИНИ

Дана стаття розглядає основні риси традиційної української
родини, подає роздуми учених про історію сім’ї, висвітлює роль сім’ї у
соціалізації всіх її членів, зокрема дітей, а також пропонує різні форми,
методи і прийоми роботи з батьками.

У сучасний складний та неоднозначний час, коли більшість
батьків переймається, в основному, питанням забезпечення
матеріального добробуту родини, коли і матері часто не мають
змоги залишатись з дитиною, навіть, до досягнення трирічного
віку, а змушені виходити на роботу, зростає роль дошкільних
закладів у вихованні та навчанні малят.
Дошкільні заклади з великою відповідальністю ставляться
до цієї величної місії: постійно слідкують за підвищенням
кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, за зростанням їх
професійної компетентності, віднаходять нові, більш ефективні
форми виховної та навчальної роботи, збагачують матеріальнотехнічну базу, створюють відповідне матеріальне середовище
тощо.
Але всі зусилля освітян-дошкільників не матимуть бажаного
ефекту без активної участі батьків у навчально-виховному
процесі. В усіх чинних законодавчих документах України
задекларовано положення про те, що відповідальність за
виховання, розвиток і навчання дітей несе сім’я. Однак
переважна частина батьків цього не усвідомлює. Інша ж частина
свій обов’язок перед суспільством і державою розуміє, але часто
не знає, як саме правильно розвивати та виховувати дитину.
Отже, батьків треба навчити бути вихователями власної дитини,
тобто треба, щоб кожен батько, кожна мати мали бодай мінімум
педагогічних знань [7].
*
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Навчання батьків дошкільнят – непроста та нелегка робота,
а здійснювати її можуть педагоги-дошкільники. Щоб успішно
розв’язувати це актуальне й важливе питання, спочатку
розглянемо основні риси традиційної української родини, роль
сім’ї у соціалізації її членів, а також подамо роздуми учених про
історію сім’ї.
Контакт між членами сім’ї в сучасній родині значно ослаблено. Це обмежує виховний вплив батьків на дітей, почуттєві
взаємини між ними, що при несприятливій морально-виховній
атмосфері і незадоволених психологічних, біологічних і суспільних потребах призводить до відхилень у поведінці. Досліджено,
що причини більшості відхилень у поведінці дітей криються в
сімейному середовищі і пов’язані з виховною неспроможністю
батьків, відсутністю готовності до материнства та батьківства,
відхиленням у структурі сім’ї та в її виховній атмосфері.
Головний психолого-педагогічний принцип у сучасній
системі дошкільної освіти – пріоритет сімейного виховання.
Сьогодні визнається думка, що сім’я репрезентує суспільство і
що чимало його проблем можна успішно розв’язати саме через
залагодження проблем у родині [6].
Визнано, що на перший план сімейного життя висувається
комплекс факторів:
 емоційна єдність дитини з батьками;
 почуттєві взаємини між членами сім’ї;
 атмосфера захищеності, бажаності, любові.
Історія сім’ї – невід’ємна частина історії нашого народу,
діяльності його видатних особистостей. Так М. Грушевський
визначив типові риси українського менталітету, серед яких
найпоширенішими є природна обережність, розсудливість,
поміркованість, відсутність «легковажності» тощо. З давніх часів
серед українців сформувався погляд на сім’ю й рід як на
святиню, а на виховання молодого покоління – як на священний
обов’язок дорослих. Відомості про це подає М.Грушевський у
розділі «Сім’я, рід і громада» («Історія України»): «Сім’я, рід – це
як кровна єдність ряду поколінь, які генетично походять від
одного предка» [3].
Учені – Г.Ващенко, М.Стельмахович – простежували
розвиток та кризу стосунків людини з державою, її національною
системою впливів та сім’єю, розкривали сутність державної
політики щодо сім’ї. І сьогодні слушно обрати шляхи сімейного
виховання, які передбачав педагог Г.Ващенко:
 розумно керувати дітьми, зважуючи на їх природні
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здібності та нахили;
 не розбещувати;
 задовольняти їхні здорові потреби;
 формувати свідоме ставлення до старших, почуття
турботи та обов’язку перед батьками;
 плекати духовну єдність членів родини, об’єднуючись у
духовності та праці [7].
Дотримуючись цих порад, ми, педагоги, повинні впливати на
дитячі душі емоційно, переконливо, систематично, доступною
мовою, враховуючи досвід і перспективи розвитку дитини, користуючись засобами народної педагогіки (традиціями, прикладом
батьків, героїкою тощо). Дуже важливо, щоб дошкільнята
усвідомлювали: взаємини людей – велика цінність, їх треба
всіляко підтримувати і збагачувати, а вчитись цьому малятам
найлегше в родині [2]. Розумовий розвиток дитини здійснюється
в процесі засвоєння найбільш простих форм суспільного досвіду.
І значну роль у розширенні цього досвіду відіграють батьки [1].
Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди:
сім’я і дошкільний заклад. Відповідно до Закону України «Про
дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти України,
одним з головних завдань, що стоять перед закладом, вважається взаємодія з сім’ю.
Сім’я – це не ізольований мікроколектив. Багатоканальні
зв’язки поєднують її з суспільством. «Реалії сьогодення породили такий феномен, як аномія – такий психологічний стан людини,
всього суспільства, за якого колишні ідеологічні основи, ціннісні
орієнтації та стереотипи поведінки є зруйнованими, а нові формуються хаотично та безсистемно» – стверджує Л.О.Юзефік [7].
На жаль, це призводить до збільшення кількості неблагополучних родин, соціально-психологічної дезадаптації дітей [4]. І
саме тому перед колективами дошкільних закладів постало
питання модернізації підходів у роботі з родинами та розвиток
партнерських відносин між дитячим садком та сім’єю.
Починати роботу в цьому напрямку потрібно із знання
справжньої картини кожної сім’ї, наявного стану психолого-педагогічної підготовки батьків. Працівникам ДНЗ слід, спілкуючись з
родинами, ознайомитись з умовами життя, провести анкетування, тестування, бліц-опитування для визначення, які є групи
батьків, залежно від їхнього ставлення до виховання дітей, до
здобуття педагогічних знань, їх потреб, інтересів, соціальних
запитів. Проаналізувавши одержані результати, можна створити
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«Соціальний паспорт ДНЗ» і поставити відповідні завдання
роботи з родинами, наприклад, такі:
 вироблення освітньої філософії закладу і родин на основі
засад позитивної педагогіки, партнерської взаємодії;
 підвищення правової, психолого-педагогічної культури
батьків;
 створення єдиного освітнього простору для дошкільника в
сім’ї та дитячому садку.
А стратегічну мету можна визначити такою формулою:
Діти + батьки + ДНЗ = радість, здоров’я, комфорт,
яка повинна сприяти:
- розширенню можливостей розуміння батьками своїх
дітей;
- поліпшенню рефлексії їхніх відносин;
- формуванню в батьків нових навичок спілкування з
дитиною;
- активізації комунікації у родині.
В умовах гуманістичної спрямованості освіти рекомендуємо
створювати особистісно орієнтоване виховання дитини: створення комфортного, емоційного, розвивального середовища,
перетворення освітнього закладу на дім – теплий, затишний,
безпечний, на територію, дружню для дитини і родини, адже в
дошкільному закладі дитина насамперед живе, а вже потім
виховується і навчається.
Бажано, щоб кожна група дошкільного закладу мала свій
самобутній образ, який представлено емблемами груп. Малюків
зустрічають сонячні, бузкові, смарагдові вітальні; ігрові кімнати,
які мають свої родзинки дитячого дизайну та дидактичного
забезпечення; в коридорах ДНЗ – «вийшла на прогулянку
гарбузова родина», дід з бабою годують курчат на ґанку,
зачаровують малят і мешканці океану тощо; біля харчоблока
діточкам весело посміхається казковий кухар, а біля медкабінету
– добрий лікар Айболить…
У дошкільних закладах за допомогою батьків повинні
створюватись комфортні умови для нагляду, догляду, навчання
та розвитку дітей.
Багато уваги рекомендовано приділяти виробленню
освітньої філософії, громадянської та професійної позиції
кожного педагога. Добре, якщо у колективі діє атмосфера
відмови від егоїзму та переходу до колективного інтересу,
важливим є питання особистої вартості та вектору віддачі
кожного члена колективу дошкільній справі.
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А в роботі з батьками девіз колективу може бути таким:
«Ставитися до батьків:
нетерплячих – терпеливо,
сором’язливих – турботливо,
розгніваних – доброзичливо,
образливих – толерантно,
грубих – витримано,
вимогливих – делікатно.
І до всіх, до всіх разом – уважно!»
У свідомості батьків слід формувати поняття того, що вони
не мають виступати в ролі експертів, що вони – співучасники
виховного процесу, рівноправні союзники і партнери.
Робота з батьками в ДНЗ може здійснюватись за допомогою
різних форм, методів і прийомів, серед них:
Традиційні форми роботи з батьками.
1. Індивідуальні: відвідування сім’ї, індивідуальна педагогічна бесіда, дні відкритих дверей, індивідуальна педагогічна
допомога.
2. Групові: зібрання батьківського активу, групові бесіди,
групові консультації, батьківські консиліуми.
3. Колективні: лекції і бесіди, батьківські дні, вечори питань
та відповідей, загальні та групові батьківські збори, збориконцерти, диспути, зустрічі «за круглим столом», усні журнали,
педагогічний всеобуч батьків.
Традиційні методи та прийоми роботи з батьками.
Спостереження, бесіди, анкетування.
Інноваційні форми роботи з батьками.
Родинний міст (збори дітей, батьків, членів родини), сімейна
скринька (добірка матеріалів з позитивним досвідом родинного
виховання), дерево родоводу (зустріч поколінь, роздуми над
проблемами виховання),
у сімейному колі (індивідуальна допомога родинам,
організація зустрічей із лікарями, юристами, психологами), день
добрих справ (спільна трудова діяльність вихователів, батьків,
дітей), дні довіри (у визначені дні батьки-лікарі, батьки-юристи і
т.д. проводять консультації з бажаючими), народні світлиці
(спільне проведення традиційних святкувань), аукціони
педагогічних ідей (обмін досвідом з родинного виховання),
батьківські ринги (спільне розв’язання педагогічних задач).
Усе більша кількість педагогів схиляється до думки, що
ефективними в роботі з батьками є інтерактивні форми, які
передбачають спілкування їх учасників на основі діалогу. Під час
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такої діяльності реалізуються всі сторони спілкування:
- інформативна,
тобто
передача
та
збереження
інформації;
- інтерактивна – організація і взаємодія в спільній
діяльності;
- перцептивна – сприймання і розуміння людини
людиною.
Активних форм роботи багато, а творчість педагогів продовжує збільшувати їх кількість. Для прикладу назвемо декілька:
«Точка зору» – форма, що передбачає колективне обговорення педагогічної чи психологічної проблеми, вільний обмін
думками. Кожен учасник доводить свою точку зору. «Батьківський турнір» – учасники турніру одержують спеціальні домашні
завдання, до яких готуються заздалегідь, обмірковують їх виконання. Для проведення турніру обираються ведучий та журі.
Різновидом педагогічного турніру є КВК, що проводиться за
встановленим сценарієм. «Родинний аукціон» – форма роботи
з батьками, яка спрямована на активний обмін новими ідеями,
думками, родинними виховними знахідками, їх захист та
пропаганда.
Отже, роль родини в становленні особистості дитини
важлива, адже саме батьки є взірцем для малюка. Духовність,
творчість, працелюбність, активна громадянська позиція та
здоровий спосіб життя сім’ї гарантують дитині фізичне, психічне
та емоційне здоров’я, сприяють розвитку її творчих здібностей та
пізнавальної активності, становленню її як особистості.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ ПРИ ВИКЛАДАННІ
МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
У статті подано відомості про важливість використання
історичного матеріалу на уроках математики.

Математична освіта в загальноосвітній школі має
величезний
культурно-історичний
потенціал,
якщо
при
викладанні реалізується принцип історизму.
Філософський словник визначає принцип історизму як
принцип наукового пізнання, який вимагає розглядати процеси
дійсності, наукові досягнення через призму їх історичного
розвитку, у тісному зв’язку з конкретно-історичними умовами.
Упедагогічних та дидактичних дослідженнях багатьох
науковців та методистів, зокрема М.В. Головка, П.С. Атаманчука,
В.Д. Шарко наголошується, що з використанням принципу історизму в навчанні зростає культурно-наукова спрямованість освіти. Це дозволяє розширювати компетентність школярів, їх інтерес до питань розвитку науки, до математичних знань в загалі.
«Реалізація принципу історизму у вивченні фізики, математики відкриває учням шлях до світу наукового пізнання, його
таємниць, складності і цікавості, розкриваючи культурну значущість наукового знання», – підкреслює Т.М. Попова – науковий
працівник національного університету імені М.П. Драгоманова
[3].
Практика робота показує, що існують різноманітні способи
втілення принципу історизму при викладанні математики в
загальноосвітній школі. У процесі проведення уроку це можуть
бути: короткі бесіди, лаконічні довідки, розв’язання цікавих
сторічних задач, біографічні мініатюри, мозаїка історичних фактів
до певної теми.
Позакласна робота дозволяє проводити більш широкий
спектр спеціальних заходів історичного спрямування: усні
журнали, прес-конференції, вечори на історичні теми тощо.
Відомий англійський фізик Джеймс Максвел сказав, наука
захоплює нас тільки тоді, коли зацікавившись життям великих
дослідників, учених, ми починаємо стежити за історією їх
відкриттів. І це дійсно так.
При вивченні похідної вищих порядків одинадцятикласникам
можна розповісти про відомого математика Ольгу Арсенівну
*
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Олійник, зокрема такі факти: сімнадцятирічна українська
дівчинка під час війни опинилася в Сибіру. Там вона вступила до
університету. На здібності юної студентки звернула увагу
професор МДУ Софія Яновські і запропонувала їй перевестись у
Московський університет. Там Ольга Олійник почала працювати
над однією з найважчих проблем. Чимало задач математичної
фізики приводять до розгляду диференціальних рівнянь, що
містять малий параметр при вищій похідній. Як змінюються
розв’язки крайових задач для цих рівнянь, якщо параметр, а з
ним і похідна вищого порядку прямують до нуля? Саме цю
проблему обрала О.А. Олійник і успішно її розв’язала. У своїй
науковій праці вона показала, як можна знехтувати вищою
похідною і тим самим звести задачу до простішої. Це дало
можливість спростити багато фізичних досліджень, у яких
застосовувались диференціальні рівняння з похідними вищих
порядків. За сої дослідження Ольга Олійник отримала премію
імені М.Г. Чеботарьова. У 27 років вона стала кандидатом
фізико-математичних наук.
Більшість учителів знайомлять учнів із біографіями відомих
молодих математиків як Нільс Абель та Еваріст Галуа. Але мало
хто знає про видатного українського корифея Ігоря Ростиславовича Шафаревіча.
У 1938 році п’ятнадцятирічний юнак з Житомирської області
вступив на заочне відділення Московського індустріального
інституту. Через півроку він здивував викладачів, склавши на
відмінно всі екзамени з курсу вищої математики. У 17 років склав
екстерном всі екзамени за університет. У 19 років Ігор
Шафаревіч захистив кандидатську дисертацію. А ще через вісім
років він довів «загальний закон взаємності», який був
недоступним для багатьох відомих математиків.
Ознайомлюючи школярів з досягненнями математиків, з їх
біографіями, не слід наголошувати лише на їх виняткових
здібностях. Треба підкреслювати і ті якості, які мають не менше
значення, ніж талант, і які може виховати в собі кожна людина,
зокрема, працьовитість, наполегливість, вміння зосередити сили
для досягнення бажаної мети.
Так, розповідаючи про життя і діяльність видатного українського математика Георгія Тодоровича Вороного, необхідно наголосити учням про його виняткову працьовитість, наполегливість у нелегкій науковій роботі. Ось як про це згадував сам
учений: «Прокидаюся о п’ятій годині ранку. Зразу ж починаю
займатися математикою. Можу сидіти над нею 10-12 годин без
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перерви. А коли хочеться спати, обливаю голову холодною
водою. Коли ж і це не допомагає, починаю колоти свої пальці
булавкою».
Віктор Михайлович Глушков, ім’я якого носить Київський
інститут кібернетики, ще в дитинстві мав надзвичайну
пристрасть до математики. Вона була такою сильною, що він
відмовлявся навіть від усіляких дитячих розваг.
Віктор Михайлович вважав, що чим більше людина пізнає,
тим більше розвивається її мозок. Він працював по 18-20 годин
на добу. Глушков дуже любив доводити теореми. Їм він віддавав
кожну вільну хвилину. Коли хоча на п’ять хвилин затримувався
початок наради, він уже мережив малюнками та формулами
клаптик паперу. Віктор Михайлович розповідав, що велику
працездатність він мав від того, що ще в дитинстві виробив
настирність, наполегливість, систематичність у роботі.
На уроках математики вчитель може залучати учнів до
повідомлень. Які містять цікаві і доступні історичні довідки.
Наприклад, при вивченні арифметичної прогресії учням буде
цікаво почути, що арифметична прогресія була відома ще
стародавнім єгиптянам і вавілонянам. Так, у 64 єгипетському
папірусі Райнда є задача, в якій треба розділити 10 мір зерна між
10 особами так, щоб частки для цих осіб утворили арифметичну
прогресію з різницею 1/8.
При вивченні геометричної прогресії учнів зачаровує
легенда про винайдення гри у шахи.
Учні із захопленням розв’язують задачі, складені відомими
математиками. Їх можна знайти в «Арифметиці» Магницького, в
цікавих книжках Перелмана.
Інтерес до розв’язання задач набагато підвищуються, якщо
до них підібрати цікаві пояснення історичного характеру.
Так, запропонувавши учням розв’язати задачу: «Дано коло з
центром О. Треба поділити його на чотири рівні частини,
користуючись тільки циркулем». Доцільно повідомити учням, що
цю задачу запропонував Наполеон, ознайомившись з книгою
італійського математика Л.Маскероні «Геометрія циркуля». Учні
творчо підходять до розв’язання, адже її склав сам Наполеон –
відома історична особа.
У десятому – одинадцятому класах при вивченні рівнянь,
зокрема диференціальних, учням можна запропонувати мозаїку
історичних фактів: як за допомогою рівнянь були відкриті нові
планети, передбачено існування електромагнітних хвиль,
доведено існування двох об’єктів мікросвіту – елементарних
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частинок і античастинок.
Використання елементів історизму на уроках математики
буде успішним тоді, коли факти, повідомлення, задачі будуть
органічно вплітатися у фактичний матеріал, який сьогодні
вивчається за програмою.
Є багато питань з історії математики, до яких в курсі
загальноосвітньої школи доводиться повертатися декілька разів.
Не можна, наприклад, обмежити питання історії розвитку поняття
про число рамками V-VI класів. Не лише зміст і об’єм, а й стиль
викладу не можуть бути однаковими в різних класах.
Так, в 9-10 класах при вивченні ірраціональних чисел,
повторюємо історію розвитку різних чисел уже на вищому рівні.
Підкреслюємо учням, що закономірності, які описуються числами
натурального
ряду,
виражають
стійкість,
незмінність,
стабільність і рівновагу об’єктів природи, їх дискретний характер.
Ірраціональні числа частіше виражають характеристики рухомих,
змінних, нестійких об’єктів і явищ природи. Вони описують рух
маятника, ріст рослин, імовірний характер законів природи.
В 11 класі при повторенні можна подати історію розвитку
ірраціональних чисел уже з філософської точки зору. Розповідаємо учням, що Піфагор мав свою філософію. Згідно з нею він
вважав, що не матерія, а число є основою всіх речей і ремесел.
Сотні років вчені не погоджувалися з такими твердженнями. Але
в наш час ідеї Піфагора отримали друге народження. Багато
вчених почали визнавати істинність думок Піфагора. Своє
бачення правильності філософських піфагорових тверджень
вони пояснюють так: За допомогою сучасних комп’ютерів будьяку інформацію: текст, звук, картини та ін. можна перетворити в
набір чисел і зберігати в пам’яті ЕОМ або передавати на будь-які
відстані. У потрібний момент цю числову інформацію можна
знову перетворити в звук, текст чи видатний твір мистецтва. Хіба
це не є торжество філософії Піфагора?
Поставивши це питання, доцільно одинадцятикласникам
дозволити подискутувати.
Позакласна гурткова робота з математики дає можливість
ширше знайомити учнів з історією розвитку науки, життєвим
шляхом її творців. Так, на заняттях гуртка можна виносити такі
питання: «Різні системи числення», «Задачі на складання
рівнянь з Московського папірусу», «З історії виникнення
алгебраїчних символів», «Історія розвитку диференціального та
інтегрального числень», «Володар світу випадковостей» (про
Є.Є. Слуцького – основоположника математичної статистики),
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«Життя, віддане науці (про С.В. Ковалевську) та ін.
Отже, реалізація принципу історизму при викладанні математики дає можливість познайомити учнів із загальнолюдською
та національною культурою, розвиває їх компетентність, виховує
інтерес до знань.
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КРИТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
У статті визначено термін «критична інфраструктура» та
подані відомості щодо безпеки економічної, суспільної стабільності
держави, її функціонування й життя її громадян, які можуть бути
використані в навчальному процесі освітніх закладів.

При подготовке специалистов многих отраслей економики,
государственного управления, гражданской обороны важен
системный подход к вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности как на государственном уровне, так и на
уровне региона, отдельного сектора економики и т.п.
Термин инфраструктура известен, прежде всего, в хозяйственной сфере. Он означает совокупность сооружений, учреждений, транспорта и коммуникационных сетей, необходимых для
обеспечения надлежащего функционирования и развития данной страны. Например: железные дороги, мосты, аэродромы,
порты, энергетическое и мелиорационное оборудование,
телефон, телеграф, радио, телевидение и т. п.
В каждом обществе можно определить секторы, системы
или сети, от которых жизненно зависит общество и нарушение
которых могло бы привести к коллапсу на общегосударственном, региональном или местном уровне. Для названия
комплекса этих секторов, систем или сетей наиболее подходит
термин – критическая инфраструктура.
В связи с наращиванием угроз терроризма, с 1998-го года в
*
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развитых странах начались дискуссии об уязвимости национальных инфраструктур. Анализ был направлен не только на
кибернетические инфраструктурные системы, но и на остальные
области и секторы обеспечения жизни общества. В США
в Presidential Decision Directive 63 определили критическую
инфраструктуру как основные системы, которые могут
иметь материальную или кибернетическую платформу и
воздействуют на функциональность экономики государства [1]. Эти основные системы включили в себя системы
телекоммуникации, энергосистемы, банковый и финансовый
сектор и службы, транспортную систему, снабжение водой и
спасательные службы.
Вопросами критической инфраструктуры с 1998-го года на
национальном уровне начали заниматься и европейские
государства. Общим знаменателем этой деятельностей было,
прежде всего, особое значение охраны информационных и
коммуникационных технологий.
Среди европейских стран проблематикой критической инфраструктуры раньше всех начали заниматься в Великобритании, где в конце 1999-го года была определенна критическая
национальная инфраструктура как «системы, деятельность
которых важно для функционирования государства, утрата
или нарушение которых имело бы или могло бы подвергнуть
угрозе жизнь граждан, могло бы привести к серьѐзным
негативным экономическим или социальным последствиям
для общества или значительной его части» [1]. К таким
системам были отнесены: государственное управление,
спасательные службы, заготовка энергоносителей и топлива,
подача воды, телекоммуникации, заготовка продовольствия,
санитария, финансы и экономика, коммуникационные сети и
службы, юстиция и защита общественного порядка, социальные
службы, образование, наука, а также прогноз погоды.
В результате террористических актов 11.09.2001 Соединенные Штаты Америки ощутили важность проблемы критической
инфраструктуры. В феврале 2003-го года в США была принята
Национальная стратегия физической охраны критической
инфраструктуры и ключевых сооружений (The National Strategy
for the Physical Protection of Critical Infrastructures and Key Assets),
в которой критическая инфраструктура определенна как:
«системы и оборудование, как материальные, так и виртуальные жизненно важные для США. Повреждение или разрушение таких систем имело бы влияние на снижение безопас
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ности в целом, экономической безопасности, национального
общественного здравоохранения, или любой их комбинации 2.
В критическую инфраструктуру были включены: сельское хозяйство, продовольствие, вода, публичное здравоохранение, спасательные службы, базы оборонной промышленности, телекоммуникации, энергетика, транспорт, банковое дело и финансы,
химическая промышленность и опасные вещества, почтовое
обслуживание. Также к объектам критической инфраструктуре
были отнесены: национальные культурные памятники, ядерные
электростанции, плотины (дамбы), правительственные объекты,
коммерческие ключевые объекты, а также места, где может
концентрироваться большое количество людей.
Голландское правительство в 2001 году 1 приняло план
борьбы против терроризма, составной частью которого является
проект защиты критической инфраструктуры. После проведения
анализа было идентифицировано 11 секторов критической инфраструктуры, а именно: энергохозяйство, телекоммуникации,
питьевая вода, продукты, санитария, финансы, отвод поверхностной воды, общественный порядок и безопасность, легислатура, общественные органы и транспорт .
Соединение национальных экономик государств – членов
ЕС, их взаимозависимость и необходимость противостоять
совместным или подобным угрозам отразились в принятии
документа Critical Infrastructure Protection in the fight against
terrorism [3]. В этом документе критическая инфраструктура
определенна как: «физическое оборудование, информационные
технологии, сети (транспортные, энергетические и т. п.),
службы и другие активы, ухудшение функционирования или
разрушение которых имело бы серьѐзные последствия для
здоровья, безопасности, надѐжности или жизненного уровеня
граждан или нормальной деятельности правительств в
государствах-членах». По этой дефиниции в секторы критической инфраструктуры входят:
- энергетические оборудования и сети, например, электрические распределительные сети, газопроводы, нефтепроводы,
сборники горючего и т.п.;
- коммуникационные и информационные технологии, например, телекоммуникации, радиовещательные и телевизионные передатчики и сети, интернет, другие информационные
сети и т.п.;
- финансовая система, в т.ч. банковое дело, рынки,
инвестирование и т.п.,
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- здравоохранение, особенно больницы, поликлиники,
снабжение кровью, лаборатории, сантехнические и спасательные службы;
- продукты, например, пищевая промышленность, сельское хозяйство, торговля и снабжение продовольствием;
- вода, особенно дамбы, гидроресурсы, снабжение водой;
- транспорт, в частности, авиационный, шоссейный,
железнодорожный, комбинированный, коммуникационные узлы
и системы управления транспортом;
- производство, хранение и транспортировка опасных
товаров, особенно химических, биологических, радиоактивных
ядерных материалов;
- государственное управление, в частности критические
службы и оборудование, информационные сети, важные
экономические объекты, стратегические объекты, и культурные
памятники.
Словацкая Республика приняла Национальную программу
защиты и обороны критической инфраструктуры. Критическая
инфраструктура – это часть национальной инфраструктуры (определенные организации и учреждения, объекты,
системы, оборудование, системы обслуживания), разрушение
или ухудшение работы которой в результате воздействия
факторов риска может поставить под угрозу или стать
причиной нарушения политической и экономической деятельности государства или будет угрожать жизни и здоровью
населения. Составной частью критической инфраструктуры являются также объекты оборонной инфраструктуры, стратегические объекты [5], объекты специального назначения и другие
важные объекты [6].
Сектором критической инфраструктуры называется
такой сектор национальной инфраструктуры, отказ важной
функции которого или некоторого его элемента может поставить
под угрозу или вызовет нарушение некоторой области безопасности государства, например:
- политического устоя государства, в том числе функционирования общественного управления,
- обороны государства,
- работы хозяйства государства,
- жизни, здоровья или имущества населения,
- транспорта, информационных и коммуникационных
систем,
- бытовой среды.
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Это определение показывает содержание и значимость
критической инфраструктуры не только для функционирования
государства в нормальных условиях, но и в кризисных
ситуациях, которые могут быть вызваны преднамеренно или
непреднамеренно, внешними или внутренними, природными,
технологическими или социальными факторами.
Критериями для решения о том, можно ли данный инфраструктурных элемент определить как критический, являются:
- территориальная досягаемость негативных результатов,
напр., транснациональный, народный, региональный, локальный
и т. п.;
- масштаб последствий, в т.ч. гуманитарных, материальных, экономических, политических или ущерб окружающей
среде;
- временной эффект следствий, в том числе в зависимости от срока появления негативных последствий и их продолжительности.
Критическую инфраструктуру на региональном уровне
мы можем согласно указанных принципов структурировать,
например, таким образом:
1. Область обеспечения основных товаров, служб по
секторам:
- энергетики (снабжение региона электрической энергией,
горючим и т.п.),
- транспорта (шоссейный, железнодорожный, его узловые
точки, пропускная способность, заменяемость и т. п.)
- снабжение топливом, сырьѐм,
- снабжение водой и продовольствием,
- медицинских служб,
- местного государственного управления и территориального самоуправления,
- финансовых услуг (их сеть, доступность и т. п.).
2. Область безопасности по секторам:
- полицейско-охранных услуг (государственная полиция,
приватные службы, безопасность, коммунальная полиция и
охрана, которые обеспечивают безопасность и общественный
порядок),
- защиты жизни, здоровья и имущества граждан (интегрированная спасательная система),
- защиты от воздействий аварий вредных цехов промышленный объектов, хранилищ промышленных вредных веществ,
мобильных источников опасных веществ и т. п.),
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- гражданской обороны.
3. Область коммуникационных служб по секторам:
- информационных служб и сетей,
- телекоммуникационных услуг,
- радиовещательных и телевизионных передач,
- почтовых услуг.
Равным образом можно определять также критическую
инфраструктуру каждого сектора. Спасательные службы
(пожарные спасательные службы, санитарная спасательная
служба) или приватные службы безопасности имеют свою
инфраструктуру, нарушение или дефицит которой сильно бы
повлиял или сделал невозможным выполнение их базовой
функции – предоставление спасательных или охранных услуг
(рис. 1).
Критическая инфраструктура на региональном уровне
Область КИ
Сектора КИ
КИ секторов

КИ секторов

КИ секторов

Рис. 1: Система КИ на региональном уровне

Защиту критической инфраструктуры (Critical Infrastructure
Protection) можно определить как совокупность мероприятий,
которые планируются и выполняются с целью:
- идентифицировать источники опасности и защищать те
сектора инфраструктуры государства, которые являются
критическими с точки зрения сохранения их безопасности, функциональности, экономической и общественной стабильности,
причѐм необходимо равноценно оценивать как государственную, так и приватную сферу,
- обеспечить функциональность системы раннего предупреждения появления кризисных ситуаций и защиту той инфраструктуры, которая важна для решения кризисных ситуаций.
Речь идѐт, прежде всего, о секторах критической инфраструктуры, которые являются важными с точки зрения:
- обеспечения правильного функционирования правительства, органов государственного управления и самоуправления,
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преимущественно в области безопасности и обеспечения
основных (жизненных) товаров и услуг;
- функциональности государственной и приватной сферы
при обеспечении правильного хода экономики и осуществлении
деятельности общественных служб,
- обеспечения внутреннего порядка, общественной стабильности и безопасности граждан.
Защита критической инфраструктуры будет выполняться
всегда как результат аналитического процесса, которого
содержание состоит из:
- идентификации областей и секторов критической инфраструктуры на национальном, региональном и локальном уровне,
- идентификации релевантных рисков для секторов
критической инфраструктуры,
- анализа уязвимости отдельных секторов критической
инфраструктуры,
- оценки рисков нарушения или уничтожения секторов
критической инфраструктуры,
- принятия соответствующих профилактических мер, т.е. в
создании системы защиты критической инфраструктуры.
Система защиты критической инфраструктуры
представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты
секторов критической инфраструктуры от разных угроз
(террористов, диверсантов, экстремистов) в случае появления
чрезвычайных или кризисных ситуаций и от последствий
непреднамеренных действий, которые могли бы нанести ущерб
критической инфраструктуры.
Эффективная система защиты критической инфраструктуры
должна успешно противостоять различным угрозам, иметь
адекватный уровень охранных мероприятий в зависимости от
значения сектора критической инфраструктуры, потенциальных
угроз и их возможных последствий.
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*

ЦІННІСНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ У МИСТЕЦТВІ
Стаття містить аналіз ціннісних вимірів людського життя в
мистецьких творах на різних історичних етапах.

Критерієм освіченості та інтелігентності будь-якого спеціаліста виступає ступінь його залучення до духовних цінностей і
гуманістичних ідей. Вивчення мистецтва як складової людського
життя дає можливість систематизувати та упорядкувати все
розмаїття форм людської діяльності, зрозуміти ті складні зміни,
що відбуваються в духовному житті сучасного суспільства.
За останні десятиріччя, а особливо роки, в Україні відбулися
не лише радикальні економіко-політичні, а й культурні перетворення. Дослідження вчених останніх десятиріч засвідчують
тенденцію до переосмислення ціннісних орієнтацій сучасною
молоддю. Став помітним разючий вплив як західної, так і східної
культур на світоглядні позиції людей. Відбувається переоцінка
тих норм, що склалися за сімдесят років існування СРСР і
України в його складі. Проте під впливом засобів масової
інформації та невисоким рівнем духовного розвитку ця
переоцінка перетворюється на формування нових норм, досить
специфічних за своєю природою.
Проблемі вивчення ціннісних орієнтацій людини присвячені
роботи науковців: Ш. Амонашвілі, М. Бахтіна, І. Беха, В. Бутенка,
Л. Виготського, О. Сухомлинської та інших.
Мета нашої статті полягає в аналізі ціннісних вимірів людського життя в мистецьких творах на різних історичних етапах.
За результатами теоретичного дослідження визначено, що в
кожній історичній епосі як у дзеркалі відображено ціннісносмислову сферу, тобто ціннісні орієнтації сучасників. Ціннісні
стимули впливають на особистість, структуру її самосвідомості,
особистісні потреби. Без них немає ні розуміння суспільних
інтересів, ні справжнього самоствердження людини [6].
Цінність (ціннісний смисл) – фіксована в людській
*
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свідомості характеристика відношення об’єкта до
людини і відповідно людини до об’єкта.
Об’єкт має цінність, якщо людина бачить засіб задоволення
якої-небудь своєї потреби. Потреби людини прийнято поділяти
на п’ять рівнів (від нижчого до вищого):
1) фізіологічні потреби (їжа, вода, сон, житло і т.д.);
2) потреба в безпеці, впевненості у майбутньому;
3) потреба належати до якоїсь зі спільнот (родини, компанії
друзів, колективу і т.д.);
4) потреба в повазі, визнанні;
5) потреба в самореалізації, прояві своїх можливостей;
духовні потреби [5].
Цінність є не об’єкт сам по собі, а його властивість,
здатність задовольняти людські потреби. Об’єкт виступає як
носій цінності [2].
Цінності можуть мати як матеріальні речі й процеси, так і
духовні явища (знання, уявлення, ідеї тощо). Поняття цінність в
етиці, естетиці, культурології не потрібно уподібнювати з
вартістю в економічному її розумінні. Вартість є лише грошовим
відбиттям цінності, і при цьому величина вартості зовсім
необов’язково відповідає справжній цінності об’єкта. Цінності
взагалі не завжди мають грошовий вираз. Для людини може
представляти велику цінність якийсь пам’ятний сувенір чи стара
фотографія, хоч їх грошова вартість рівна нулю. Цінностями
можуть бути спогади, почуття, радість творчості тощо. Їх не
можна ані продати, ані купити за будь-які гроші.
Щоб об’єкт мав цінність, необхідно щоб людина усвідомлювала наявність у ньому певних властивостей (наприклад,
земля, повітря, вітаміни, спілкування з іншими людьми необхідні
людині, вона без них не може існувати), але якщо вона не
усвідомлює цього, то вони для неї цінності не мають.
Таким чином, цінність пов’язана зі знанням, але не
зводиться до нього: знання лише констатують властивості
об’єкта, у тому числі якусь особливу його властивість, здатність
задовольняти будь-яку потребу людини, тобто цінність.
Цінності поділяються на матеріальні і духовні. До перших
відносяться матеріальні блага (житло, одяг, продукти харчування
і т.д.), а до других – духовні блага (художні, наукові, філософські
ідеї). Проте слід мати на увазі, що всі цінності мають духовну
природу,
оскільки
являють
собою
різновид
смислів;
«матеріальними» й «духовними» називають у дійсності не самі
цінності, а об’єкти (блага), які служать їх носіями.
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Здатність оцінювати об’єкти, тобто встановлювати їх
цінність, пов’язана з утворенням у свідомості людини ціннісних
уявлень. Це уявлення про те, якими предмети мають бути, щоб
задовольняти людські потреби. У формуванні ціннісних уявлень
велику роль відіграє уява. За її допомогою люди створюють уявні
зразки об’єктів, які максимально повно і досконально відповідали
б їх потребам. Такі зразки називають ідеалами. Вони
відповідають еталонам цінностей. Цінності реально існуючих
матеріальних і духовних благ оцінюються порівняно з ними. Вони
тим вищі, чим більше наближаються до ідеалу.
Кожна культурна епоха має свою систему цінностей, яка
співвідноситься з ідеалами певного історичного періоду. Так,
наприклад, для епохи Відродження ціннісними були гуманістичні
ідеї щодо особистості творця, що прийшли на зміну сірим вікам
Середньовіччя, котре не залишило в більшості випадків нам
навіть імен тих, хто були авторами мистецьких творів.
Існуючи в дійсності, об’єкти ніколи не збігаються з ідеалами
(наприклад, ідеали свободи і справедливості не є описанням тієї
свободи і тієї справедливості, які існували чи існують зараз у
якому-небудь реальному суспільстві). Романтизм як художньокультурний напрям розпочався під гаслами «За Свободу,
Рівність і Братерство». Митці-романтики прагнули збагнути усю
сутність цих феноменів. Зокрема, Дж. Гордон Байрон у своїй
ліро-епічній поемі «Паломництво Чайльд Гарольда» намагається
крізь призму світогляду молодої людини свого часу зрозуміти:
чим є свобода для людини? Тікаючи від тогочасного суспільства,
Чайльд Гарольд ніби шукає власної свободи, проте згодом
розуміє, що вона не є настільки важливою в порівнянні зі
свободою поневолених народів Греції, Іспанії та інших країн. Але
надзвичайно приголомшливим для нього стає усвідомлення
того, що й самі поневолювачі – солдати наполеонівської армії –
не мають свободи в повному розумінні цього слова.
Ніколи й ніде не було суспільства, в якому повністю були б
реалізовані в життя ці ідеали. Хто думає, що для того щоб
дізнатися, що таке ідеальна справедливість, потрібно спочатку
побачити її «в натурі», той ніколи нічого не взнає. Ідеальну
справедливість потрібно вигадати, уявити. Іншого шляху до неї
немає.
Кожна особистість унікальна і неповторна, і в кожної виникає
свій, унікальний та неповторний комплекс цінностей та ідеалів.
Те, що для однієї людини є цінністю, може не мати ніякої цінності
для іншої. Філософи-просвітники XVIII ст. вважали найвищою
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цінністю освіту, а для фонвізінської пані Простакової вона
цінності не мала. Дещо подібне ми подибуємо і сьогодні в
раменах нашої сучасної освіти – цінним є диплом про освіту, а
не сама освіта, як би це парадоксально не лунало.
Так, давньогрецький мислитель Сократ з цього приводу
сказав, що у світі є багато речей, які мені не потрібні; Діоген так
само афористично і мудро зауважив: усе своє ношу з собою.
Німецький мислитель А. Шопенгауер також підкреслював, що
люди в тисячу разів більше дбають про наживання собі
багатства, ніж про освіту розуму і серця, хоча для нашого щастя
те, що є в людині, набагато важливіше за те, що є в людини.
Більшість мислителів як минулого, так і сучасності вважають, що набагато важливіше вміти, ніж мати, оскільки вміння супроводжує людину завжди (знання, досвід не можна придбати).
Проте було б неправильно думати, що будь-який індивід
абсолютно вільний у побудові комплексу цінностей і довільно
вирішує, які мають бути його ідеали й цінності. Насправді він
запозичує їх з поля вибору, що надає йому культура. У цьому
полі він віднаходить цінності та ідеали різних поколінь і епох:
національні, професійні, вікові, сімейні тощо.
Внаслідок історичного розвитку та взаємодії різних культур
поступово відбувається формування загальнолюдських ідеалів,
складається єдина загальнолюдська система цінностей, що
містить у собі все краще, що накопичено в культурах різних епох
і народів. Із усіх цінностей та ідеалів кожна особистість відбирає
те, що відповідає її уподобанням, вихованню, освіті, особистому
життєвому досвіду. Потреби, інтереси, цінності пронизують усі
галузі суспільного життя. За їх допомогою можна дати відповіді
на такі запитання: що людині потрібно, у чому вона зацікавлена,
що людині дорого.
Зміст цінностей обумовлений культурними досягненнями.
Світ цінностей – це насамперед світ культури у широкому
розумінні, це сфера духовної діяльності людей, їх моральної
свідомості, уподобань – тих оцінок, якими виражається міра
духовного багатства людини.
Цінності – це специфічні соціальні визначення об’єктів
оточуючого середовища, що визначають їх позитивний чи
негативний зміст для людини й суспільства. Тому це рівень
значущості одного стосовно іншого в певній системі [3].
1. У системі цінностей особливою, абсолютною цінністю
є людина, з її інтересами як родової та соціальної істоти
співвідноситься решта цінностей, як матеріальних, так і
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духовних.
2. Людина ж, народжуючись, отримує безцінний дар –
життя, яке для неї є самоцінністю, для суспільства – найвищою
цінністю. Тому вона має дорожити ним, ставитися до нього
бережливо, навіть якщо їй здається, що воно не склалося, що у
ньому багато негативних моментів, що воно важке.
3. Ціннісною оцінкою життя людини є ставлення
суспільства до її праці, винагорода праці матеріальна та
моральна. Цілком слушною є думка, що суспільство, яке
нездатне належним чином оцінювати людську працю, не може
вважатися цивілізованим.
4. Головне багатство людини, яке ми не завжди належним
чином оцінюємо, – це її вільний час, наявність якого дає
можливість самовдосконалюватися, розвивати свої здібності,
нахили тощо.
5. Особливого значення набуває така цінність, як свобода
людини. Адже право на життя передбачає свободу, яка
фактично буває у двох вимірах: заперечливому – «свобода
від...» та стверджуючому – «свобода задля...». Перший з них
показує, проти чого треба боротися, другий – в ім’я чого (але в
реальному житті одне не можливе без іншого). Свободи для
свободи, тобто абстрактної свободи, не буває. Визначення її
природи та умов реалізації ставить кардинальні питання про
сутність людини, сенс її життя, про співвідношення свободи і
необхідності, свободи і відповідальності.
6. Ідея (або ідеал) рівності має також для людини не
менше значення і цінність, ніж свобода: адже немає свободи без
рівності, як без рівності немає дійсної свободи. Але потрібно
зазначити, сутність рівності відображається не «в чому», а
«перед чим»: віруючий усвідомлює себе рівним перед
Богом; у правовій державі люди рівні перед законом,
мають рівні політичні права тощо. Розуміння ж рівності як
абсолютної рівності всіх людей таке ж утопічне, як і
абсолютна свобода.
7. Ціннісне значення для життєдіяльності людини має також
справедливість, в якій відображається оцінка суспільством
людини та її діяльності тощо.
Ціннісні виміри, на нашу думку, це ті величини, що
дозволяють виміряти оточуючий нас світ речей і порядків.
Ще давні греки у своїх творах використовували принцип
калокагатії (краси і добра), застосовуючи поняття «гармонія»,
«досконалість», «міра» і «краса». Естетично важливого значення
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має вчення Піфагора, котрий основою гармонії вважав число, а
також його розуміння музики як носія душевної рівноваги,
стимулювання душевного спокою та очищення – катарсис,
вищою формою якого є опанування музично-числової структури
Космосу.
Привертає увагу і правило «золотого перетину» –
геометричне, математичне співвідношення пропорцій, за
якого ціле так відноситься до своєї більшої частини, як більша
до меншої. У геометризованій формі цей принцип мав вигляд
співвідношення 5:8 = 8:13 = 13:21 = 21:34...
Давньогрецькі вчені вважали, що будь-яке тіло, предмет,
геометрична фігура, співвідношення частин яких відповідає такій
пропорції, відмічені пропорційністю, справляють приємне зорове
враження. Парфенон Стародавньої Греції, мармурові колони
якого ділять увесь храм за принципом «золотого перетину», – чи
не найпереконливіший зразок його практичного застосування.
Водночас звернення до правила «золотого перетину»
потрібне для того, щоб наголосити на значенні зору у
формуванні естетичного почуття. Відомо, що існує кілька гіпотез,
які пояснюють, чому саме співвідношення 5:8 є основою
математичного тлумачення пропорцій. Серед різних гіпотез
виділимо точку зору, згідно з якою пропорція 5:8 збігається з
перетином горизонтального і вертикального кутів погляду
людини обома очима. Ця гіпотеза дає змогу стверджувати, що
свідомо чи інтуїтивно греки дійшли до «золотого перетину»
через природжені можливості людського ока, і природа
«подарувала» людині прямий і безпомилковий шлях до відчуття
пропорцій і гармонії.
Коли людина каже «Я знаю...», вона робить одразу подвійне
ствердження: перше, що у неї є знання про властивості деякого
об’єкта, а інше – що це знання є об’єктивним. Проте, незважаючи
на це передбачення, насправді воно досить часто має
суб’єктивний характер. У ньому завжди присутній слід людини,
яка ці знання створює. Можна сказати, що знання завжди на
себе надягає «маску» об’єктивності й ходить у ній так, що
зовнішності не можна довіряти і при зустрічі з ним кожного разу
доводиться думати про те, що на цей раз приховується під цією
«маскою»;
Об’єктом знання може бути все, що завгодно – фізичні тіла й
людські думки, реальні явища і нездійснені мрії, те, що існує,
існувало і буде існувати або ніколи не існувало і не буде
існувати. Це означає, що до змісту знань входять не тільки
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обґрунтовані й доказові ствердження, але й непідтверджені
судження, вірування і вимисли.
Знання – результат процесу діяльності пізнання, перевірене
суспільною практикою і логічно упорядковане відображення в
свідомості людини. Це важлива частина культури. З розвитком
культури обсяг знань, які є в суспільстві, постійно зростає. Проте
не всі знання, накопичені в культурі, істинні. У кожній епосі є
знання, які колись у минулому вважались без сумніву істинними,
але потім виявилося, що вони були помилкові (наприклад,
язичеські вірування). Є й такі знання, які в одних культурах
визнаються істинами, тоді як в інших культурах вони оцінюються
як помилкові.
Наприклад, нещодавно один з курсантів ознайомившись із
історією, представленою Йоанікієм Галятовським: Іван Босий із
села Почаєва бачив Пречисту Діву Богородицю, яка стояла на
скелі. Перед нею в покорі схилився чернець, і говорив Іванові
Босому і хлопцям із села Почаєва, які близько цієї скелі пасли
вівці, що Пресвята Богородиця стояла на скелі, й її стопа є
там витіснена. І в тій стопі завжди є чиста вода, якою
вилікуються різні недуги. На тій скелі вимурувана прегарна
церква й при церкві славний монастир, обведений довкола
муром. Цей монастир в українській землі на Волині від села
Почаєва зветься Почаївський, спитав: а чи справді таке могло
бути?
Людина, у свідомості якої домінує релігійний світогляд,
напевне, не задається подібним питанням. А от ті, хто
сповідують науковий або ж світський світогляд, напевне такі
«чудеса» пояснили б як існування НЛО чи щось на кшталт цього.
А оскільки Іван Босий жив у добу бароко, то він це явище
пояснює як «людина на службі у Бога».
У мистецтвознавстві, культурології, як і в будь-яких інших
науках, слід розрізняти емпіричне й теоретичне знання. На
емпіричному рівні наукові знання добуваються засобами
спостережень та експериментів щодо досліджуваних явищ. Але
гуманітарні науки експерименти використовують значно менше,
ніж природничі науки, оскільки соціальні експерименти та
експерименти над окремими людьми потребують великої
обережності (згадаймо педагогічні експерименти, що ми
здійснюємо в рамках кандидатських досліджень) [4].
Проте головним засобом добування емпіричного знання в
мистецтвознавстві та культурології є спостереження. Велике
значення в зборі фактичного матеріалу має вивчення історичних
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джерел – архівних документів, мемуарів, археологічних знахідок
тощо. Але наукове знання на емпіричному рівні дає, головним
чином, лише феноменологічний опис досліджуваних явищ. Цей
опис констатує факти, але не пояснює їх. Щоб зрозуміти сутність
досліджуваних явищ, закони їх взаємозв’язку, виникнення і
розвитку, необхідно перейти на теоретичній рівень пізнання,
тобто побудувати теорію цих явищ.
У складі культурного світу в якості суттєвої його частини
спеціалісти виділяють галузь духовної культури. Сюди
відносяться такі культурні форми, як релігія, мистецтво,
філософія. Характерною ознакою всіх форм духовної культури є
те, що в них на першому плані знаходиться співвіднесення знань
і цінностей, а от регулятиви відіграють допоміжну роль,
виступаючи головним чином як засоби (способи, методи)
створення духовних цінностей.
В культурному просторі виділяється сутність форм культури,
які визначають соціальні відносини людей, їх взаємодію у
суспільстві. Сюди належать моральна, правова та політична
культура. У цих формах культури фіксуються соціальні цінності
та ідеали, а також загальні регулятиви поведінки. Сукупність
таких форм утворює галузь культури соціальних відношень або
соціальної культури. Звісно, що в соціальній культурі неможливо
обійтися без знань. Проте знання виступають тут лише як основа
для вироблення принципів та норм поведінки людей у
суспільстві, їх спільного життя, взаємодії та діяльності. Головний
зміст соціальної культури – це регулятиви, цінності та ідеали.
Нарешті, в культурі існує ще одна галузь технологічної
культури. Сюди відноситься культура освоєння й обробки будьякого матеріалу, культура виконання, виготовлення, отримання
чого-небудь. Знання і регулятиви є необхідними і важливими
елементами технологічної культури. Цінності відступають у
цьому виді культури на другий план.
Духовна, технологічна і соціальна культура – не
відокремлені один від одного частини культурного простору,
вони виступають як «три обличчя культури». В ідеалі можемо
розглядати і аналізувати їх відокремлено. Проте в реальному
світі суспільного життя межа між ними -досить розпливчаста і
відносна (наприклад, мистецтво – форма духовної культури).
Сучасна наука якнайтісніше переплітається з технікою і є
компонентом технологічної культури. Але одночасно вона своїми
гуманітарними розгалуженнями входить у галузь духовної
культури.
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Таким чином, у ході нашого дослідження ми дійшли
висновку, що кожна конкретна історична епоха не лише
виробляє цінності духовного порядку, до того ж вони мають
глибоке теоретичне підґрунтя, що засновується на домінуючих в
той час філософських і релігійних вченнях, традиціях, віруваннях
тощо.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
У статті здійснено аналіз причин девіантної поведінки школярів
молодшого шкільного віку, пропонуються деякі заходи щодо її
запобігання.

Одним із найбільш актуальних і соціально значущих завдань, яке постало наразі перед українським суспільством, є
пошук шляхів зниження росту правопорушень серед молоді і
підвищення ефективності їх профілактики. Необхідність розв’язання цього завдання обумовлена не тільки тим, що в суспільстві
продовжує зберігатися високий рівень криміногенності, але й, у
першу чергу, тим, що в сферу організованої злочинності
залучається все більше й більше неповнолітніх, а кримінальними
угрупованнями, створеними підлітками, здійснюються небезпечні
*
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злочини і кількість їх зростає. Злочинність молодіє і приймає
стійкий рецидивний характер [4]. Така криміналізація молодіжної
сфери позбавляє суспільство перспектив становлення в
майбутньому соціальної рівноваги та благополуччя [3].
Так, наприклад, статистика констатує, що загалом за вироками, котрі набрали законної сили, у 2006 році засуджено
160,9 тисяч осіб, що на 9,1% менше, ніж у 2005 році. З них за
вчинення особливо тяжких злочинів – 66,9 тисяч осіб, або 41,6%.
Після скасування в Україні смертної кари рівень застосування
найтяжчого покарання – довічного ув’язнення – не знизився.
Станом на середину 2008 року його відбували 1435 осіб, зокрема
14 жінок [4, с.3.]. Згідно зі статистичними даними, рівень
злочинності в Україні у 2006 році знизився. Упродовж року
органи МВС і прокуратури зареєстрували 490,2 тисячі злочинів,
що на 13,3% менше від показника попереднього року. Зниження
рівня злочинності по всій території України відбулося за рахунок
різкого зменшення кількості крадіжок майна на 29,2% або на
54,5 тисяч випадків. Ці злочини найчастіше скоюють люди старші
18 років [4]. Проте проблема дитячої та підліткової злочинності
ще залишається надзвичайно актуальною, потребує нагальної
дослідницької уваги і конкретних дій [2, с.56].
Традиційно головна роль у вирішенні цієї проблеми відводиться педагогіці, але, на наш погляд, розв’язати її можливо
лише комплексно із залученням усіх сил суспільства. Інтеграція
зусиль суспільства може здійснюватись лише в рамках наукового обґрунтування та із забезпеченням ефективними соціальнопедагогічними технологіями перевиховання. Ці технології мусять
мати послідовні педагогічні, виховально-профілактичні та соціально-реабілітаційні впливи, які повинні забезпечити формування особистості з твердими і соціально-орієнтованими життєвими установками. У цьому процесі першочергового значення
має набувати своєчасна діагностика девіантної і делінквентної
поведінки. Тому необхідно цілеспрямовано вивчати причини,
джерела, які обумовлюють правопорушення, і на підґрунті
глибокого всебічного аналізу будувати струнку систему
профілактичної діяльності, яка б забезпечила поступове
скорочення дитячої та підліткової злочинності.
Як один із кроків у вирішенні цієї проблеми нами проведено
вивчення причин відхилень у поведінці молодших школярів
м.Каховки. Були виявлені причини девіацій, які в достатній мірі
корегували з результатами І.Г.Зайнишевої, Ю.С.Ерохіної,
Т.Ф.Золотарьової [2, с. 69].
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Узагальнюючи результати проведеного дослідження, ми
згрупували причини девіацій дітей молодшого шкільного віку
наступним чином:
1. Порушення процесу сімейного виховання, викликане
педагогічною безпорадністю батьків: відсутністю вимогливості
(99% випадків), надзвичайною вимогливістю до дітей зі сторони
дорослих членів родини (91%), помилки у здійсненні покарання
(83%) та нагороди (91%), жорстоке відношення до дитини,
приниження гідності особистості із застосуванням фізичного
покарання (53%), потурання примхам дитини (42%).
2. Бездоглядність, викликана в одному випадку зайнятістю
батьків, а в другому – їх безвідповідальним ставленням до
виховання дітей. Теза батьків у типовому випадку звучить так:
«Моя справа працювати і матеріально забезпечувати дитину, а
школа має навчати».
3. Негативний приклад батьків, аморальна поведінка,
алкоголізм тощо.
4. Порушення структури сім`ї (відсутність батька, конфлікт з
вітчимом чи мачухою, виховання дітей від різних батьків тощо).
5. Порушення мотивації навчання та дидактогенії, викликані
відсутністю індивідуального підходу до дитини, низькою
педагогічною культурою вчителів та вихователів, недостатнім
рівнем підготовки дитини до шкільного життя.
Як бачимо, головна причина відхилень у поведінці
молодших школярів криється у невмінні батьків їх виховувати,
що призводить до викривлення у виборі форм, методів і засобів
педагогічного впливу. Порушення міри у вихованні, як правило,
призводить до виникнення у дітей неправильних уявлень,
звичок, потреб, які є причиною соціально-психологічних аномалій
у стосунках з колективом, з оточуючими людьми, що і
призводить до девіантної поведінки.
Найчастіше девіантна поведінка – наслідок невдалого процесу соціалізації особистості результатом порушення процесів
ідентифікації й індивідуалізації. Така дитина легко потрапляє в
стан «соціальної дезорганізації», коли культурні норми, цінності
й соціальні взаємозв’язки відсутні, слабшають чи суперечать
один одному. Такий стан називається аномією і є основною причиною поведінки, яка відхиляється від соціальних норм [3, с. 12].
З огляду на те, що девіантна поведінка може набувати
різноманітних форм (як негативних, так і позитивних: наприклад
поведінка дітей-«індіго»), необхідно вивчати це явище, виявляючи диференційований підхід, ураховуючи вікові та психологічні
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особливості особистості і, насамперед, її соціальне оточення.
Так, для дитини, яка перетнула поріг школи, значно
розширюється коло суспільних відносин, коло її знайомств і
відповідно соціальних впливів. Першочергове місце в її житті
посідає ставлення до своїх зобов’язань, до вчителів,
однокласників. З перших днів навчання висуваються певні
вимоги щодо поведінки, навчальної праці дитини, які з роками
поступово ускладнюються. Діти з відхиленнями в поведінці дуже
часто виявляються не підготовленими до виконання таких вимог.
Вони вимагають пильної педагогічної уваги та психологопедагогічного супроводу. Для вибору стратегії і тактики виховних
впливів слід опиратися на діагностування, яке ми пропонуємо
здійснювати за наступною програмою:
1. Використовувати для діагностики особистості «важкої»
дитини спеціальну програму, яка включає вивчення наступних
питань:
а) Загальні про дитину – вік, стать, місце навчання, місце
проживання, клас, фізичний розвиток, стан здоров`я, риси
характеру, особливості розвитку моральних та вольових якостей.
б) Умови сімейного виховання – склад сім’ї, освіта батьків,
місце роботи та зайнята посада, відношення до навчання та
поведінки учня, зв’язок батьків зі школою та класним керівником,
класоводом, економічні, побутові умови сім’ї, характер
взаємостосунків батьків, поведінка дитини вдома, методи
виховного впливу батьків.
в) Успішність у школі, причини відставання у навчанні, ставлення до навчальної роботи, поведінка в школі; наявність конфліктів з батьками, вчителями,однолітками, причини конфліктів.
г) Ставлення до трудової діяльності: як дитина проявляє
себе в різних видах праці в школі та дома, працездатність,
ініціативність, відповідальність, лінощі та ін.
д) Позакласна діяльність: участь у гуртках та спортивних
секціях, інтереси, нахили, здібності.
е) Соціальний статус у класному колективі – особливості
спілкування з товаришами по класу, ставлення до вчителів, чи
має друзів в школі (класі), хто вони.
ж) Як та з ким проводить вільний час, чим займається, коло
інтересів, коло друзів, вплив близьких родичів, сусідів і т.д.
з) Які профілактичні заходи здійснюються для запобігання
девіантної поведінки.
2. Класним керівникам, класоводам та соціальним педагогам пропонуємо складати соціально-педагогічний паспорт класу:
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Зазначимо, що соціально-педагогічна паспортизація класних
колективів здійснюється на основі даних, отриманих соціальним
педагогом і класним керівником у результаті вивчення
біографічних даних учнів, індивідуальних бесід з ними, а також
батьками, близьким оточенням та шкільним психологом,
спостереження за класним колективом тощо. На даний час у
соціально-педагогічній практиці не існує стандартизованої
форми соціально-педагогічного паспорту класу. Це пояснюється
наявністю широкого спектру різних типів навчальних закладів,
що, у свою чергу, обумовлює специфіку певного контингенту
учнів [1, c. 122], тому ми пропонуємо орієнтовний зразок такого
паспорту, який даватиме змогу діагностувати особливості та
причини девіантної поведінки окремих школярів.
Орієнтована структура соціально-педагогічного паспорту
класу може мати такі блоки:
1. Ґендерна характеристика класу:
 Кількість хлопців.
 Кількість дівчат.
2. Вікові характеристики учнів класу (кількість учнів певного
року народження).
3. Стан здоров’я вихованців:
 Здорові.
 Мають тимчасові розлади здоров’я; мають хронічні
соматичні хвороби.
 Мають психосоматичні захворювання.
 Мають інвалідність.
4. Види позанавчальної діяльності вихованців:
 Діти, які навчаються в музичних школах.
 Діти, що відвідують спортивні секції.
 Діти, що займаються в гуртках та клубах за інтересами.
 Діти, які не відвідують позашкільні заклади.
5. Соціальна поведінка учнів класу:
 Учні, що скоїли різні правопорушення.
 Учні, що стоять на обліку в кримінальній міліції у справах
неповнолітніх.
 Учні з різними видами адекватної поведінки.
 Учні, які систематично порушують дисципліну, мають
стійкі конфлікти з вчителями.
6. Інформація про соціальне середовище розвитку учнів:
 Учні з повних сімей.
 Учні з неповних сімей.
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 Учні, яких виховують опікуни чи прийомні батьки.
 Учні, що проживають з алкозалежними батьками.
 Учні, які проживають з наркозалежними батьками.
 Учні з матеріально забезпечених сімей.
 Учні з малозабезпечених сімей.
 Учні з багатодітних сімей.
У
запропонованому
варіанті
соціально-педагогічного
паспорту класу помітне місце належить характеристиці родини
учнів. Це не випадково, оскільки родина є провідним інститутом
соціального виховання підростаючого покоління.
Ураховуючи провідне значення сімейного виховання у
формуванні особистості дитини, пропонуємо в старших класах
загальноосвітніх шкіл (особливо вечірніх, де частіше за все
навчаються проблемні підлітки), в студентському середовищі,
ПТУ, технікумів та коледжів ввести спеціальний факультатив
«Школа молодої сім’ї», де висвітлювати проблеми сім`ї та
гармонійного виховання.
На наш погляд, пропоновані заходи будуть слугувати
зниженню рівня дитячої злочинності та сприятимуть реалізації
ідеї побудови в Україні правового, демократичного суспільства.
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ
У статті окреслено основні напрямки розвитку мовленнєвої
діяльності учнів початкових класів на уроках української мови.
Представлені напрями базуються на індивідуальних, вікових та
мовленнєвих можливостях учнів і дозволяють сформувати у них
мовленнєві уміння та навички.

Усне мовлення є однією з умов засвоєння писемного.
Випереджаюче засвоєння усного мовлення щодо писемного –
одне з методичних принципів навчання мови.
На значення і роль усного мовлення в загальному розвитку
дитини і, зокрема, на його вплив на засвоєння писемного вказує
цілий ряд учених: В.Г.Шереметьєвський, В.В.Голубков, М.М.Соколов, М.І.Жинків, М.Р.Львов. особливого значення усному
мовленню під час навчання дитини надав К.Д.Ушинський [6].
Порушення усного мовлення негативно відбивається на загальному розвитку дитини в цілому. Тому актуальним завданням
є формування мовленнєвої діяльності учнів під час навчання у
школі, зокрема, у процесі засвоєння рідної мови. Саме зазначеній проблемі і присвячено наше дослідження. Психологопедагогічне вивчення стану особливостей розвитку мовленнєвої
функції молодших школярів виявило, що у методиці навчання
української мови виділяють два лінгводидактичні підходи:
1) розвиток мовлення є провідним завданням на уроках з
мови, яке має реалізовуватися у ході всього уроку.
2) розвиток мовлення – один із компонентів навчального
матеріалу.
Коли ми говоримо про розвиток мовлення дітей, ми маємо
на увазі формування та удосконалення лексичної сторони
мовлення, зокрема активного словникового запасу, граматичної
її будови, фонетико-фонематичної сторони мовлення, а також
умінь логічно, послідовно і зв’язно викладати свої думки в усній
чи писемній формі [1].
Як засвідчує досвід педагогічної роботи у початковій школі,
для кожної дитини є важливим уміння спілкуватися,
адаптуватися до нових умов існування, аналізувати ситуацію,
змінювати свою діяльність, оцінювати проблеми, що виникають,
та приймати зважені рішення.
*
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Отже, на уроках ми вважаємо доцільним наполегливо працювати над мовленнєвим розвитком учнів, суть якого полягає у
створенні оптимальних умов для формування мовленнєвої особистості молодшого школяра, розвитку його мовленнєвих здібностей, що є підґрунтям самопізнання, саморозвитку та самовираження у майбутньому, засобом формування особистості нового
типу.
Щоб розвивати мову молодших школярів, починаючи з 1-го
класу необхідно забезпечити в класі сприятливі умови для невимушеного спілкування, прагнути, щоб учні вільно висловлювали
свою думку. З цією метою рекомендуємо застосовувати діалогічні та дискусійні форми навчання, надавати можливість для
реалізації самостійної творчої діяльності учнів, запроваджувати
спеціальні вправи для мовленнєвого розвитку, які дозволяють
досягти значного рівня сформованості комунікативних компетенцій молодших школярів. Навчально-виховний процес з
розвитку мовлення у початковій школі доцільно організовувати
таким чином, щоб він мав наступну спрямованість [2]:
1. Орієнтація на особистість дитини.
2. Можливість забезпечення диференціації навчання.
3. Реалізація діяльнісного підходу до мовленнєвого розвитку
особистості.
4. Висока результативність.
Формування комунікативної компетенції молодших школярів
на уроках мови нами проводилося у трьох напрямах (табл. 1).
Таблиця 1
Шляхи гармонізації і оптимізації мовленнєвої діяльності учнів
а) формування мотивації до навчання

Умови необхідні для
усної навчальної
діяльності

Формування
мотивації

Зв’язок інформації з реальністю, практикою
Творчі завдання
Експерименти
Мовленнєвий і музичний ритм
Абсолютний і лінійний стиль викладання
інформації
Використання інноваційних технологій
Прагнення до самостійності
Глибина знань
Висока потреба у розумовій діяльності
Встановлення нових контактів
Соціальна значущість мовленнєвої діяльності
Потреба в освіті
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б) операційний стан (забезпечення мовленнєвої діяльності)
Цілісне
Слухове
Дискретне
Зорове
Інтонаційний та смисловий бік мовлення
Послідовна
Повільна
Переробка інформації
Швидка
Миттєва
Діяльність
Схильність до практики і теорії
Емоції
Позитивні (радість, насолода, зацікавленість)
Наочно-образна
Пам’ять
Довільна
Знакова
Мислення
Раціональне, емоційне, інтуїтивне
в) диференційний підхід у навчанні
Сприйняття матеріалу

Види диференційованого підходу до навчання
Високий рівень
Середній рівень
Аналіз розповіді
Складання слів і речень з частин
Розбір слів і речень за складом
Читання і переклад
Прослуховування текстів
Читання в ролях
Навчання інших
Завдання на правопис
Завдання на пошук помилок
Знаходження взаємозв’язків
Дослідницька діяльність
Швидкість усного і писемного мовлення
Застосування правил
Знаходження уривків у тексті
Точність вживання слів
Екскурсії
Порівняння текстів
Завдання без регламентацій часу та в
Понятійне розуміння слів
картинках
Мозкові атаки
Творчі завдання
Узагальнення
Використання мовленнєвих ритмів
Навчання інших
г) результативний етап
Високий рівень
Високий самоконтроль мовлення
СамоВисокий самоконтроль
контроль
засвоєння матеріалу
Пропуски м’якого знаку
Написання зайвих літер
Характерні Заміна одних приголосних
помилки
іншими
Відмінкові закінчення
Методи
перевірки

Середній рівень
Не контролюють
правильність мовлення
Змістовні пропуски
Ненаголошені голосні
Помилки в словникових
словах
Пропуски літер, описки
Власні імена пишуть з
малої літери
Письмові опитування, тестування Усне опитування
Питання «закритого» типу (виПитання «відкритого» типу
брати головні варіанти відповіді) (власна розгорнута відповідь)
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Перший напрям. Створення оптимальних умов для
мовленнєвого розвитку дитини, формування мовленнєвих умінь
та навичок.
Ще у вересні нами було виявлено рівень мовленнєвої
підготовки учнів і визначено систему роботи для даної категорії
дітей, а це дало можливість максимально сприяти особистісному
мовному розвитку кожного учня.
З перших днів навчання в гімназії для наших першокласників під час навчання упродовж року було створено
комфортне середовище в класі, атмосферу взаємодовіри, щоб
учні бажали висловлюватися, не соромились своїх думок.
У своїй роботі ми завжди дотримуємось такого правила: у
дітей має бути інтелектуальна безпека.
Для нас головне, щоб учні мислили і вміли чітко висловлювати свою думку. Спілкування дітей з товаришами спрямовуємо
на те, щоб воно викликало відчуття радості та задоволення [4].
З перших днів вчимо школярів нормам мовленнєвого
етикету. Ось чому рекомендуємо дітям свої висловлювання
розпочинати такими словами: «Я вважаю», «Я думаю», «Я хочу
доповісти».
Завжди намагаємось забезпечити психологічну підтримку
кожного учня, створити ситуацію успіху, щоб кожна дитина
почувалася особистістю, яку сприймають, розуміють, слухають.
Саме для цього використовуємо різноманітні слова подяки:
«Молодчинка», «Чудово», «Задоволена тобою».
Широко застосовуємо групові форми роботи та роботу в
парі, які значно розширюють можливості співпраці, активізують і
розвивають мовленнєві здібності учнів. На уроках добираємо
такі навчальні завдання, які збуджують думку, дають широке
поле для пошуку, створюють у класі атмосферу творчості, в якій
відбувається обмін думками, спонукають до дискусії. Цій меті
підпорядковані такі завдання:
1. Зі словами «сонце», «сміється», «ласкаво» складіть
якомога більше речень. Можна змінювати форму слова та
доповнити речення новими словами.
2. Уявіть собі, що зустрілися з улюбленим персонажем
вивченої казки. Складіть діалог.
3. Дайте мудрі поради котику із віршика «Кошеня»
П.Воронька.
4. За малюнком в букварі ст. 60 складіть оповідання.
5. За текстом в букварі ст. 69 складіть подібну розповідь про
наше рідне місто.
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6. Солдат ошукав стару жінку, насміхався над її жадібністю.
Добре це чи погано? (До казки «Каша із сокири»).
7. За поданою ілюстрацією в букварі на ст. 75 складіть
діалог між кішкою та мишкою (робота в парі).
8. Уявіть собі, що було б, якби зустрілися персонажі різних
казок. Чи зав’язалась би між ними дружба (робота в групах).
9. Намалюйте на аркуші паперу, що необхідно для щастя
дитини (робота в групах). Обґрунтуйте свою думку.
10. З поданого слова «намисто» утворіть якомога більше
слів і введіть їх у речення (робота в парах).
Другий напрям. Цей напрям передбачає формування у
школярів уявлень про основні якості усного мовлення як
складової частини комунікативної компетенції, силу голосу, темп
мовлення.
На цьому етапі намагаємось дати учням практичне
уявлення про різні сторони мовленнєвої діяльності, ознайомити з
основними ознаками усного і писемного мовлення. Діти вчаться
правильно
користуватися
своїм
голосом,
мовленнєвим
апаратом, у них формуються уміння та навички невербальної
комунікації. При цьому підтримується високий емоційний тонус.
На наш погляд, така атмосфера на уроці – не прикраса, а
необхідна умова. Діти почувають себе вільно, у них відсутній
дискомфорт, вони не соромляться висловлювати думки,
припускатися помилок.
Для розвитку виразності мовлення використовуємо
різноманітні навчальні вправи. Особливе місце серед них
посідають вправи на вивчення віршів. На наш погляд, вивчення
віршів сприяє розвитку слухомовленнєвої уваги, пам’яті, темпу
та ритму мовлення. В класі діти всі разом вчаться виразно й
правильно читати вірші, бачити всі розділові знаки, робити
необхідні паузи, де потрібно підвищувати і знижувати висоту і
силу голосу [3].
Значну увагу приділяємо поглибленому аналізу художнього
твору, залучаємо учнів до смислового та структурного аналізу
тексту. Наведемо у як приклад питання, які ми відпрацьовуємо
під час вивчення художнього твору.
1. Яка назва даного твору?
2. Як ви гадаєте, чому автор дав саме таку назву?
3. Яку назву дали б ви? Чому саме?
4. Який персонаж вам найбільше сподобався? Чому? Які риси характеру ви вважаєте позитивним? Обґрунтуйте свою думку.
5. Уявіть, що ви зустрілися з цим персонажем прочитаного
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твору. Складіть діалог (робота в парах).
6. Чи є негативний персонаж у цьому творі? Чому ви так
вважаєте?
7. Дайте мудрі поради цьому персонажу.
8. Як би ви повели себе на його місці? Обґрунтуйте свою
думку.
9. Поділіть текст на частини. Доберіть заголовки до кожної з
них.
10. Як описана краса природи в даному тексті. Які почуття
викликав у вас опис природи? Спробуйте скласти свій опис
(Робота в групах).
Майже на кожному уроці ми проводимо мовленнєві розминки, працюємо із скоромовками, чистомовками, прислів’ями та
приказками. Наведемо приклади деяких із них:
Йдуть із поля
Леся й Оля
А до річки – дві Марічки,
Котрі схожі, мов сестрички.
Поспішають до кринички Ці дві Світланки білолиці.
І жене із двору Ната
На леваду гусенята
Чи зумієте ви, діти,
Всіх дівчаток полічити.
Скоромовка
На печі, на печі
Смачні та гарячі
пшеничні калачі!
Хочеш їсти калачі –
Не сиди на печі.
Закінчи прислів’я, поясни їх зміст.
1) Добра мати до своїх дітей, а земля – до всіх...
2) Землю гріх ображати, бо вона наша...
Велику увагу приділяємо розвитку зв’язного мовлення,
підбираємо цікаві питання. Уроки читання часто починаємо так:
– Діти! Чи любите ви казки? Багато їх знаєте? Зараз я це
перевірю.
– «Коник – горбоконик» часто мені сниться! Це не просто
казка – казка чарівниця!
– Люблю «Котигорошка», а також «Колобка».
– Які ще казки, дітки, починаються на Ка? (відповіді дітей
«Котик і Півник», «Кіт у чоботях»).


143




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



– Розгляньте малюнки (малюнки додаються). Як
називаються казки, які можна ними проілюструвати? – робота в
групах.
– За сюжетами названих казок складіть речення за такими
моделями, потім прочитайте:
_____________ на _____________і________________.
_______ мене _________________ _____________.
_______ тобі _________________, ________________.
Завдання «Відгадай, з якої казки».
1. Що ти на мене грішиш, куме? Не я їх їв. Не плач. Ходімо
краще в ліс погуляємо. Пішли вони в ліс, а там була яма...
2. Розсердилася Лисичка, навіть не подякувала за гостину.
Вона, бачите, думала, що на цілий день наїсться....
3. Як ці казки закінчуються?
Гра «Я-поет».
– Я читатиму «потішки-веселинки», а ви будете називати
одне слово, яке закінчувалося б на той самий склад, який
промовляється на початку.
Ят – ят – ят в дитсадок ведуть [ма...]
Бі – бі – бі – я заграю на [тру...]
Ві – ві – ві – лежить кізка на [тра...]
Га – га – га – у бровка болить [но...]
Ди – ди – ди – дай напитися [во...]
Ет – ет – ет – вірші пише нам [по...]
Щотижнево включаємо в урок поетичні хвилинки, роботу з
ситуаційними малюнками, в процесі якої учні засвоюють не
тільки особливості мовлення в тій чи іншій ситуації, а й
отримують поняття про етику спілкування.
Третій напрям передбачає оволодіння культурою
спілкування з опорою на чотири види мовленнєвої діяльності
(аудіювання, читання, говоріння, письмо). Зокрема, на уроках
української мови використовуємо навчально-мовленнєві ситуації,
навчальні вправи на аудіювання, розвиток діалогічного та
монологічного мислення [5].
Підбиваючи підсумок, хочемо звернутися до слів Ш.О.Амонашвілі, які саме й надихали нас на розробку методичних
прийомів мовленнєвої діяльності молодших школярів в умовах
особистісно орієнтованого навчання: «Якщо хочеш виховувати в
дітях сміливість думки, інтерес до справжньої інтелектуальної
праці, самостійність, як особисту рису, вселити в них радість
співтворчості, необхідно забезпечити такі умови, щоб іскорка
їхніх думок створило царство думки, надала їм можливості
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відчути себе людиною!» [6].
Таким чином, набуті учнями в початкових класах особистісні
якості, пов’язані з формуванням мовленнєвої культури
особистості, не тільки забезпечать основу особистісної системи
знань, умінь та переконань, а й будуть фундаментом для
подальшого навчання, виховання, розвитку та самовираження.
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЩО СПРИЯЮТЬ ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ
ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ
У статті звертається увага на такі теоретико-логічні засоби,
як аналогії і моделі. Наведені приклади застосування аналогій, ігрових
прийомів самостійної роботи з текстом.

Фізика – обов’язковий компонент загальної та професійної
освіти. Її предметною сферою є загальні закономірності природи
в усій її багатогранності. Фізика сьогодні стала не лише теоретичною основою сучасної техніки, а й невід’ємною її частиною.
Для піднесення рівня викладання мають велике значення і
методи навчання, що їх використовує вчитель. Треба, по-перше,
врахувати методи, що їх застосовують у процесі пізнання фізичних закономірностей, тобто методи експериментальних досліджень і теоретично-математичного аналізу, і, по-друге, методи,
що сприяють наступному самостійному здобуттю знань учнями.
Історія використання аналогій у викладанні фізики свідчить
про те, що їх можна вважати ефективним методом модельнонаочного з’ясування суті фізичного явища, його істотних ознак
*
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або відношень, без урахування деталей. Аналогія (грецьке –
відповідність, схожість) – подібність між предметами або
явищами в якихось властивостях. Роблячи висновок за
аналогією, знання, здобуті при розгляді якогось об’єкта (моделі),
переносять на інший, менш вивчений об’єкт, менш доступний
для дослідження, менш наочний [1]
Відомо, що Ом досліджував електричний струм за аналогією
із струменями води і тепла, вважаючи, що проходження
електричного струму по провіднику, до якого прикладено
напругу, подібне до течії рідини по трубах при підвищенні напору
або до передачі тепла при наявності різниці температури. Цю
аналогію і було використано для встановлення закону Ома.
«Під фізичною аналогією, – писав англійський фізик Дж.К.
Максвелл, – я розумію ту часткову схожість між законами двох
яких-небудь галузей науки, завдяки якій одна являє собою
ілюстрацію іншої» [1]. За допомогою аналогії видатний учений
спробував подати в зручній формі ті математичні прийоми та
формули, які потрібні для вивчення електричних явищ. У своїх
роботах він неодноразово підкреслював ілюстративну та
евристичну функції аналогії.
Аналогія лише відкриває шлях дослідження на основі
розуміння фізичного явища і не має доказової сили. Основне
призначення аналогії – бути методом з’ясування.
Ось деякі приклади аналогій при вивченні окремих тем курсу
фізики.
1. Тяжіння. Траєкторії падаючих крапель дощу в безвітряну
погоду нагадують силові лінії поля тяжіння Землі.
2. Броунівський рух. Спостерігаючи броунівський рух під
мікроскопом, учні роблять висновок, що великі частинки практично не рухаються. Чому? Адже більшу частинку «атакує» і значно
більша кількість молекул? це здається парадоксальним, тому
нагадуємо про вже вивчену проблему падіння тіл. Наприклад, у
повітрі залізна куля, радіус якої 2 см, падає швидше, ніж залізна
кулька радіусом 1 см. Річ у тому, що із збільшенням радіуса
кульки сила тяжіння, яка є причиною падіння, зростає швидше,
ніж сила опору повітря, що перешкоджає падінню:
3
Fm ~m ~ V ~ R
2
Fоп ~ S ~ R
Отже, збільшення радіуса кульки в 2 рази приведе до
збільшення сили тяжіння у 8 разів, тоді як сила опору зросте
тільки в 4 рази.
Аналогічне пояснення можна навести у випадку, що нами
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розглядається. Тут можна запропонувати закінчити пояснення
учневі.
Бажана відповідь має бути приблизно такою: зі збільшенням
площі частинки кількість молекул, що ударяють її в одиницю
часу, зростає пропорційно до площі поверхні частинки, але
значно швидше – пропорційно до її об’єму зростає інертність
броунівської частинки, її рух практично не відбувається.
3. Закон Кулона. Аналогія між електростатичними і
гравітаційними явищами поширюється на кількісні закони, за
якими визначають гравітаційну та електричну сили:
q q
m m
Fe  k 1 2 2 Fгр  G 1 2 2
R
R
Продовжуючи аналогію електростатичного і гравітаційного
полів, можна показати і подібність у формулах

E

Fe
Fгр
g

q і
m

та
A=q*E*d і A=m*g*h
(незалежність роботи сил у цих полях від траєкторії). Але
користуватися вищевказаними аналогіями слід надзвичайно
обережно. Можна було б чекати, що теорія тяжіння могла бути
подібною до електродинаміки. Проте електромагнітне поле
утворюється за допомогою струму і заряду. Воно не несе із
собою заряду, а тому не утворює нового поля. Гравітаційне ж
поле утворюється тілом, яке має масу.
4. Поле нерухомого заряду. Відомо, що піднімаючи тіло на
деяку висоту, збільшують запас його потенціальної енергії на
величину m*g*h. Ця енергія зосереджена в гравітаційному полі
між тілом і Землею. Аналогічно, розсуваючи різнойменно
заряджені пластини, ми виконуємо роботу, яка дорівнює добутку
сили на переміщення. Величина цієї роботи дорівнює
збільшенню енергії електричного поля між пластинами. У цих
міркуваннях особливо важливо підкреслити, де зосереджена
енергія, мірою зміни якої є виконана робота [1].
У фізиці також широко застосовується метод моделей. Що ж
таке модель? Моделювання – це матеріальне або уявне
створення штучних систем, які відтворюють певні властивості
об’єктів, що вивчаються. А самі ці штучні системи є моделями.
Матеріальна модель може створюватися або з елементів
тієї самої природи, що й об’єкт (модель літака), або з елементів
іншої фізичної природи (модель серця – штучне серце).
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Матеріальна модель об’єктивна як за формою, так і за змістом.
У фізиці ідеальні моделі часто є наочно-образними
(наприклад, модель атома, запропонована Резерфордом і
Бором). Є певна відмінність між поняттями «модель» і «образ».
Пізнавальний образ можна розглядати як ідеальну модель
об’єкта, який у ньому відображений, бо він відтворює його
властивості, несе про нього інформацію. Але, з іншого боку, не
всяку модель можна вважати образом об’єкта, не можна
вважати образом об’єкта матеріальну модель. І не будь-яку
ідеальну модель можна вважати образом, бо ідеальна модель у
деяких випадках характеризує лише окремі сторони об’єкта.
Образ може бути багатшим за його ідеальну модель.
Ідеальні моделі можуть мати й такі компоненти, яким нічого
не відповідає в дійсності безпосередньо. Магнітне поле можна
модельно уявити через силові лінії, хоча в дійсності їх не існує як
фізичних сутностей. Разом з тим, це не означає, що картина
силових ліній не відображає ніякої закономірності [2].
Метод моделювання має принципову обмеженість. Через
те, що модель відтворює не всі, а лише деякі властивості
оригіналу, то не будь-яке питання можна з’ясувати за допомогою
моделі. Так, модель атома Резерфорда в принципі не змогла
відповісти на питання, чому атом стійкий. Щоб обґрунтувати
стійкість атома, треба було перейти до моделі атома Бора.
Класична
механіка
спиралася
на
образи
живого
споглядання, здобуті в практичній діяльності людей. Це давало
можливість постійно співвідносити й ототожнювати механічну
модель з предметами й явищами об’єктивного світу. Таке
співвідношення і стало основою в класичній фізиці.
Вивчення функцій і дуже складних взаємозв’язків мікрооб’єктів створює необхідність розробити відповідні функціональні
моделі, яким немає і не може бути «чуттєвої» зовнішньої подоби
в образах зовнішнього світу.
Наукова цінність застосування аналогій і моделей полягає в
тому, що це не лише краще унаочнює процес засвоєння ряду
понять і процесів, а й полегшує з’ясування їх суті і значно сприяє
розвитку логічного мислення учнів.
Підвищенню наукового рівня викладання сприяють також
методи самостійного здобуття знань учнями.
Організація спостережень учнів має своїм завданням не лише унаочнення навчального процесу, але спрямоване, значною
мірою, на розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів.
Метод спостережень успішно застосовується при вмілому
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використанні всіх його складових частин: власне спостережень,
демонстрацій, екскурсій і наступного аналізу суті спостереженого.
Особливе місце в системі знань з фізики займають комплексні екскурсії в природу. Під час таких екскурсій учні можуть
одночасно познайомитися з явищами або процесами, що відбуваються в природних умовах. Під час екскурсій учень має можливість знайти підтвердження засвоєним у класі теоретичним
положенням, порівняти результати демонстраційних і фронтальних експериментів із протіканням явищ у природі [3].
У зв’язку з необхідністю організації спостереження, як
основного виду діяльності учнів під час екскурсій, науковці
виділяють два аспекти:
 методологічний (спостереження, як один із видів
пізнання);
 психологічний (спостереження, як форма розумової
діяльності).
Дуже ефективними є спостереження у формі домашніх
завдань. Дітей цікавлять теплові явища на кухні, вплив
температури на фізичні властивості тіл тощо.
Поряд із виконанням учнями лабораторних робіт «перевірного» характеру, обов’язково треба включати «дослідницькі».
Учні роблять висновки під час перевірки залежності архімедової
сили від об’єму тіла та густини рідини; самі досліджують
залежність між тиском газу і його об’ємом при сталій
температурі, коли ще не знають закон Бойля-Маріотта. І отже,
«встановлюють» відповідну закономірність.
Враховуючи те, що немає достатньої кількості комплектів
приладів для проведення фронтальних лабораторних робіт, слід
практикувати роботу в малих групах. Але обов’язково вчитель
повинен організувати роботу так, щоб кожний з учнів виконував
основні вимірювання.
Піднести якість практичної підготовки учнів дають змогу
проводити експериментальні завдання на уроках.
Організація самостійної роботи учнів з підручником має
різноманітний характер:
 читання з метою подальшого переказу прочитаного;
 складання плану прочитаного тексту;
 постановка запитань до прочитаного тексту;
 читання тексту з метою пошуку відповідей на поставлені
вчителем запитання;
 читання тексту з метою складання словника нових
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термінів;
 читання тексту з метою визначення причиннонаслідкових зв’язків між його структурними одиницями;
 читання тексту з метою розробки структурно-логічного
конспекту змісту матеріалу;
 читання тексту з метою перекодування наведеної в
ньому інформації в інші знакові форми (схеми, таблиці, графіки,
формули, малюнки тощо);
 читання тексту з метою подальшого розширення його
змісту.
Результативним в роботі з учнями є застосування ігрових
прийомів роботи з текстом:
1. Учена рада. Увесь клас читає навчальний текст за
фіксований час. Учням пропонуються ролі фахівців: редактор,
автор, критик, незнайко, фахівець тощо. Кожен може обрати собі
роль будь-якого учасника вченої ради. Пропонується переказати
текст із позиції обраної ролі. Члени ради оцінюють виступи.
Виграє той виступаючий, який у найбільш оригінальній формі
переказав текст, відповідно обробивши його.
2. Цікаве запитання. Учням пропонується прочитати текст,
поставити цікаве запитання, відповідь на яке вимагала б
глибокого розуміння прочитаного. Заслухавши всі запитання,
вибирається найкраще й оголошується переможець.
3. Фехтування. Вчитель ставить запитання-проблему
учням, об’єднаним у пари. Один учень із пари повинен
запропонувати її розв’язок, а інший – заперечити йому. На
заперечення перший учень повинен дати відповідь, відстояти
свою точку зору. Потім ставиться інша проблема, учні міняються
ролями, процедура повторюється.
4. Особливість (відмінність). Цей прийом застосовується
до текстів, зміст яких вивчався раніше. Учням пропонується
прочитати текст і визначити, що нового вони дізналися з нього.
Записати в зошиті. Потім по черзі заслуховуються всі учні [4].
Інші цікаві форми організації самостійної роботи з
підручником готують учнів до навчання впродовж усього життя.
Таким чином, в організації та реалізації навчання фізики
послідовно використовується діяльнісний підхід, спрямований на
розвиток пізнавальних сил і творчих здібностей, способів
мислення та діяльності учнів.
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ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ УКРУПНЕНИМИ
ЧАСТИНАМИ (БЛОКАМИ)
У статті розкрито важливість вивчення нового матеріалу
укрупненими блоками, подано аспекти навчального процесу під час
використання опорних схем і конспектів.

Складний сучасний світ вимагає від випускників загальноосвітньої школи оволодіння уміннями самостійно здобувати
знання, застосовувати їх для вирішення складних життєвих
проблем. Досягти цього можна шляхом удосконалення самого
процесу навчання, введення новітніх методів та прийомів роботи
вчителя з учнями на уроці. За останні роки зроблені певні
досягнення у галузі впровадження ефективних способів
навчання. У цій справі об’єдналися педагогіка, психологія й
медицина. Особистість учня з об’єкта навчання перетворюється
на головну фігуру цього процесу. Ефективну систему реалізації
цієї проблеми розробив психотерапевт Г.Лозанов. Об’єктом його
дослідження були резервні можливості людини, закладені в
неусвідомленій психічній сфері. Ця система спрямована на
комплексний розвиток особистості учня: розкриття резервів
пам’яті, інтелектуальних можливостей, творчого потенціалу.
Багаторазове повторення матеріалу в найрізноманітніших
формах, групування і подача навчальної теорії у вигляді блоків
довели, що не має слабких учнів, що навчання під силу всім [3].
Впровадження інформаційних технологій у навчальний
процес відкриває нові можливості реалізації блочного навчання
шляхом створення спеціальних комп’ютерних програм. Методично обґрунтоване використання інформаційно-комунікаційних
технологій допомагає оптимально враховувати індивідуальні
потреби й можливості кожного школяра, сприяє реалізації
дидактичних цілей відповідно до вимог освітнього стандарту
загальнопедагогічних завдань, пов’язаних із формуванням
особистості ХХІ століття.
Проблеми використання наочності на уроках у школі
*
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розробляли досвідчені педагоги (В.Сухомлинський, В.Шталов,
М.Дорошенко, О.Гаврилюк та інші). В останні роки з’являються
публікації методичних розробок уроків із застосуванням моделей
та комп’ютерних технологій (М.Девдера, Г.Дегтярьова, Н.Мельник, А.Уліщенко та інші). Ряд учених, що працювали над цією
темою (О.Біляєв, В.Власенков, Т.Горбачук, В.Паламарчук,
М.Скаткін, О.Яворська) відзначили, що таблиці, схеми є основою
для узагальнення, повторення, підсумкових занять. Сучасні
учені-методисти (М.Пентилюк, О.Горошкіна, С.Караман) велику
увагу приділяли вивченню програмового матеріалу укрупненими
частинами, що забезпечує потрібну якість знань та рівень
сформованості мовленнєвих умінь і навичок. «При цьому, як
зазначає С.Караман, компактніше будується система занять,
спрямованих на зміцнення і подальше вдосконалення комунікативних умінь і навичок учнів, … з’являється реальна можливість
планувати систему різнотипних уроків у межах розділу курсу з
урахуванням тісного зв’язку … з розвитком зв’язного мовлення»
[2, с.145]. Така зацікавленість темою свідчить про її актуальність.
Плин часу та всебічні дослідження психології дітей вимагають
змін у структурі навчального процесу, які б впливали на його
інтенсифікацію. Вимогою сучасного суспільства є компетентна
мовна особистість.
Одне з головних завдань вчителя-філолога – творчий підхід
до своєї справи. Використання традиційних і нетрадиційних методів, видів і прийомів роботи, вдале і вміле їх поєднання сприяє
підвищенню інтересу до навчання, ефективності уроків мови,
зниженню втомленості учнів. Школярів приваблює новизна,
незвичайність, елементи гри. Використання на уроці мови
опорних конспектів-схем – це вид роботи, який допомагає
уникнути одноманітності, стимулює пізнавальну діяльність,
залучає школярів до спільної творчої праці. А також створює
благодатну можливість для розвитку елементарної логічної
культури таких процесів мислення, як порівняння, абстрагування, аналізу, дає можливість систематизувати, узагальнювати
вивчений матеріал, допомагає розвивати пам’ять, монологічне
мовлення та діалогічне. Схема на уроках мови, на думку
педагогів, відігріє роль плану, є своєрідною системою підказок,
які дисциплінують процеси мислення. Це образ сприйняття
словесного, абстрактного матеріалу. Це моделювання ситуації,
яка відіграє важливу роль в навчальному процесі.
При використанні опорних схем і конспектів педагоги рекомендують звернути увагу на такі аспекти навчального процесу:
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1. Організація навчального процесу і діяльності учнів
повинна бути чіткою. Це досягається при певній структурі уроку,
теми або розділу. Наприклад:
І. Розгорнути пояснення вчителем теми, завдань, які ставляться перед учнями, основних питань, які виносяться на
засвоєння знань.
ІІ. Виклад нового матеріалу з поетапним і стислим поясненням навчального матеріалу за опорною схемою.
ІІІ. Робота з листком опорних схем.
IV. Домашня та індивідуальна робота з підручником та опорною схемою.
V. Контроль засвоєння знань при фронтальній перевірці
(письмова, усна перевірка, відповіді біля дошки).
VІ. Практичне закріплення вивченого матеріалу (виконання
тренувальних вправ та підсумкових робіт).
VІІ. Систематизація та узагальнення знань.
VІІІ. Огляд знань.
2. Конструювання нового матеріалу теми в загально збільшені блоки, тобто поєднання одразу кількох структурно споріднених понять. За рахунок резерву навчального часу більше
уваги приділяти творчим завданням, а також всебічній підготовці
школярів до виконання контрольних (практичних) робіт.
3. Опорні таблиці повинні являти собою прості, зрозумілі і
наочні схеми навчального матеріалу. В зорових опорах повинні
бути показані основні поняття і зв’язки між ними, наведені
приклади. Опорні схеми можуть бути виготовлені попередньо
або можуть створюватися разом з учнями під час пояснення
нового матеріалу. Досвід багатьох вчителів доводить, що
кращого результату у викладанні досягають ті, котрі правильно
організовують систематизацію знань учнів шляхом складання
схем-конспектів. Під час пояснення нового матеріалу учні
повинні сприймати його в структурно-логічній послідовності і
цілісності. Тому, головна мета вчителя – навчити учнів
конспектувати навчальний матеріал. Цю роботу вчителя можна
звести до наступних моментів:
а) навчання учнів згортанню інформації в план-конспект,
тобто зі словесної форми вибирати тільки головне: словапоняття, правила, котрі стають зв’язуючими символами під час
відтворення матеріалу;
б) навчання шифрування інформації за допомогою яскравих
кольорів, позначень та інших символів. На початковому етапі
навчання рекомендується скласти більш детальний конспект,
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котрий легше б сприймався і відтворювався кожним учнем,
незалежно від рівня його підготовки [3].
Оскільки основна діяльність учнів у процесі вивчення нового
матеріалу зводиться до роботи над опорними схемами, то вони
засвоюють ту інформацію, яка відображена в схемі. Це є мінімум
знань з теми, що вивчається.
Якщо опорні конспекти не шкодять справі, не збіднюють
урок, є не єдиним методом проведення заняття, якщо їх розглядати як один із способів, прийомів, які допомагають глибше зрозуміти теоретичний матеріал, тоді їх використання виправдане.
Складаючи опорні схеми-конспекти, слід врахувати такі методичні умови: цілеспрямованість, чіткість, послідовність викладу
теми самим вчителем; вміння виділяти головне і другорядне;
відповідність до програми; адаптованість до навчальних потреб і
можливостей конкретного класу.
Методика застосування зорових опор детально описана
В.Шаталовим, яка зумовлена тим, що під час пояснення нового
матеріалу вчитель поетапно, синхронно до змісту, схематично
викреслює на дошці (можна використовувати різні кольори)
схему опорного конспекту і на ньому основні елементи й
поняття. При цьому необхідно використовувати умовні сигнали,
цифри, букви, стрілки, символи, скорочення [6]. Наприклад:
Словосполучення
СловоСполучення
Зміст
Залежне

Головне
грамат.
яке?
вечірнє місто
з чим?
прийшов з квитками
як?
говорить тихо

–

(приймен.)
спів лунає
високий і стрункий
теревені правити

Поступове введення опорного конспекту в уроках має свої
переваги: сприяє поетапному формуванню знань, акцентує увагу
школярів на основному, головному матеріалі. Таким шляхом
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учитель іде тоді, коли метою навчання обирається самостійне
дослідження учнями мовних явищ, що є важливим стимулом
активної розумової діяльності. Об’єктом самостійного вивчення
на уроці є «картки, малюнки, схеми, діаграми, факти живої мови
(слова, речення). Майстерність педагога полягає в тому, щоб подати все це учням не в готовому вигляді, а як завдання для розумової праці» [9, с. 593]. До сприйняття зорових опор учнів потрібно готувати шляхом актуалізації знань, проведення попередньої бесіди за темою уроку, розв’язання граматичних завдань.
Під час вивчення, наприклад, теми «Правила вживання
апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом»
учитель пояснює правила, а потім учні розглядають
узагальнювальну таблицю, в першій графі якої виділено правила
вживання апострофа, у другій – пояснюється, коли апостроф не
ставиться. Подаємо цей матеріал у вигляді таблиці.
Правила вживання апострофа
Ставиться апостроф

Не ставиться апостроф

1. Після букв, що позначають губні перед я, ю, є, ї у коренях слів
Якщо перед ними немає іншої
Якщо перед літерою на
літери на позначення
позначення губного стоїть
приголосного, крім р:
приголосний, що належить до
Слов’яни, м’ята, м’який, м’яч,
кореня:
п’ять, здоров’я, торф’яний,
тьмяний, різьбяр, духмяний,
верб’я, черв’як, розв’язати,
Святослав, морквяний, мавпячий
розп’ятий
2. Після р перед я, ю, є, ї
Якщо р в кінці складу (вимова є
Якщо р на початку складу, коли я,
роздільною): сузір’я, між гір’я,
ю, є позначають його м’якість:
бур’ян
рясно, зоря, Рєпін, крюк
3. Після префіксів перед я,ю,є,ї
Якщо префікс закінчується на
Якщо префікс закінчується на
літеру, що позначає приголосний:
літеру, що позначає голосний:
від’ємний, під’їзд, без’ядерний
приїзд, виявити, поєднати;
після префікса перед наступними
і, а, у, е, о: зекономити,
загітувати, безіменний
4. У складних словах
Трьох’ярусний, пів’юрти,
пів’яблука, дит’ясла
5. У власних назвах після к перед я
Лук’ян, Лук’яниха, Лук’янівка,
Лук’янчук, Лук’янівна
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При аналізі таблиці учитель звертає увагу учнів на те, що в
іншомовних словах апостроф ставиться в таких самих позиціях,
як і в українських словах. Різниця в тому, що апостроф ставиться
перед я, ю. є, ї не тільки після літер на позначення губних і р, а й
після літер, що позначають шиплячі та задньоязикові, якщо вони
вимовляються твердо й після них чується звук й (кур’єр,
п’єдестал). Апостроф не ставиться, якщо я, ю, є, ї в іншомовних
словах передають м’якість попереднього приголосного (не
чується звук [й]) і відповідно вимова є нероздільною, а плавною
(бюлетень, бюджет, мюзикл).
Після аналізу теоретичного матеріалу учитель може
запропонувати учням доповнити таблицю новою інформацією.
Наприклад:
6. Апостроф уживається у словах іншомовного походження:
а) Після букв б, п, в, м, ф, р, г, к, х, ж, ч, ш
перед я, ю, є, ї у коренях слів
Якщо я,ю,є,ї позначають м’якість
Якщо перед ними немає іншої
попереднього приголосного: бюро,
літери на позначення
приголосного, крім р: прем’єра,
кювет, пюпітр, пюре, рюкзак,
п’єдестал, бар’єр, кар’єра, Рів’єра, вестибюль, бюлетень, рюш,
Барб’є, Рейк’явік, Руж’є,В’єтнам,
манікюр, кювет, нюанс, Мюнхен
Х’юстон
б) Після префікса з кінцевим приголосним перед я, ю, є
Ад’ютант, кон’юктура, ін’єкція,
суб’єкт, об’єктивно, об’ява

Таблиці такого типу можуть бути створені на самому уроці
вчителем й учнями на дошці, а потім перенесені до опорного
конспекту.
Після введення конспекту вчитель завжди коротко повторює, закріплює основні поняття теми (можна запропонувати
учням зафарбувати частини конспекту різними кольорами але
так, щоб це не відволікало від основного наповнення схеми
теорією). У ході короткого повторного пояснення вчитель
зосереджує увагу на найскладнішому і головному матеріалі.
Після розповіді вчителя учень ще раз повторює зміст конспекту.
Наступний урок починається письмовою роботою, у якій
відтворюється опорний конспект, одночасно з письмовою
роботою можуть проводитись усні опитування.
Відтворюючи опорний конспект можна використовувати
такий прийом роботи, як робота в парах. Учні по черзі
«озвучують» опорний конспект – розповідають зміст теми.
Використання зорових опор допомагає економно і раціо
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нально використовувати час, сприяє кращому сприйняттю, засвоєнню навчального матеріалу і розвиває самостійну пізнавальну діяльність школярів. Під час «озвучення» опорних схем відпрацьовуються навички активного, логічно чіткого, аргументованого мовлення, думка оформлюється в слова і фрази, розвивається мовленнєва культура, збагачується словниковий запас.
Під час роботи з опорними конспектами на уроці вирішується й важливе завдання: розвивається зв’язне мовлення учнів,
що на звичайних уроках реалізувати важко; кожний школяр
опитаний у повному обсязі теми, що свідчить про високу якість
тематичного обліку знань, а не про формальний підхід до нього.
До складання опорних конспектів ставляться певні вимоги, з
якими учні мають бути ознайомлені. М.Мельник пропонує такий
зразок пам’ятки:
Як скласти опорний конспект
1) Принцип складання:
а) Системність: блок – допомагає при потребі легко знайти
потрібний матеріал.
б) Стилістичний: опорний конспект не повинен перевищувати розмірів сторінки із зошита.
в) Простота: блоки неможна перевантажувати інформацією,
вони мають бути легкими для сприйняття і відтворення.
2) Умовні позначки:
а) Значення кожного кольору має бути постійним: червоним
виділяється найголовніше, зеленим – теоретичний матеріал,
синім – приклади.
б) Правила, способи засвоєння орфограм загальна теорія
подаються мовою опори – абревіатурами та умовними позначками.
3) Загальні рекомендації:
а) Опора має бути максимально виразною, лаконічною,
скомпонованою за законами логіки.
б) Блоки опорного конспекту не повинні переобтяжуватися
прикладами, малюнками, оформлення не повинно відволікати
[1].
Якість знань, засвоєних учнями під час роботи з опорними
конспектами, залежить від того, наскільки вдало вчитель зможе
провести такий урок. Методика проведення такого заняття
вимагає дотримання певних положень:
1) Укрупнення має бути цілісним, системним, повтореним
на уроці не менше 5-ти разів.
2) Кожен наступний етап повторення будується на основі
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попереднього, відрізняючись наростаючою мірою самостійності
роботи.
3) Типова модель розгляду матеріалу включає п’ять етапів:
колективний аналіз матеріалу (формулюванням проблеми, виведення попередніх висновків); виклад матеріалу вчителем за
опорним плакатом; робота учнів з підручниками; взаємоопитування (робота в групах, парах); самостійний виклад матеріалу;
укрупнення [5].
Вивчення мовного матеріалу укрупненими частинами забезпечує потрібну якість знань, їх системність. Такий шлях вимагає
узагальнення і повторення пройденого упродовж усього періоду
навчання, що повинно проводитися на вищому рівні синтезу і
систематизації з використанням завдань і вправ, які потребують
уміння застосовувати набуті знання в різних ситуаціях, особливо
в нестандартних. Завдяки «стисненню» програмового матеріалу
з’являється реальна можливість планувати систему різнотипних
уроків у межах конкретного розділу курсу з урахуванням тісного
зв’язку з розвитком мовлення учнів.
«Вивільнення навчального часу дає змогу урізноманітнити
заняття і підвищити якість навчання. Значних змін зазнає зміст,
зовнішня і внутрішня організованість, технологія уроків. Унаслідок систематичного використання узагальнювальних таблиць і
схем досягається економія навчального часу, створюються
умови для активізації пізнавальної діяльності» [2, с. 145].
Головне для вчителя – викладати матеріал за опорним
конспектом чітко формулюючи визначення, наголошуючи на тих
місцях укрупнення, які є вузловими. Треба привчити учнів
поглядом слідкувати за послідовністю розгортання викладу,
переходити від поняття до поняття, фіксуючи згадувані вузлові
точки на площині плаката.
Отже, щоб домогтися міцних знань учнів, підвищення їхньої
мовленнєвої культури, забезпечити ефективність і якість роботи
під час вивчення української мови, необхідно органічно
поєднувати традиційні і сучасні набутки методики. Реалізація
ідей
блокового
компонування
програмового
матеріалу
передбачає докорінну зміну системи освіти – вихід учителя за
межі власного предмета, поєднання знань з різних галузей.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У
статті
обґрунтовано
важливість
використання
інтерактивних методів під час навчання молодших школярів.

Сучасна система освіти супроводжується суттєвими змінами
в педагогічній теорії і практиці. Ці зміни призводять до того, що
педагог має орієнтува-тися на використання в своїй діяльності
активних методів навчання. Вони допомагають створити
атмосферу доброзичливості, співпраці, партнерства, сприяють
формуванню в учнів ключових компетенцій. Саме тому останнім
часом педагоги частіше використовують у своїй педагогічній
діяльності інтерактивне навчання як різновид активного. У
процесі такого навчання учень виступає «суб’ктом», який виконує
творчі завдання, вступає в діалог з учителем. Інтерактивність
вимагає від педагогічного працівника застосування методів, які
стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів.
Учень початкових класів – це маленький дослідник, учений,
який щодня робить для себе маленькі відкриття. Щось він
відкриває цілком самостійно, щось – за допомогою старших або
своїх товаришів. Для дитини дослідження є засобом орієнтації у
навколишньому світі. Зважаючи на це, на заняттях у початковій
*
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школі педагог має, насамперед, навчити дітей вчитися, тобто
самостійно здобувати і засвоювати знання, а також вміти ними
користуватися адекватно і творчо. Для цього існує досить багато
способів проведення занять. Зокрема можна побудувати
навчання на основі гри, яка є провідною діяльністю учнів
молодших класів, саме у грі розкривається їх творчій потенціал.
Можна залучити дітей у дослідницьку діяльність. Адже саме вона
є основою, джерелом творчості школярів.
Сьогодні багато вчителів початкових класів надають перевагу таким методам навчання як самостійна робота, проблемні
та творчі завдання, запитання від учня до вчителя і навпаки. Ці
методи допомагають розвитку в учнів індивідуальних здібностей,
інтелектуальної досконалості, творчого мислення. Зважаючи на
зазначене, метою статті є розкриття важливості використання
інтерактивних методів навчання молодших школярів.
Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови.
Воно означає – здатний до взаємодії, діалогу.
Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, в ході якого
здійснюється взаємодія вчителя і учнів. Воно має за мету
створити комфортні умови навчання, за допомогою яких учень
відчуває свою успішність та інтелектуальну досконалість.
Технології інтерактивного навчання досліджували такі визначні вчені як Є.П. Голобородько, О.І. Пометун, О.Я. Савченко,
Г.К. Селевко.
Вони стверджували, що під час інтерактивного навчання
учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими
людьми, конструктивно мислити, приймати продумані рішення.
Тому інтерактивні методи мають багато переваг:
- за короткий час опрацьовується багато нового матеріалу;
- у роботі беруть участь діти всього класу;
- учні вчаться працювати у команді;
- кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;
- формується доброзичливе ставлення до опонента;
- створюється «ситуація успіху»;
- формуються навички толерантного спілкування, вміння
аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне
рішення проблеми [1].
Призначення інтерактивного навчання полягає у тому, щоб
передати знання; усвідомити цінність інших людей.
Завданнями, які ставить інтерактивне навчання є:
а) розв`язання навчальних поведінкових завдань;
б) надання підтримки членам групи.
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Зміст роботи інтерактивного навчання полягає не лише у
знаннях, а і способах мислення. А його мета – діалог не заради
взаємодії дітей, а взаємодії дітей заради вияву і реалізації їх
індивідуальних можливостей і потреб. Виходячи з цього, є
принципи інтерактивного навчання, якими належить керуватись:
1) принцип індивідуалізації програм, темпу, шляху (коли
дитина взаємодіє з різними партнерами);
2) принцип взаємодії всіх з усіма;
3) принцип зведеності груп;
4) принцип самоврядування (діти залучені до планування,
організації, управління навчальним процесом [1].
Керуючись даними принципами вчитель заняття може
організовувати таким чином: індивідуально (самостійні,
контрольні, творчі роботи), у постійних і змінних парах
(тренування, перевірка, навчання, вивчення, обговорення), в
групах (коментоване письмо, диктанти), і фронтально
(тимчасово).
Характерною рисою інтерактивного навчання є природна
активність учнів – фізична (вони ходять, говорять, пишуть,
малюють), соціальна (ставлять питання, обмінюються думками),
пізнавальна (доповнюють, корегують, знаходять рішення). Все
це тісно пов`язано зі змістом роботи.
Таким чином, інтерактивне навчання – це специфічна
форма організації навчальної діяльності, однією із цілей якої –
забезпечення комфортних умов, за яких кожен учень відчував би
свої успіхи, інтелектуальну спроможність, продуктивність
навчання, виключення домінування однієї думки над іншою.
Під час групової роботи, для створення більш комфортних
умов співпраці між школярами іноді варто пропонувати учням
об`єднатися у групи «за бажанням».
Позитивним у такому підході є те, що враховуються між особистісні зв`язки учнів. Але є й негативне: формуються групи не
рівні по силі, тому результати спільної діяльності можуть значно
різнитися; крім того, всередині групи може скластися
дружелюбна, але атмосфера попускання, коли інтерес до
спілкування витіснить процес вирішення навчальних завдань [2].
Слабкому учню потрібен не стільки «сильний», скільки
терплячий і доброзичливий партнер. Дуже розвинених дітей не
варто прикріплювати до «слабеньких», їм потрібен партнер
рівний по силі [2].
При формуванні груп інтерактивного навчання корисно брати до уваги й зміст поставленого завдання. Можливе об`єднання
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в групу учнів з протилежними поглядами, щоб обговорення
проблеми було жвавим і зацікавленим. Або, навпаки, можна
скласти групи, члени яких характеризуються єдністю інтересів в
одній сфері.
Така рухомість навчального складу груп допомагає учням
краще пізнати один одного, ознайомитися з поглядами і
захопленнями інших дітей.
Дуже популярним інтерактивним методом, який використовують учителі в навчальному процесі є «Мозкова атака».
Корисним він є і під час навчання молодших школярів, адже
«Мозкова атака» – метод рішення невідкладних завдань за
мінімальний час. Суть його в тому, що треба викласти найбільшу
кількість ідей за невеликий проміжок часу, обміркувати їх.
Цей метод використовується у початковій школі для розвитку творчих здібностей або для вирішення складних проблем.
Його застосовують для пошуку найбільш ефективного вирішення
проблеми, яка винесена до вивчення. При цьому треба прагнути
того, щоб ідей було якомога більше, щоб вони відрізнялися
своєю оригінальністю, навіть межували з неправдоподібністю.
Для того, щоб учні могли вільно висловлювати свої сміливі
думки і нестандартні ідеї, необхідно дотримуватися таких умов
ефективності «мозкової атаки»:
1. Максимальна зацікавленість усіх учасників у досягненні
результатів.
2. Абсолютна перевага керівника в організації роботи.
3. Чітко дотримуватися правил проведення мозкової атаки
Основні принципи «мозкового штурму»:
1. Не критикувати – можна висловлювати будь-яку думку
без остраху, що вона буде невдала.
2. Стимулювати будь-яку ініціативу, чим більш необачну,
тим краще.
3. Прагнути до найбільшої кількості ідей.
4. Змінювати, комбінувати, удосконалювати пропоновані
ідеї.
Проведення мозкової атаки:
1 етап – засідання групи.
Кожен із учасників висловлює в межах запропонованої теми
будь-які думки, не контролюючи їх хід, не розцінюючи їх як
істинні чи помилкові.
При цьому усі намагаються висловити навіть абсурдні ідеї.
2 етап – аналіз висловлених ідей з метою відбору деяких,
котрі вміщують найбільш раціональне рішення.
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Структура методу «мозкової атаки»:
(може бути змінена залежно від ситуації)
1 етап: 1 крок – вступ; формулювання проблеми; постановка
завдання.
2 крок – висловлювання судження;реєстрування ідей.
2 етап: 1 крок – обґрунтування своєї ідеї теми; спільна
дискусія навколо висунутих ідей (правильність, реальність,
оригінальність).
2 крок – вибір найкращої ідеї; обґрунтування остаточного
вибору; підбиття підсумків заняття, виділення моментів, котрі
мали важливе дидактичне значення.
Рекомендації щодо застосування методу «мозкової атаки»:
1. Чітко сформулюйте проблему (завдання). Визначте
потрібність і мету її рішення.
Зміст навчального завдання для роботи групи повинен
відрізнятися від того, який використовується при традиційній
формі навчання. Тільки нестандартна постановка проблеми
змушує школярів шукати допомоги один у одного, обмінюватися
точками зору, кристалізуючи спільну думку групи.
2. Проведіть інструктаж про умови і правила проведення
роботи.
З переходом до форм учнівської співпраці треба
використати 3-4 заняття на знайомство учнів з нормами групової
поведінки:
– важливо не тільки вміти говорити, але й вміти слухати;
– необхідно говорити зрозуміло, висловлюватися по темі,
уникати зайвої інформації;
– треба вміти ставити питання, допомагаючи розумінню
повідомлення;
– критикувати ідеї, а не особистість.
Пошук рішення всіма слухачами групи без ділення на ролі є
найбільш реальним.
При обговоренні питання виділяють групу учнів –
«контролерів», які повинні вміти критикувати обґрунтовано і
конструктивно. На етапі представлення спільного рішення діалог
ведуть «(ритори) спікери групи».
При цьому вони не мають права висловлювати своєї думки,
а представляти спільне рішення.
3. Стимулюйте генерацію ідей у робочих групах.
Ідеї повинні відрізнятися новизною, простотою, надійністю,
досяжністю.
4. Організуйте мозковий штурм поставленої проблеми за
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визначений проміжок часу. Залежно від складності проблеми.
5. Проведіть презентацію ідеї, запропоновану учасниками,
і їх аргументацію.
Варіанти презентації групових рішень:
а) спільно-індивідуальна форма – кожна група представляє
підсумок своєї діяльності; рішення обговорюються, із них
вибирається найкраще (така організація найкраще виправдовує
себе на уроках повторення пройденого матеріалу).
б) спільно-послідовна форма – результат діяльності кожної
групи стає, як у мозаїці, певною сходинкою до рішення спільної
проблеми (дана форма є вдалою для уроків-підсумків, оскільки
допомагає встановлювати взаємозв`язки).
6. Організуйте аналіз ідей.
Форми оцінювання і вибору кращих ідей:
– голосування (на дошці або за картками);
– підсумок раніше обраного журі;
– спільна дискусія;
– висновок вчителя;
– декілька із вказаних способів.
Найбільш ефективним є спосіб голосування усіх учасників
дискусії.
7. Підбийте підсумки роботи.
Важливими моментами групової роботи є опрацювання
змісту і подання групами результатів колективної діяльності.
Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти
організації роботи груп.
Окрім описаного вище методу, варто під час навчального
процесу молодших школярів використовувати діалог.
Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого
рішення.
Воно знаходить своє відображення у кінцевому тексті,
переліку ознак, схемі тощо. Діалог виключає протистояння,
критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на
сильних моментах у позиції інших.
Корисним на уроках у початковій школі є метод «синтез
думок». Він дуже схожий за метою та початковою фазою на
попередній варіант групової роботи. Але після об`єднання в
групи і виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а
передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його
своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються.
Опрацьовані таким чином аркуші передаються експертам, які
знову ж таки зіставляють написане з власним варіантом,
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роблять загальний звіт, котрий обговорює весь клас.
Пропонуємо до використання у процесі навчання молодших
школярів і такі методи як «Спільний проект», «Пошук
інформації», «Коло ідей».
Перший має таку саму мету та об`єднання в групи, що й
діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та
мають розкрити проблему з різних боків. По завершенні роботи
кожна група звітує і записує на дошці певні положення. У
результаті з відповідей представників груп складається спільний
проект, який рецензується та доповнюється групою експертів.
Різновидом, прикладом роботи в малих групах є командний
пошук інформації (зазвичай тієї, що доповнює раніше прочитану
вчителем лекцію або матеріал попереднього уроку, домашнє
завдання), а потім відповіді на запитання. Використовується для
того, щоб оживити сухий, іноді нецікавий для дітей матеріал.
Для груп розробляються запитання, відповіді на які можна
знайти в різних джерелах інформації. До них можуть належати:
– роздатковий матеріал;
– документи;
– підручники;
– додаткові видання;
– доступна інформація на комп`ютері;
– пам`ятки матеріальної культури;
– прилади.
Учні об`єднуються в групи. Кожна група отримує запитання з
теми уроку. Визначається час на пошук та аналіз інформації.
Наприкінці уроку заслуховуються повідомлення від кожної групи,
які потім повторюються і, можливо, розширюються всім класом.
Метою методу «Коло ідей» є вирішення гострих
суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх
учнів до обговорення поставленого питання. Технологія
застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме
завдання, яке складається з декількох питань, їх групи
представляють по черзі. Коли малі групи завершують виконання
завдання й готові подати інформацію, кожна з них по черзі
озвучує лише один аспект проблеми, що обговорювалась.
Продовжуючи по колу, вчитель запитує всі групи по черзі, поки
не вичерпаються ідеї. Це дасть можливість кожній групі
розповісти про результати своєї роботи, уникаючи ситуації, коли
перша група, що виступає, подає свою інформацію.
Як варіант можуть подаватись по колу результати не тільки
групової, а й індивідуальної роботи. Цей метод є ефективним


165




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



для вирішення проблемних питань. Для створення списку думок,
точок зору можна попросити кожного учня по черзі
запропонувати одну ідею усно або написати свою думку чи ідею
на картці без імені. Учитель збирає всі картки і складає список
зазначених ідей на дошці або починає дискусію, користуючись
інформацією з карток.
Таким чином, інтерактивне навчання – це спеціальна форма
організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен
учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного
учасника навчального процесу над іншим, так і однієї думки над
іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути
демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично
мислити, приймати продумані рішення.
Отже, суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний
процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх
учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове,
навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними,
рівнозначними суб`єктами навчання, розуміють, що вони
роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і
здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню
навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери
співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім
лідером дитячого колективу.
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Захарова Л.В.
РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У статті порушено проблему розвитку літературних творчих
здібностей молодших школярів та представлено систему вправ, які
допоможуть розвивати в учнів дар слова.

Формування творчої особистості є одним із першочергових
завдань, які покликані розв’язувати всі ланки освіти.
Обов’язковими якостями творчої людини є гнучкість
мислення, розвинена уява, здатність застосовувати уміння та
знання в новій ситуації. Оскільки слово – перший із способів
творення, то ці якості спочатку треба розвивати в елементарній
формі, пробуджувати, формувати, закріплювати в процесі
літературної творчості молодших школярів.
Сьогодні, з настанням комп’ютерної та телевізійної доби
значних втрат зазнала і літературна освіта в школі. Діти «віртуально» сприймають дійсність і в результаті стають пасивними
спостерігачами, а не творцями. Дитина повинна спостерігати
явища навколишнього світу, порівнювати, зіставляти, дивуватися
– тільки тоді зможе висловити свою думку. Найбільш вдало
визначив рівні літературної обдарованості в сучасній українській
педагогіці В.О.Сухомлинський. Він обґрунтував систему знань,
умінь і навичок, що є етапами для оволодіння словом [4].
Мета статті – розкрити важливість розвитку літературних
творчих здібностей учнів початкової школи.
Молодшим школярам притаманне образне мислення,
безмежна фантазія. Вони яскраво виражаються у дитячій
словотворчості: при складанні казок, віршів або, коли вони
просто розповідають про власні пригоди. Саме це свідчить про
високий рівень творчих здібностей цієї вікової категорії в цілому.
Проблема розвитку літературних творчих здібностей
молодших школярів розкривається у працях К.Д.Ушинського,
І.О.Синиці, О.О.Леонтьєва. Дослідники доводять існування
труднощів у процесі складання власних творів і пояснюють це
низьким рівнем знань про жанрові особливості творів та
невмінням переносити набуті знання у власну творчість.
Педагогічний досвід Ш.О.Амонашвілі, В.О.Сухомлинського
показує, що стимулювання фантазії дітей значно активізує
процеси художнього словотворення.
*
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Значна частина праць з даної проблеми присвячена
створенню окремих методик роботи над тими чи іншими
літературними творами. Однак, літератури щодо організації
роботи з дітьми, які мають здібності до літературної творчості
дуже мало. Вважаємо, що молодші школярі крім набуття
повноцінних читацьких та мовленнєвих навичок здатні також до
творчого самовираження, мислення. Тож учитель має допомогти
учням сформувати навички оперування словом, ознайомити із
художніми засобами, прийомами; навчити бачити, співчувати,
чути навколишнє, а відтак точніше, яскравіше передавати свої
думки у власних творах.
Розвиток літературних здібностей – це складний, багатоплановий процес. О.Я.Савченко виділяє шість напрямків, які
формують такі здібності [3]. Саме на уроках читання
розпочинається робота, що включає творчі види роботи:
1. Як можна продовжити казку? («Жива казка» В.Струтинський 2 кл.)
2. Як закінчити казку? («Оленчин горобчик» В.Сухомлинський 2 кл.)
3. Поміркуй і уяви як виглядатимуть пташки у незвичайному
вбранні («Подарунок» В.Лучук 2 кл.)
Аналізуючи «Читанку 3 кл.» (О.Я.Савченко), можна сказати,
що матеріал сприяє розвитку творчих здібностей дітей. Так, при
опрацюванні казки «Вітрячок» І.Січовика можна запропонувати
гру «Співавтор» – придумати продовження казки. Школярі,
фантазуючи, викладають думки про те, що могло трапитися з
героями казки.
Діти – природжені актори, які люблять розмовляти голосами
казкових персонажів. Тому продуктивними є використання
елементів театральної педагогіки. «Без казки неможливо уявити
дитинство» – слова В.О.Сухомлинського. Навіть несміливі
боязливі діти починають діяти розкуто, демонструючи нерозкриті
раніше можливості.
Учені-психологи твердять, що обов’язковою для творчості є
розвинена фантазія. А пік здатності фантазувати припадає саме
на молодший шкільний вік. Джані Родарі – відомий дитячий
письменник – влучно сказав: «Щоб діти навчились думати, вони
насамперед повинні навчитися придумувати» [5]. Тому під час
складання казок, віршів, загадок у пригоді стануть такі прийоми
(автор яких Дж.Родарі):
 «Біном фантазії». Потрібно взяти два слова між якими
існує змістова дистанція і утворити новий образ. Наприклад:
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«собака», «шафа» – собака на шафі, собака у шафі, шафа
собаки. Кожне таке поєднання служить поштовхом для розвитку
уяви, сюжету нової казки.
 «Фантастичні гіпотези». Ця техніка виражена у формі
запитань «Що було б, якби…?» для постановки запитання беремо два слова – іменник та дієслово. Їх поєднання дає нову гіпотезу, на основі якої діти будують розповідь, розвиваючи сюжет.
Наприклад: «зошит», «розмовляти». Формується гіпотеза «Що
було б, якби зошит розмовляв?» Використовуючи таку форму
роботи, дитина формує чіткий зв'язок своєї думки з дійсністю. А
запропоновані гіпотези лягають в основу казок, оповідань.
Узагалі, творчість – це творення на основі того, що є, чогось
іншого, чого немає. Для розвитку нестандартного мислення
потрібні саме активні форми й методи навчання. Таким методом
стала теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ).
Елементи ТРВЗ доцільно використовувати на уроках читання.
Ефективним для пошуку нових ідей є метод спроб і помилок,
коли дитина перебирає різні варіанти вирішення проблеми:
1. Як повинен вчинити колобок, щоб його не з’їла лисичка?
(1 кл.)
2. Як діти можуть допомогти журавлику пережити зиму?
(«Чудасія на балконі» М.Слабошницький, 4 кл.)
Широке використання різноманітних ігор, ігрових ситуацій та
прийомів забезпечує стійкий інтерес, невимушеність поведінки,
уміння висловлювати і аргументувати свою думку. Звичайно,
стимулювати творчу й розумову активність дітей слід залучаючи
до ігор, які дуже подобаються дітям:
1) «Навпаки» – назви слово, протилежне даному:
холодний – гарячий, білий – ….
Гру можна ускладнити багатозначними словами
свіжий
(хліб) – черствий
(вітер) – ……
(молоко) – ……
Можна називати не тільки ознаки, а й явища: вітер –
затишок, світло – ……,
дії: рости – в’янути, бігти – …,
функції: олівець малює – гумка …….
2) «Що може бути таким?» називається дві-три ознаки, а
діти називають предмети, яких вони можуть стосуватися.
Білий, холодний – сніг, морозиво, молоко.
Білий гарячий – …, …., ….
Білий пухнастий – …, …, ….
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3) «Запитай «Чому?» поставити запитання за картиною,
які б починалися зі слова «Чому?»
4) «Чому так сталося?» Дітям пропонується ситуація.
Вони повинні пояснити, що її спричинило (назвати якомога
більше причин).
Ви повернулися зі школи, а двері квартири відчинені. Чому?
– забули зачинити;
– прийшли зловмисники;
– батьки загубили ключі й довелося ламати замок.
Такі ігрові прийоми навчають думати, розвивати мислення. І
вони будуть ефективними, якщо їх проводити систематично.
5) Для
розвитку
активного
словника
учнів
дуже
продуктивною є гра «Який? Яка? Яке?» Учитель показує
малюнки й пропонує дібрати слова, які допоможуть відгадати
слово (колір, форма, смак).
Кавун – круглий, солодкий, смугастий.
Розвитку літературних творчих здібностей школярів
сприяють продуктивні види діяльності. Так, наприклад, досить
продуктивною є робота зі складання віршів. Мабуть, кожен
учитель помічав природний потяг дітей до римівок та віршів.
Рима приваблює, заворожує. Діти часто самі починають
римувати. Тому дуже важливо підтримати цей інтерес, оскільки
відчуття дитиною рими – це перший крок до розуміння поезії.
Складання віршів – це тривалий, цілеспрямований процес. Свої
перші вірші діти створюють на уроках читання. І оскільки в учнів
молодших класів спостерігається природне тяжіння до ігор, то
починати можна з гри «Схожі хвости». Учитель пропонує
слова, а діти добирають схожі за звучанням:
Пташка – ромашка, комашка,….
Коса – роса, оса,…
Їжачок – ….,….
Після закінчення гри вчитель пояснює, що рима – це коли
слова схожі за звучанням. Рима – це співзвучність закінчень слів
у рядках вірша. Вона є важливим елементом у віршах. А далі
діти грають у гру «Складно – нескладно». Учитель читає пари
слів. Якщо вони римуються – діти плескають у долоні.
Вода – руда, вода – сироп, робота – болото, лисичка –
сестричка, зірка – м’яч, коса – роса, мама – піжама.
Поступово знайомлячись із секретами віршування діти
можуть хором закінчувати вірш і називати пари римованих рядків
– «Додай римоване слово».
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Серед лугу наче діти,
Розцвіли весняні ………(квіти)
Ось пливе легка хмаринка.
Ну справжнісінька ……..(пір’їнка)
З часом, коли придумування римованих слів стане для дітей
легким завданням, гру можна ускладнити. Пропонуйте дітям
придумати римовані рядки за словами, що римуються: читати –
розв’язати. А учні складають:
Книга вчить читати
І задачі розв’язати.
Доцільно перед роботою зі складання віршів сходити на
екскурсію, провести спостереження, переглянути малюнки,
послухати музику. Тоді ручка перетворюється на чарівну
паличку, а самі діти – на чарівників. Вони складають вірші про те,
що бачать, думають, уявляють.
Стимулюють дітей конкурси «Спроба пера», «Перлини
дитячої творчості».
Ці вірші визнані кращими на конкурсі «Домашні коти», який
проходив серед другокласників Старосільської школи і були
надруковані на сторінках районної газети «Жайвір»:
В мене дома котик є
Звуть його Васюня.
В нього білі вуха, хвіст
І великі вуса.
Спритний Вася, як юла.
Мишка раз, – і в нього.
Він маленький і від нас
Чує добре слово.
Дарія Шишка

Де подівся чорний кіт?
Він гуляв біля воріт.
Продавав сметану й сало,
А тепер його не стало?!
Світлана Мальчикова

Після такої роботи учні можуть спробувати складати
загадки. Створені школярами вірші, загадки треба не лише
зачитувати, а й аналізувати. Діти мають зрозуміти, що певний
жанр має свої закони.
У читанці 3-го класу є цілий розділ «Візьму перо і спробую»,
який допомагає дітям розвивати свої літературні творчі здібності.
Так, після ознайомлення з віршем Л.Костенко «Польові
дзвіночки», дітям пропонується скласти розповідь «Клопотання
бджілки, яка живе у дзвіночку».
Звичайно, на уроці обмаль часу тому вирішувати питання
розвитку літературних творчих здібностей доцільно у
позаурочний час, бо робота з розвитку дару слова повинна бути
систематичною. Тож добре буде організувати мовний гурток
«Мовленнєві витинанки». Його перевага – у систематичності
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проведення занять, наявності заздалегідь складеного плану.
Гуртківці на заняттях закріплюють основні навички аналізу,
синтезу, знайомляться з творчістю письменників. Та основний
зміст складають завдання творчого характеру, які допомагають
розвивати творчу ініціативу дитини, вчать доводити правильність
думки, відстоювати точку зору.
Якщо вчитель сіє в дитячі душі зернята творчості, в
результаті отримує талановитих учнів, які прагнуть до нових
знань, здібні до творчого мислення, творчої діяльності. І тут
потрібно не забувати про наступні моменти:
1. Організовувати спостереження.
2. Стимулювати творчу уяву.
3. Підтримувати позитивні емоції.
4. Розвивати потребу в творчості.
5. Дбати про те, щоб будь-який вид діяльності містив
елементи творчості.
А головне виховувати успіхом. Успіх чи то в роботі, чи то в
навчанні приносить задоволення, радість, спонукає до подальших досягнень. Важливу роль успіху свого часу підкреслював
В.О.Сухомлинський «Є успіх – є бажання навчатися» [4].
Вищезазначене свідчить, що кожна дитина – це тонкий
паросток життя, який вбирає в себе все нове, цікаве. На кожному
уроці учень розкриває себе по-новому. Тож учитель в урочний і
позаурочний час має перед собою мету: вчити пізнавати, а
значить творити.
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Крамар Н.В.
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

У цій статті розмірковується про необхідність самоосвіти
вчителя з огляду на його роль у школі і суспільстві.

Повышение компетентности учителя – это развитие творческой индивидуальности, работа над созданием собственного
стиля преподавания и достижением высоких результатов в
обучении и воспитании. Профессионально компетентный учитель находится в курсе педагогических инновационных идей,
умеет в них ориентироваться, критически оценивать и применять, творчески перерабатывая. Формирование профессиональной компетентности – процесс непрекращающийся, т.к. в процессе педагогической деятельности необходимо постоянное
повышение профессионализма через самоанализ и самообразование. Необходимость самообразования – категория объективная и не требующая агитации. О важной роли учителя
А.Дистервег писал: «Учитель для школы – тоже самое, что
солнце для Вселенной. Он источник той силы, которая сообщает
движение всей машине. Последняя заржавеет в мертвом
оцепенении, если он не сумеет вдохнуть в неѐ жизнь и
движение» [1, с. 87]. Общеизвестно: нет остановки в пути, есть
только путь вперѐд или назад. Для учителя, задачей которого
является вести за собой, вдохновлять, открывать новые
горизонты, это особенно важно и всегда актуально. «Нет ничего
хуже учителя, который пришѐл к несчастливой мысли, что он
сам уже достаточно учен и развит; что ему ни к чему и нечему
уже учиться; что он может почивать на лаврах, успокоиться, так
что отныне его задание образовывать только других, а не
самого себя. Между таким учителем и учениками неминуемо
рвется та невидимая, духовная связь, которая в настоящей
школе соединяет их воедино, роднит и делает друзьями, –
потребность развития и работа над своим образованием». –
говорил П.Ф.Каптерев [1, с. 90].
Итак, что же включает в себя самообразование учителя,
повышения его компетентности? Это: 1) знание предмета; 2) методика преподавания (еѐ совершенствование); 3) доскональное
знание возрастных особенностей восприятия и мышления
ребенка, условий его развития в каждом возрасте.
*
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Изучение и анализ опыта, методов, стиля работы классиков
педагогики, коллег активизирует профессиональное развитие
педагога, развивает навыки исследовательской деятельности.
Всѐ это богатство опыта становится эффективным и оживает
только если учитель сможет переработать его в соответствии со
своей личностью. П.Ф.Каптерев говорил об этом так:»Как
пристойный писатель немыслим без своего собственного,
только ему присущего стиля, так пристойный учитель немыслим
без своего собственного метода» [1, с. 88].
Чрезвычайно интересным представляется опыт и стиль
работы учителей, на уроках которых материал подаѐтся очень
концентрированно, ученикам предлагаются для обсуждения не
только языковые задачи, но и философские, нравственные,
исторические, страноведческие и т.д. И что особенно важно –
это умение на уроках английского языка создавать англоязычную атмосферу – атмосферу страны, человеческих взаимоотношений, ценностей и приоритетов. Тогда учащиеся научаются понимать, как думают и чувствуют люди, которые говорят на
английском языке. Это является действительно необходимым
для настоящего изучения иностранного языка. Погружение в
языковую ситуацию. Как этого добиться? В первую очередь –
это учитель, его знания. Пополнять и поддерживать знания английского языка на должном уровне есть масса возможностей:
английские и американские издания (книги, пособия, учебники,
газеты, журналы, ТВ и видео, компьютерные программы), интересные отечественные разработки. Необходимо каждый день
посвящать такой «шлифовке» своих знаний. Без сомнения,
любой другой предмет требует к себе такого же внимания и
отношения.
Как это ни банально звучит, но… ничто не воспитывает
лучше, чем собственный пример. Нужно быть примером для
учеников в стремлении к знаниям.
Динамика, максимальное творчество. Живой современный
язык – это стиль, эффективный в современной школе. Но
ключевой является мысль: язык – это мир и ключ к этому миру;
это средство получения информации, расширения кругозора,
возможность «чувствовать себя везде дома» («feel at home», как
говорят англичане). В Украине это становится все более необходимым с каждым годом. Безусловно, свой собственный стиль,
метод преподавания нарабатывается и совершенствуется
каждым учителем постоянно с приобретением опыта работы, в
процессе самообразования.
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Как же самообразование учителя отражается на качестве
обучения учащихся? Помимо очевидного: высокое мастерство
учителя позволяет учащимся в максимально полном объеме
усваивать знания, превращать их в свой опыт, навыки, умения;
ученики, как бы пропитываются, проникаются этим стремлением
к постоянному совершенствованию. Конечно, не стоит обольщаться, что все и сразу, но… На этом пути дорого ценится
каждый человек.
Очень часто можно услышать сегодня: «Из всего, что я учил
в школе, во взрослой жизни мне понадобилось процентов
двадцать». Вроде бы, вполне здравое рассуждение опытного
взрослого человека. Такое мнение достаточно широко
распространено в обществе. И всѐ же, следует помнить, что
учитель (как, впрочем, и любой человек) воздействует на
окружающих (в нашем случае – на учащихся) всем своим
опытом, знаниями, которые есть в его арсенале. И не важно, что
он говорит в конкретный момент. Пусть даже: «Good mornind,
ladies and gentlemen!» Таким образом, учитель является
образцом отношения к знаниям, сознательного стремления
развиваться и организовывать свою жизнь.
Знание возрастных особенностей восприятия и мышления
ребѐнка, условий его развития в каждом возрасте является
важной составляющей самообразования учителя, позволяющей
эффективно взаимодействовать, сотрудничать с учащимися на
всех возрастных этапах. В.Кумарин, работая над этим вопросом,
отмечал, что современная педагогика все чаще обращается к
таким авторам, как А.Макаренко, В.Сухомлинский, А.Дистервег,
А.Песталоцци: «Сейчас, когда особенно необходимы действенные методы, объективные, проверенные опытом знания, труды
этих авторов представляются чрезвычайно ценными и
прочитываются по новому» [2].
Сегодня востребованным является педагог, который умеет
смело и свободно мыслить, руководить процессом обучения и
воспитания. Прогнозировать результаты обучения. Повышение
уровня самообразования учителя и как следствие, его профессиональной комплектности – важный фактор, влияющий на
качество обучения и воспитания учащихся. «Покажи мне своих
учеников, и я увижу тебя», – утверждал А.Дистервег [3].
Наши ученики – будущее страны. А.Дистервег в этой связи
отмечал: «Кто хочет, чтобы народ был счастливым и
воспитывался успешно, тот должен признать как первое и
обязательное условие достижения этой цели воспитание и
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образование учителей, а также их положение, которое бы
соответствовало их важной обязанности» [3, с. 87].
Таким образом, только творчески мыслящий, квалифицированный учитель может воспитать конкурентно-способную, творческую, самостоятельную, способную к самообразованию
личность.
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ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СТАРШИХ КЛАСАХ
У статті розглянуто формування в учнів інтересу до вивчення
іноземної мови. Автор пропонує засоби підвищення мотивації
вивчення англійської мови, використовуючи приклади з власного
досвіду.

У педагогіці проблема мотивації в процесі навчання була й
залишається актуальною. Пробудження й збереження інтересу в
учнів до іноземної мови сприяє гуманізації та продуктивності
навчання. Школа повинна підготувати учнів до спілкування в
реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання
самостійно з метою вдосконалення іноземної мови в галузі
обраної майбутньої професії.
Серед інших предметів іноземна мова займає особливе
місце: без знання її тепер не може обійтись жодний фахівець
будь-якої галузі. Без іноземної мови неможливі економічні, політичні та культурні відносини між країнами. Іноземна мова служить містком між культурами різних народів і створює можливість обміну духовними цінностями. Основною метою навчання
іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах є
розвиток можливостей учнів використовувати іноземну мову в
діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Не можна досягти
цієї мети, використовуючи лише підручник. Завдання вчителя
іноземної мови – наблизити навчальну ситуацію на уроці до
*
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реального спілкування [2, с. 37]. Викладання іноземної мови –
дуже складний процес, який відбувається в середовищі
відсутності англомовного оточення. Специфіка англійської мови
як предмета вимагає від учнів напруженої розумової діяльності
та уваги. Не всім дітям іноземна мова дається легко. Це, як
правило, викликає незадоволеність, невіру у свої сили, веде до
ослаблення інтересу до вивчення іноземної мови. Варто
відмітити, що в старших класах погіршується ставлення багатьох
учнів до вивчення іноземної мови. Чи можна цьому протистояти?
Досвід показує, що можна, хоча це доволі складний процес,
оскільки мотивація – аспект суб’єктивного світу учня, вона
визначається його власними мотивами та інтересами [5, с. 65].
Тому викликати мотивацію можна тільки зацікавленим
навчанням, де вчитель і учень є партнерами в спілкуванні.
Загальновідомо, що діяльності без мотиву не існує. Будь-яка
діяльність матиме успіх тільки в тому випадку, якщо її учасники
зацікавлені в результатах і беруть у ній безпосередню участь.
Ступінь активності учасників визначається мотивами. Мотиви –
це складне, багаторівневе, внутрішнє психічне утворення, що
акумулює інтереси, потреби, схильності, уявлення, очікування
значущих для особистості результатів її діяльності [3, с. 15 ].
Учителі не можуть формувати мотивів. Вони можуть лише
вплинути на формування в учнів мотиваторів (інтересів,
моральних норм, життєвих принципів тощо), які використовуватимуться учнем для самоформування мотивів.
При виборі сфер і прийомів мотивації необхідно враховувати вікові особливості учнів. У віці від 15 до 17 років (9-11
класи) провідними мотивами виступають бажання продемонструвати свою неповторність, власну виключність. Створюється чітка
і стійка структура мотивів на основі власного світобачення та
ціннісних орієнтирів.
Творчість – суть учительської справи. Учитель іноземної
мови має право на вільний вибір засобів навчання. Це є великим
досягненням сучасної системи освіти. Вважаючи, що мотивація –
«пусковий механізм» оволодіння мовою, вчителю слід приділяти
велику увагу формуванню і розвитку пізнавальних інтересів
учнів. Варто уникати штампів і одноманітності в навчанні, надавати перевагу інтерактивній технології кооперативного навчання,
технології опрацювання дискусійних питань. Як засіб оптимізації
навчальної діяльності можна широко використовувати інтелектуальну гру «Дебати» на уроках і в позакласній роботі. Відомо, що
учень навчається успішно тоді, коли йому цікаво. Дебати
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дозволяють розширити поле для самовираження учня, створити
умови для засвоєння іноземної мови. Варто відмітити, що процес
підготовки до дебатів відповідає цілям і завданням навчання
іноземній мові. Дебати є прекрасним узагальненням і завершенням кожної теми, що вимагає попередньої підготовки.
Дебати створюють оптимальні умови для розвитку учня як
особистості, стимулюють бажання ще глибше вивчати англійську
мову. Дебати – це цікавий для дітей напрямок роботи,
ефективний інструмент для розвитку логічного та критичного
мислення, культури мовлення, поваги до поглядів опонентів,
уміння зосередитися на суті проблеми. Дебати – це не лише
змагання за кращу манеру говорити, це, перш за все, –
інтелектуальна праця. Брати участь у дебатах потрібно для того,
щоб розвивати комунікативні навички. Гра не є розважальним
заходом, адже виконує важливі навчальні та виховні завдання.
Розвивальне значення гри закладено в самій її природі, бо
дебати – це завжди емоції, активність, мислення, висока мотивованість і відсутність примусу. Це навчання із захопленням.
Відомий лінгвіст Є.І. Пассов сказав, що викликати в учнів
потребу в спілкуванні іноземною мовою – значить реалізувати
одну з необхідних умов навчання іншомовної культури [4, с. 61].
Доцільно залучати учнів до позакласної роботи, зокрема до
участі в дебатах тому, що гра сприяє розвитку навичок усного
мовлення, пізнавальних інтересів, де творчість учнів виявляється особливо виразно.
Передбачається, що до закінчення школи старшокласники
вже визначили сферу своєї майбутньої трудової діяльності.
Вивчення їх планів на майбутнє може бути використано
вчителем для того, щоб показати роль англійської мови в цих
або інших галузях знань і діяльності. Судячи з опитування, у
більшості старшокласників немає чіткого уявлення про
можливості практичного застосування англійської мови, крім
вступних іспитів до ВНЗ. Отже, учителю необхідно проводити
систематичну роботу з роз`яснення учням значення й ролі
іноземної мови та різних видів мовленнєвої діяльності в їхній
майбутній професії. Але користь від таких бесід буде невелика,
якщо учень сам, на своєму власному досвіді не отримує
задоволення від конкретної можливості застосувати свої знання,
уміння й навички. Отже, дебати надають таку можливість. Якщо
ми хочемо навчити учня іноземній мові, то вчити треба в умовах
спілкування. Під час гри « Дебати» актуальні питання обговорюються в ситуаціях, наближених до реальних. У процесі підго
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товки до гри вчитель виступає в ролі тренера, який бере участь в
обговоренні аргументів, дає поради та працює разом з учнями.
Мета вчителя на даному етапі – перетворити учнів з об`єктів на
суб`єктів навчальної діяльності, що має забезпечити доцільність,
організованість і правильність їх подальшої діяльності.
У дебатах мотивація вивчення іноземної мови пов’язана з
перспективним розвитком особистості, яким учитель може
успішно керувати. По-перше, у кожного учня, незалежно від рівня
успішності, живе постійна потреба самовираження. Юність – це
пора, коли людина визначає своє суспільне обличчя, коли
розпочинається процес її громадського самоствердження.
Потреба самовираження стимулює процес самовдосконалення і
передбачає наявність таких умов, за яких учень міг би
продемонструвати свої досягнення публічно [1, с. 15]. Дебати
допомагають учням сприймати іноземну мову крізь призму своєї
майбутньої діяльності. Таку мотивацію можна підтримати,
підкресливши, що іноземна мова є джерелом додаткової
інформації, практичних навичок спілкування для представника
будь-якої професії. Гра «Дебати» є надзвичайно перспективним
явищем. Вона допомагає залучити якомога більше молоді до
такої цікавої активної форми рольової гри. Шкільний клуб
«Дебати» відкрито для всіх бажаючих. Дебати формують вміння
критично мислити, адекватно оцінювати ситуацію й приймати
швидке, динамічне рішення, допомагають зробити кар`єру.
Дебати потрібні сьогодні в школі. Заняття набувають зовсім
іншого характеру і забарвлення. Ясна річ, від цього виграють
навчальний і виховний процес. Використання ігрових прийомів
сприяє розвитку мовленнєвої ініціативи учнів. В умовах гри
здійснюється мимовільне запам’ятовування лексичного матеріалу, розвивається мовленнєво-розумова діяльність. Дебати
сприяють розвитку непідготовленого мовлення. Успішне навчання непідготовленого мовлення значною мірою залежить від
того, наскільки ситуація є стимулом до говоріння, тобто наскільки
вона є цікавою для кожного учня. Мотивація в дебатах
починається з вибору теми. Дуже важливо точно сформулювати
тему. Часто цікаві теми вигадують самі діти. Тема повинна мати
вагоме значення, бути загальновідомою і своєчасною, викликати
інтерес, бути придатною для дослідження.
Наприклад, вивчаючи тему «Шкільне життя», учні 9 класу
запропонували провести дебати на тему «Домашні завдання в
школі не потрібні». До речі, на перший погляд ця тема не
здається глобальною. Але в процесі підготовки учні обговорили
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не тільки проблему домашніх завдань, а також систему освіти в
Україні в порівнянні з іншими країнами, здоровий спосіб життя,
розвиток інтелекту та інші проблеми. Отже, зосередити увагу
учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорення теми в
дебатах допомагає мотивація, що набуває характеру реального
спілкування, у процесі якої йде обмін новою інформацією,
думками. Діти, які беруть участь у дебатах, мають можливість
підвищити рівень знань з англійської мови, навчатися мистецтву
публічного виступу та ораторської майстерності. Члени шкільного клубу дебатували з різних тем. Найцікавішими були визнані
наступні: «Школа готує учнів до реального життя», «Сім`я
важливіша за кар`єру», «Українська молодь має майбутнє»,
«Хворих на СНІД необхідно ізолювати від суспільства».
Згідно з моніторингом 80% учнів – членів клубу «Дебати»
обирають професію, пов’язану з іноземною мовою.
Крім дебатів існує багато засобів підвищення рівня мотивації вивчення англійської мови. У сучасній освіті важко уявити
собі уроки іноземної мови без використання комп’ютерних
технологій. Використання комп`ютерів у навчальній і позакласній
діяльності є одним із ефективних засобів підвищення мотивації й
індивідуалізації навчання. Інтегрування звичайного уроку з
комп’ютерними технологіями дозволяє перекласти частину
роботи учителя на комп’ютер, роблячи при цьому процес
навчання більш цікавим і інтенсивним. При цьому комп’ютер не
заміняє вчителя, а тільки доповнює його. Провідним
компонентом змісту навчання іноземної мови є навчання різним
видам мовленнєвої діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню,
письму. Комп`ютер є тренажером, що організовує самостійну
роботу того, кого навчають, створює умови, за яких учні
виходять назустріч знанням, тому що одержуване в готовому
вигляді часто проходить повз їх свідомість і не осідає в пам`яті.
У класах із поглибленим вивченням англійської мови велику
увагу слід приділяти мультимедійним проектам з країнознавства.
Метод проектів знайшов широке застосування у викладанні
іноземної мови головним чином тому, що він дозволяє органічно
інтегрувати знання учнів із різних галузей під час вирішення
однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на
практиці, інтегруючи при цьому нові ідеї. Якщо ми говоримо про
метод проектів, то маємо на увазі саме спосіб досягнення
дидактичної мети через детальну розробку проблеми, що
повинна завершитися цілком реальним, відчутним практичним
результатом. Цей результат можна побачити, осмислити,
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застосувати в реальній практичній діяльності. Учнями 9-10 класів
було створено 5 мультимедійних проектів: «Велика Британія»,
«США», «Канада», «Австралія», «Нова Зеландія». Оволодіння
англійською мовою з опорою на міжпредметні зв`язки відповідає
різним інтересам учнів, дозволяє враховувати їх індивідуальні
особливості й схильності. Діти отримують можливість
обговорювати цікаві теми та проблеми, учаться висловлювати
власну думку, аналізувати, обґрунтовувати та узагальнювати.
Міжпредметні зв`язки сприяють мотивації навчальної діяльності.
Це може бути реалізовано, якщо чітко визначені точки дотику
шкільних предметів. Для створення мультимедійних проектів із
країнознавства була проаналізована програма з англійської мови
для того, щоб виявити міжпредметні зв`язки, зокрема з історією,
географією, літературою та мистецтвом.
Важливим також є той факт, що учні працюють у різних
режимах, тобто самостійно, у парах, у групах. Групи можуть
змінювати свій склад залежно від інтересів учнів. У групі завжди
є діти з різним рівнем мовленнєвої підготовленості. За використанням традиційної форми проведення занять менш підготовлені учні почувають себе некомфортно. У процесі створення
мультимедійних проектів вплив можливих негативних емоцій з
боку вчителя чи однокласників відсутній. Учні самі визначають
мету і завдання своєї діяльності. Працюючи над проектом,
школярі приймають на себе певну частку відповідальності за хід і
результат проектної діяльності. У зв`язку з цим, мотивацію слід
розглядати не як короткочасний фактор діяльності, який можна
відкинути після досягнення мети. Ідеться про те, щоб почуття
відповідальності, прагнення до отримання нових знань було
стабільним і закріплювалось у характері людини в постійне
прагнення до діяльності, щоб воно стало рисою характеру
людини і впливало на хід її життєдіяльності й тоді, коли самі
стимулюючі фактори перестають діяти [1, с. 17]. Досвід роботи з
мультимедійними проектами переконує, що використання інформації, відомостей, пов`язаних із країнознавством, розвивають не
тільки інтерес до вивчення іноземної мови, але й самостійність,
активність кожного учня, виховують відповідальність, сприяють
становленню особистості. Говорячи про особистісні мотиви, не
варто випускати з уваги і той факт, що учні мають можливість
зміцнити свою репутацію, презентуючи проект публічно перед
класом. Багато дітей вчиться не тільки заради знань, а й заради
престижу. Не слід нехтувати цим бажанням. Завдання вчителя –
схвалювати успіхи учнів, давати їм шанс продемонструвати осо
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бисті досягнення. Основними результатами роботи слід вважати:
– стабільну успішність учнів і високу мотивацію до вивчення
англійської мови;
– створення можливостей для слабковстигаючих учнів
нарівні з іншими одержувати добрі оцінки, а також їх активну
участь у позакласних заходах;
– призові місця у ІІ етапі учнівських олімпіад з англійської
мови.
Отже, підвищення мотивації до вивчення англійської мови
можливо за рахунок розмаїтості засобів і форм роботи, використання таких прийомів, які зачіпали б учнів інтелектуально й
емоційно, більшої самостійності школярів при оволодінні навчальним матеріалом, формування таких відносин між учителем
і учнями, які б викликали в дітей віру в успіх і бажання діяти
разом.
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У статті наведено поради вчителю музики, керівнику хорового
колективу щодо формування співацьких навичок у процесі хорового
співу, запропоновано деякі з вокально-хорових вправ.

Хоровий спів – одна з основних форм музичної культури
народу, життєвість якої доведена всім історичним розвитком
суспільства. У процесі хорових занять у дітей розвиваються
музичні здібності, мислення, пам’ять, уява, творча активність.
Проблеми вокального звука в дитячому хорі багато в чому
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подібні до загальних співацьких проблем. Принципової різниці
між дорослим і дитячим вокальним вихованням майже не існує,
але, говорячи про дитячий спів, необхідно володіти як
загальними питаннями вокальної методики, так і знанням
специфіки розвитку дитячого голосу, що пов’язана з
фізіологічними та психологічними особливостями дитячого віку.
Сформовані співацькі навички є основною необхідною
умовою свідомої вокально-творчої діяльності. Учителю музики
необхідно знати, що швидкість формування співацьких навичок
залежить від їх складності, вікових та індивідуальних
особливостей і стану нервової системи дитини, ставлення учня
до співацької діяльності та свідомого підходу до оволодіння
навичками співу, здібностей та інтересів дітей і, нарешті, від
педагогічної майстерності вчителя та методів навчання.
Формуючи співацькі навички учнів, необхідно дотримуватися
науково обґрунтованої послідовності, а також приділяти належну
увагу комплексному вокальному вихованню школярів. Ніякі здібності не розвиваються відокремлено від інших – внутрішній слух
від звуковисотного або тембрового, слух – від пам’яті або ритму,
емоційність виконання – від сприйняття; розвиток усіх цих здібностей ґрунтується на музично-слухових уявленнях. Співацькі
навички формуються також у взаємодії з іншими здібностями.
Співацькі навички – це система, всі компоненти якої знаходяться в тісному взаємозв’язку з моторними, сенсорними, розумовими операціями, що складають дію. Процес формування цих
навичок відбувається не стихійно, він підпорядкований закономірності розвитку, котра виявляється у фазовій послідовності.
Складність формування співацьких навичок у молодших
школярів обумовлюється тим, що діти цього віку оперують одиничними уявленнями, вони ще не вміють аналізувати завдання в
цілому, використовувати здобуті результати при виконанні
нового завдання, не усвідомлюють зв’язків між окремими
співацькими навичками і навіть часто забувають завдання.
Навчання дітей аналізу завдань відкриває великі можливості
для формування правильних співацьких навичок, проте діти
молодшого віку дуже емоційні, тому цей процес відбувається
повільно і досить специфічно. Про це не можна забувати, щоб не
завдати шкоди дитячому голосу.
1. Вчителю музики необхідно знати, що швидкість формування співацьких навичок залежить від їх складності, вікових та
індивідуальних особливостей і стану нервової системи дитини,
ставлення учня до співацької діяльності та свідомого підходу до
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оволодіння навичками співу, здібностей та інтересів дітей і, нарешті, від педагогічної майстерності вчителя та методів
навчання.
2. Формуючи співацькі навички учнів, необхідно дотримуватися науково обґрунтованої послідовності, а також приділяти
належну увагу комплексному вокальному вихованню школярів.
3. На формування співацьких навичок впливають як
об’єктивні причини – природа музичного мистецтва, особистість
і система методів, що використовує учитель, умови роботи
(музичний матеріал, кількість навчальних годин на тиждень,
умови кабінету тощо), – так і суб’єктивні – індивідуальні
особливості дитини, анатомічна будова голосового апарату, що
впливає на його функцію.
4. Процес формування співацьких навичок відбувається
поступово. Учитель мусить навчити дітей грамотному, виразному
співу в колективі, виховати в них такі співацькі навички, як
співацька постава, правильне звукоутворення, якість тембру,
співацьке дихання. Він має також домагатися розширення
діапазону голосу, розвивати емоційність.
5. Головними передумовами успішної вокально-хорової роботи є особливості розвитку голосу дитини, наявність у неї
активного вокального слуху, вміння чітко і виразно говорити та
співати.
6. Насамперед, треба виробити в учнів правильну поставу
корпуса: навчити і тримати голову прямо, не підводячи вгору,
шию не можна напружувати, груди треба розправити, щоб легені
не стискалися і дихання було цілком вільним. Усе це сприятиме
створенню необхідних передумов для роботи гортані, голосових
зв’язок, артикуляційного і дихального апаратів тощо.
7. Співацьке дихання – це складний, але найнеобхідніший
елемент співацької культури. Як правило, діти дихають шумно,
судорожно, високо піднімають плечі під час вдиху. Під час співу
не треба піднімати плечі; вдих треба робити носом і коротко; він
має бути глибокий, але спокійний і безшумний; не можна вдихати на середині слова, бо воно втрачає свій смисл, а фразу слід
доспівувати до кінця. Необхідно стежити, щоб видих був
спокійний і рівномірний, а вдих – без зайвого повітря.
8. Співацьке дихання – дуже важливий елемент
звукоутворення, початком якого є атака звука, тобто перехід
голосового апарату із стану спокою в стан фонації. Перехід може
здійснюватися по-різному: м’яка, тверда, придихова атака.
8.1. При м’якій атаці видих і робота голосових зв’язок
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відбуваються одночасно. Внаслідок цього утворюється легкий,
м’який, ніжний звук.
8.2. Тверда атака відбувається завдяки тому, що зв’язки
починають коливатися в умовах нагромадження надмірного
підв’язкового тиску. Звук стає твердим, активним. Твердою
атакою в разі необхідності можна активізувати в’ялий звук, але
не можна цим зловживати, тому що бажано співати природно,
ніжно, а не грубо й жорстко.
8.3. Придихова атака характеризується тим, що звук
з’являється після того, як почався видих. Використовується вона
дуже рідко.
9. Складною проблемою процесу співу молодших школярів
є забезпечення чистоти інтонування. Одна з причин недоліків
інтонування – відсутність координації між слуховим сприйняттям
дитини і роботою голосового апарату. Дітей, що співають
фальшиво, або таких, що мають неприємний, сиплий тембр
голосу, необхідно показати лікарю-фоніатору, оскільки причиною
тут може бути хвороба голосового апарату. Якщо ж голосовий
апарат дитини здоровий, але вона співає фальшиво чи навіть
належить до «гудошників», – то з нею необхідно працювати у
двох напрямах: по-перше, розвивати її слух шляхом уважного
прислухування до співу дітей з чистою інтонацією, а по-друге,
приділяти особливу увагу співу дитини в тій ділянці діапазону
або на тій ноті, яку вона інтонує правильно. Таким учням треба
приділяти постійну увагу, варто також проводити з ними
додаткові заняття.
10. Почуття ритму слід виховувати шляхом вправ, які
варіюються залежно від характеру його нестійкості. Одним із
дієвих засобів є тактування, яке можна використовувати
практично з перших занять. Для розвитку почуття ритму корисні
й ритмічні гімнастичні вправи.
11. Вчитель повинен націлювати учнів на осмислення
співацької діяльності: діти мусять не лише співати, а й
аналізувати свій спів. Це сприяє не тільки активізації розумової
діяльності, а й емоційній чутливості. Учитель має прагнути аби
учні з недостатніми музичними даними оволодівали правильними навичками нарівні з учнями, які мають хороші дані. Саме тому
основним принципом занять має бути індивідуальний підхід до
учнів в умовах диференційованої системи навчання.
12. Типові недоліки дитячих співацьких голосів виявляються
під час перевірки дітей, які не навчалися співу:
12.1. Звук глухий, близький до розмовного, не плавний, без
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тембрового забарвлення, – спостерігається неволодіння
головним звучанням.
12.2. У дітей середнього, іноді й старшого шкільного віку
звучання слабке, безопертне фальцетне. Це означає, що вони
зовсім не вміють користуватися грудним регістром.
12.3. Фізичні недоліки голосового апарату й слуху. Як
правило, робота з такими голосами не може дати позитивних
результатів. Однак при визначенні слухових недоліків не слід
поспішати з висновками, оскільки невміння відтворити той чи
інший звук голосом може бути пов’язане з порушенням
координації вокальної моторики із слуховими уявленнями, а не з
фізичною вадою слуху. Такі випадки трапляються навіть із людьми, які володіють абсолютним слухом.
12.4. Недоліки, пов’язані з мутаційним періодом: слабка
опора звука, детонація, хрипота, відсутність дзвінкості. Ці
дефекти виправляються по закінченні мутаційного періоду.
Усі викладені недоліки є своєрідним орієнтиром для
постановки першочергових завдань щодо вокального виховання.
13. Щоб мати уяву про результати роботи з формування
співацьких умінь і навичок учнів, можна зробити таку орієнтовну
шкалу оцінок, в якій необхідно передбачити розвиток співацьких
навичок за такими параметрами: вік, фізичний розвиток,
музичний слух, спосіб звукоутворення, тембр голосу, чистота
інтонування, дикція, дихання, діапазон, співацька установа,
музична емоційність. Такий індивідуальний контроль за
співацькими навичками дітей варто здійснювати як на групових
заняттях, так і на додаткових, – індивідуальних. Така робота
допоможе вчителю цілеспрямованіше і конкретніше стежити за
формуванням співацьких навичок у дітей.
14. Спів не лише можливий в дитячому віці, а й корисний.
Він сприяє розвиткові голосових зв’язок, дихального й артикуляційного апаратів. У процесі правильного вокального навчання
в
дітей
виробляються
навички
співацького
дихання,
звукоутворення, дикції.
15. Вокально-хорові вправи допоможуть учням виробити
навички правильного звукоутворення і чистого інтонування, що є
основою правильного співу.
Пропонуємо деякі з вокально-хорових вправ.
1. Вироблення співацького дихання, правильного вокального тону і легкості звучання голосів. «Вирівнювання» голосних на
тривалих нотах. При переході з одного складу на інший не
переривати звучання.
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2. Оволодіння прийомом «легато» і співом у високій позиції.
Спочатку співати закритим ротом, а потім – на різні голосні.

3. Вироблення наспівності – основи кантилени. Виконувати
зв’язно, без поштовхів.
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4. Зміцнення головного резонування (високої позиції) і
розвиток дзвінкості голосів.
5. Оволодіння різними артикуляційними прийомами, які
сприяють виробленню інтонаційної та ритмічної точності.

6. Оволодіння головним звучанням і глибоким диханням.
Виконувати дуже зв’язно, не форсуючи звука.

7. Робота над штрихом «нон легато». Досягнення гнучкості
та рухливості голосів. При збереженні високої позиції звук
«наближати» до передніх зубів. Виконувати вправу на різні
склади.
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8. «Округлення» голосного, що сприяє звільненню нижньої
щелепи від напруження.
9. Вироблення широкого, розспівного звука разом із
розвитком і зміцненням дихання. Співати на голосні а, о, у.

10. Вироблення злитого звучання на ланцюговому диханні.
Розспівувати один голосний на всіх звуках.
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11. Вироблення об’ємного дихання при унісонному співі.
«Вирівнювання» різних голосних, домагатися легкого й
природного звучання голосів. Співати на різні склади.

Хоровий спів являє собою найсприятливішу форму
навчально-музичної діяльності для розвитку музичного слуху,
музичної пам’яті, почуття ритму. Хоровий спів сприяє також
оволодінню культурою мовлення, виробленню правильної, чіткої,
виразної вимови. Проспівати пісню може будь-яка людина, але
художньо виконати, тобто виразно передати думки й почуття,
закладені в пісні, може лише той, хто оволодів основними
вокальними навичками. Вокальні навички кожна дитина здобуває
індивідуально в хорі.
Таким чином, у наш час хоровий спів повинен досягти рівня
справжнього мистецтва. Головне в роботі з хоровим колективом
– домогтися, щоб співаки розуміли і емоційно переживали зміст
виконуваних творів. При такому підході робота над вокальним
звуком в хорі із самоцілі перетвориться в цілеспрямований
процес пошуку необхідних виконавських засобів для втілення
художнього образу. Це забезпечить хоровому колективові
успішне виконання творчих завдань.
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ИЗУЧАЕМ ТВОРЧЕСТВО ШЕКСПИРА НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ
У статті розглянуто деякі аспекти вивчення творчості
У.Шекспіра на уроках літератури, а також потенційні можливості
його впливу на формування й розвиток особистості.

Литература, как и история, и язык – один из базовых компонентов учебного плана средней школы. В духовном развитии
учащихся она играет особую роль. Еѐ особенность состоит в
том, что спектр еѐ потенциального влияния чрезвычайно широк.
В нем отражается сложная структура исторического пути
развития человеческого сознания, внутреннего мира человека,
вся его психология.
Литература раскрывает саму жизнь людей в прошлом и настоящем, поступки и поведение отдельных героев; она приучает
молодых читателей к обычаям, правилам, порядку жизни;
знакомит с поведением в норме и в отклонениях от нормы. Она
учит мыслить, оценивать, мечтать, любить, ненавидеть.
Учителя литературы анализируют свой опыт изучения литературы с учащимися и великолепно представляют процесс развития нравственности под еѐ влиянием. Учителя в своей практике много лет изучают сочинения учащихся для того, чтобы понять и оценить роль литературы в духовном развитии. Учителя
стараются неформально изучать литературу, приобщая своих
учеников к духовной культуре, духовному наследию своего народа, а заодно знакомят их с духовным миром других народов.
В школе влияние литературы на развитие духовности
учащихся значительно усиливается за счет того, что они
изучают еѐ вместе с учителем. Поэтому уместно говорить не
только о связи духовности с литературой, но и о роли учителя, о
тех условиях, при которых внутренние процессы духовности
становятся импульсами к еѐ образованию и превращению в
свойства личности.
Программа по литературе ставит целью приобщение учащихся к общечеловеческим духовным ценностям, воспитание
потребности в чтении и интереса к художественному слову,
формирование эстетических вкусов и потребностей, высокой
общей и читательской культуры. Это позволит школьникам
успешнее ориентироваться в мире родной и мировой литератур,
*
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получить представление о национальной самобытности
литератур разных народов. Побуждая у школьников духовную
жажду, учитель утоляет еѐ и побуждает к глубокому развитию
интереса, развитию духовных свойств личности.
Ученые заметили, что, знакомясь с произведением литературы, ученик начинает глубже и основательнее анализировать
себя, свою жизнь. Психологи знают, что ретроспекция – это развивающаяся психическая способность, и она, начиная с раннего
возраста, достигает пика к ранней юности. Старшекласснику это
все равно трудно, но доступно и интересно. В начале учащиеся
видят мир в розовых и голубых красках. C возрастом мир становится для них пестрым и разноцветным. Трудность, правда,
состоит в том, что надо еще научиться различать, что конкретно
перекладывается на настоящее, а что воспринимается как
отжившее и, следовательно, уходит безвозвратно в прошлое.
Естественно, воспринимается как актуальное, живое все то, что
волнует, отзывается в душах сегодня, соотносится с днем
нынешним. Принимается то, что открыто в сегодняшний день и
воспринимается как свое личное, жизненно важное.
Личностный механизм «переработки» и принятияно доступно и интересно. В начале учащиеся видят мир в розовых и
голубых красках. ранней юностинализироват себяных свойств
ли духовного содержания из литературных произведений еще
далеко не изучен. Но, бесспорно, что у старших школьников под
влиянием литературы пробуждается интерес к становлению человека, его психологии. Им хочется подсмотреть через призму
художественной литературы, как у героев произведения происходит «работа сердца и ума», и соотнести со своими переживаниями. Психологи называют этот процесс идентификацией и
считают его ключевым в духовном восприятии содержания
литературного произведения.
Процесс развития духовности всегда сопряжен с постижением прошедшего и настоящего. Важно поэтому придавать
урокам литературы гражданское звучание, побуждать учащихся
искать (заблуждаться, но находить) способы влияния на мир,
искать себя в этом мире. Здесь им поможет литература разных
народов. Искусство дает возможность новому поколению
приобщиться к духовной культуре человечества и осознать
радость творческого отношения к жизни.
Программа по литературе в общеобразовательной школе
знакомит учащихся с зарубежной литературой различных эпох
(античности, средневековья, Возрождения, Нового времени).
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Учащиеся знакомятся с выдающимися писателями, поэтами,
представителями литературы и искусства разных стран (Греции,
Италии, Франции, Германии, Испании, Англии и др.)
Уильям Шекспир вовсе не является каким-то уникальным
одиночкой. Он жил в эпоху потрясающего расцвета английской
литературы, театра, когда пьесы для общедоступных театров
играли важную роль. Будучи глубоко самобытным, Шекспир,
однако, вместил все значительное, что было открыто его
современниками. Шекспир держал руку на пульсе своего
времени. Именно благодаря этому его имя не просто вошло в
историю мировой литературы, а заняло в ней первостепенное
место. Шекспир был признан самым великим человеком
прошедшего тысячелетия.
Шекспир прошел сложный путь к высотам литературы, драматургии. Уильям Шекспир (1564-1616) родился в городе Стратфорд-он-Эйвон (Англия) в семье мелкого буржуа, ремесленникаперчаточника. Окончив местную грамматическую школу, то есть
научившись латыни и греческому, Шекспир переселился в Лондон, поступил актером в театр. Сначала работал суфлером в театре, что помогло ему стать сначала посредственным актером,
потом блестящим драматургом. Но у Шекспира была и другая,
главная, обязанность в театре. Он начал, вероятно, с работы
«штопальщика» пьес, то есть отделывал старые пьесы при их
возобновлении в репертуаре. Затем он стал постоянным драматургом театра. Рядовой актер вторгся в ту область, где до него
почти безраздельно господствовали «университетские умы».
Повторяя чужие пьесы, он научился создавать свои собственные. Дело было за «малым» – за талантом. А этот божий дар у
него, безусловно, был. Исследователям не стоило большого
труда обнаружить, например, в первой части «Генриха VI»,
«Генриха VIII» и других пьесах разнородность стилей, вероятнее
всего свидетельствующую о сотрудничестве нескольких авторов. Шекспир принимал в их создании, вероятно, лишь скромное
участие. Современные переводчики (в частности, Борис
Пастернак) писали, что при переводах Шекспира с английского
языка на русский чувствуется, что пьесу писали два человека.
Шекспир явно ниже тех драматургов, анонимных авторов
повестей и поэм, которые послужили ему исходным материалом. Дело в том, что Шекспир и последователь, и предшественник великого множества драматических поэтов: Джона Хейвуда,
Томаса Кида, Кристофера Марло. Без них его существование
вряд ли было возможно. Каждым из этих драматургом написаны
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десятки, если не сотни пьес.
Все эти драматурги ориентировались на театры Италии,
Франции, Испании, повторяя то сюжет, то приемы, привнося
свое, но часто имитируя, лучше или хуже, чужое. Когда Шекспир
стал драматургом, то он сразу начал писать не хуже тех, кто уже
работал для сцены, причем стихи его были выше известного,
негласно принятого уровня. Это были стихи зрелого поэта. Они
могли вступить в конкуренцию со стихами уже известных
хороших драматургов. Кристофер Марло, например, писал в
рифму, потом отверг еѐ и ввел белый стих. Шекспир последовал
его примеру. Пьес в рифму у него не меньше, чем пьес,
написанных прозой или белым стихом. Случается, что
соединяет все техники в одном произведении.
Авторство шекспировских пьес до сих пор оспаривается. Их
приписывают писателю и философу Фрэнсису Бэкону, графу
Дерби, лорду Рэтленду, мотивируя невозможностью для
провинциального недоучки глобального видения мира и
человека в нем. Говорят также, что Шекспир просто дал свое
имя тому, кто пожелал и для современников, и для вечности
остаться неизвестным (такая традиция в Англии была). Зная
латынь и греческий с детства, Шекспир многих авторов читал в
подлиннике, но особенно он любил Вергилия и Овидия, чьи
стихи знал наизусть. Их можно встретить вставленными или
искусно вплетенными в его драматические тексты. Он скрыто
или открыто их цитирует, перефразирует, уточняя или улучшая
для современников. Созданные около четырех веков назад
трагедии, комедии, исторические хроники, сонеты Шекспира
живут до сих пор, волнуют и потрясают воображение читателей,
зрителей. Лучшие театры мира и выдающиеся актеры до сих
пор считают для себя экзаменом и счастьем поставить и сыграть
шекспировский спектакль. Увидев такой спектакль или просто
прочитав пьесу Шекспира, его сонеты, наверное, захочется
узнать о том, кто создал эти произведения. Но это не так просто.
Сценический опыт работы Шекспира дал ему знание возможностей театра, особенностей каждого актера труппы и вкусов театральной аудитории. Он – автор 37 пьес, 2 поэм, а также
154 сонетов, отличающихся горячими чувствами, насыщенных
мыслью. Творчество Шекспира является одной из вершин
художественной культуры эпохи Возрождения. Шекспир выразил
так много мудрых мыслей о человеческих страстях и в столь
совершенной форме, что они стали крылатыми фразами, которыми мы в двадцать первом веке до сих пор пользуемся. Не
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лепо предполагать, что ценность пьес, сонетов Шекспира сводится только к содержанию. Ни один перевод, даже перевод со
старинного английского языка на современный, не в состоянии
точно передать музыкальность и громоподобность шекспировских фраз, а без этого не всегда понятен скрытый смысл, вложенный в них. Шекспир исходил из того, что образованная часть
публики прекрасно знает греческую и римскую мифологию и
историю, хорошо знакома с историей и географией Англии
XVI века. Однако большинство современных читателей имеет
весьма смутное представление о древнегреческой и древнеримской мифологии или истории Древнего Рима.
В отношении языка Шекспир широко использовал произведения своих предшественников. С другой стороны, источником,
из которого черпал Шекспир, была народная литература. Его
произведения исключительно богаты фрагментами народной
литературы – как бы осколками целого мира народных песен,
баллад, повестей и пословиц. В этом отношении он выделяется
даже среди своих современников. Шекспир широко распахнул
двери перед живой речью своей эпохи, он ввел большое
количество слов в обиход английского литературного языка.
В XIV-XV веках в странах Европы начинается новая, бурная
эпоха – эпоха Возрождения. Начало этой эпохи связано с освобождением человека от феодально-крепостнических пут, развитием наук, искусств. Все эти процессы привели к ослаблению
влияния церкви на жизнь общества, к возрождению интереса к
античности с еѐ вниманием к личности человека, к его свободе и
возможностям всестороннего развития. Возрождение открыло
человека во всем разнообразии его страстей – в высоте и
низости, благородстве и страсти. Возрождение оставило нам
произведения, которые до сих пор вызывают живой интерес
читателей. Это – лирика Данте, Петрарки, трагедии и комедии
Шекспира. Шекспир поднимает глобальные проблемы – о противоречивой природе человека, способного подниматься до высот
духа и опускаться до преступлений; о взаимосвязи судеб
общества и личности; о беззащитности глубоко порядочных, но
простодушных людей перед подлостью. «Гамлет», «Отелло»,
«Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра», «Ромео и
Джульетта» – эти трагедии Шекспира пережили века и не сходят
с афиш современных театров. Не потому ли, что Шекспир
широко и свободно смотрит на человека, видя его заблуждения
и веря в его добрую природу. По мысли Шекспира, природа
человека проявленная, просвеченная совестью, изначально
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добра. Истоки трагедий в человеческом обществе он видит в
отступлении от природы, в противоестественности поведения
людей в недоброй среде. Убеждение в том, что добро – основа
человеческой природы, было для Шекспира не только
литературной теорией, но и нормой жизненного поведения.
Шекспир серьезно задумывался над противоречиями жизни,
его до глубины души потрясало зло, которое он видел в жизни.
Трагические мотивы в пьесах Шекспира ярко проявились в
первой совершенной трагедии «Ромео и Джульетта»,
написанной им по сюжету одноименной поэмы Артура Брука.
Шекспир изменил основную идею поэмы. Брук писал о том, что
герои сами виноваты в своей гибели, так как не послушались
родителей. У Шекспира в смерти Ромео и Джульетты виновата
кровная вражда их семей. Вся трагедия юных веронцев звучит
как гимн любви и завершается моральной победой Ромео и
Джульетты над миром зла, над родовой враждой двух семейств.
Шекспир показал образы своих героев в развитии.
Джульетта на глазах зрителей, читателей превращается из
девочки в героиню. Любовь поднимает Ромео и Джульетту на
недосягаемую высоту, они сумели отбросить все условности,
патриархальные традиции семей, увидели друг в друге не имя и
положение, а личность. Ромео готов отказаться от своего
аристократического имени ради любви, каждый из влюбленных
принес себя в дар другому, каждый отстаивает право любить не
имя, а человека. Их смерть не бессмысленна и не бесплодна.
Она приводит к примирению враждовавших семей. И в этом –
жизнеутверждающий мотив пьесы. На протяжении всего своего
творческого пути Шекспир неизменно выражал веру в
возможность победы лучших начал жизни над дурными.
Ни одна из трагедий Шекспира не нашла у читателей, зрителей такого живого отклика, как «Гамлет». Каждое время, эпоха
по-своему переживало ситуации и проблемы этой трагедии.
Пьеса, написанная Шекспиром, опирается на легенды, выдуманные датским ученым Саксоном Грамматиком. Среди легенд есть
одна чрезвычайно кровавая, рассказывающая о принце по
имени Амлет. В ней говорится об убитом отце, узурпаторе дяде
и о том, как Амлет притворяется безумным, готовя план мести,
который он успешно претворил в жизнь. Нет и намека на то, что
все это было в действительности; возможно, нечто подобное
когда-то произошло во владениях викингов и сохранилось в
туманных преданиях. Как бы там ни было, эта легенда пережила
века и нашла свое высшее воплощение в шекспировском
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«Гамлете». В пьесе чувствуется державная атмосфера; хотя в
«Гамлете» нет ни одного исторического лица или события.
Трагедия самой ситуации в пьесе «Гамлет» – в том, что
человек-гуманист должен стать орудием возмездия. Судьба
оставила Гамлета единственным защитником справедливости. В
начале трагедии Гамлет томится тем, что зло всеобще, оно не
сконцентрировано в ком-то. Пороки, открывшиеся принцу, так
отвратительны и тягостны, так невыносимы, что наводят его на
мысль о самоубийстве.
Гамлет удручен изменой матери. Он сомневается в благородстве человеческой природы, в верности женской любви. А
ведь Офелия невольно участвует в заговоре против него. Она
чиста, но она лишь эхо. Существо трагедии для самих шекспировских героев отнюдь не в том, что они погибают. Смерти они
не боятся. Только Гамлета недолгое время терзала тайна еѐ, но
и он преодолел страх. К смерти они относятся с героическим
спокойствием. Истинная трагедия Гамлета состоит в том, что он,
человек прекраснейших душевных качеств, надломился, когда
увидел ужасные стороны жизни – коварство, измену, убийство
близких. Он утратил веру в людей, в любовь, жизнь утратила
для него свою ценность. Притворяясь безумным, он и в самом
деле на грани сумасшествия от осознания того, насколько
чудовищны люди – предатели, кровосмесители, клятвопреступники, убийцы, льстецы и лицемеры. Он обретает мужество для
борьбы, но на жизнь он может смотреть только со скорбью.
Причиной душевной трагедии Гамлета послужила его честность,
ум, чувствительность, вера в идеалы. Будь он подобен Клавдию,
Полонию, Лаэрту, Розенкранцу и Гильденстерну, он мог бы жить,
как они, обманывая, притворяясь, приспособляясь к миру зла.
Но мириться он не мог, а как бороться и, главное, как победить
это зло, он не знал. Причины трагедии Гамлета, таким образом,
коренятся в благородстве его натуры.
В творчестве Шекспира важное место занимают сонеты. По
содержанию сонеты можно подразделить на две части, одна из
которых повествует о страстной дружбе поэта с прекрасным
юношей и не менее страстной любви к некрасивой, но
пленительной женщине (смуглая леди) – во второй части.
Сонеты к другу и сонеты к возлюбленной – это два разных
цикла, хотя между ними есть связь. Если просмотреть и изучить
вообще все сонеты Шекспира, то можно сделать заключение,
что они не были написаны по заранее обдуманному плану.
Сонетов, посвященных другу, гораздо больше, чем стихов,
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посвященных возлюбленной. Это сильно отличает сонеты
Шекспира от сонетов других поэтов Возрождения: итальянцев
Данте и Петрарки, французов Дю Белле и Ронсара. Они писали
о любви к женщине и только.
Стихотворение-сонет состоит непременно из четырнадцати
строк, обычно из двух катренов и двух терцетов. Шекспировские
сонеты состоят из трех катренов и одного двухстишия, подводящего итог тому, что антитетически противопоставлено в первых
двух катренах и объединено «под шапкой»-синтезом в третьем
катрене. Оригинальность Шекспира как автора «сонетов» больше всего проявилась в его приближении к реальности (природе
и повседневной жизни), тогда как у его предшественников и
современников в английской поэзии было много книжных
элементов. Шекспир тоже отдал дань такой поэзии, но лучше его
сонеты проникнуты живым ощущением действительности.
Одна из красот поэзии – яркая образность. Основу образной системы поэзии английского Возрождения вообще и Шекспира в частности составляет метафоричность. Теория поэзии эпохи Возрождения считала, что нельзя просто назвать предмет
или описать его наиболее непосредственным образом. Всякая
мысль, событие, переживание должны быть выражены посредством сравнения, уподобления одного предмета другому. С
первых же стихотворений, составляющих шекспировский цикл,
читатель сразу сталкивается с этой особенностью поэзии
Шекспира.
Тема сонетов проста – поэт уговаривает друга жениться,
чтобы его красота не исчезла из мира и перешла к потомству.
Стоит вчитаться в первые семнадцать сонетов и убедиться, как
разнообразно воплощается Шекспиром эта мысль. Шекспир
бесконечно изобретателен в создании новых сравнений и метафор. Многие из них принадлежат к возвышенному поэтическому
стилю, тогда как другие удивляют своим прозаизмом и «низменностью». Чувства, волнующие его, радости и тревоги – все
воплощается Шекспиром в стихи, насыщенные метафоричностью. Особенно приметная черта мировосприятия Шекспира –
слитность человека с природой.
Если стихи Шекспира не автобиографичны в прямом смысле, все же они очень много говорят нам о том, каким человеком
был их автор. Сколько у него ликов, сколько настроений!
Восхищенный, радостный, веселый, омраченный, грустный,
истерзанный, остроумный, ироничный, ликующий, гневный –
каждое из этих душевных состояний отражено в отдельных
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сонетах. Вот оно – богатство раскрытия человеческой души. И
вот она – шекспировская универсальность, его всеобъемлющий
ум, глубоко и всесторонне постигший человека!
Сонеты, в которых говорится о душевном разладе, о сердечных ранах и горьком осознании несоответствия реальной
жизни идеалам, близки по своему характеру к трагедиям,
написанным Шекспиром в начале XVII века. Большинство сонетов посвящены темам сугубо личным, но душевные потрясения
героя отражают неурядицы, происходящие в жизни вообще.
Один из сонетов – сонет 66 – как бы протягивает связывающую
нить от личных драм к бедствиям общественной жизни.
Сонеты Шекспира – это небывалое по своей непосредственности и откровенности отражение личности в интимной
лирике; они написаны безыскусным, очищенным от риторических условностей языком и местами так прямы в передаче
непростых отношений героев, что, несомненно, должны были
приводить в замешательство читателей того времени, привыкших к изощренно-условному стилю.
Шекспир столь совершенно разработал национальную
английскую форму сонета, что она получила его имя и стала
называться шекспировской. Слово и мысль в сонетах, как
правило, гармоничны, образы взяты из обыденной жизни,
лексика довольно проста, и в отличие от великих трагедий и
поздних трагикомедий, мысль не перевешивает слово.
Сонеты Шекспира переведены на многие языки. Впервые
художественный перевод сонета Шекспира на русский язык был
сделан в 1859 году графом И. Мамуной. В шестидесятых годах к
переводу «Сонетов» обратился Н. Гербель, подготовивший
первое полное собрание драматических сочинений Шекспира.
Именно Гербель ввел «Сонеты» в круг шекспировских
произведений, подлежащих переводу и осмыслению. В конце
XIX века вышло собрание сочинений Шекспира под редакцией
С.А. Венгерова. В свод сонетов было включено 137 новых
переводов, для работы над которыми Венгеров привлек
известных поэтов и ведущих переводчиков того времени –
С.Ильина, К.Случевского, В. Брюсова, В. Лихачева, А. Федорова,
Н. Холодовского, М. Чайковского и др.
В середине XX века сонеты переводили О. Румер, Б. Пастернак, но главным событием в истории восприятия «Сонетов»
Шекспира на русской почве были переводы С. Маршака. Работа
Маршака в стиле русского пушкинского романтизма считалась
наилучшей, и новых переводов не появлялось вплоть до


199




СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ



недавнего времени, когда стали известны переводы А. Финкеля,
П. Карпа и Т. Щепкиной-Куперник.
Изучение творчества У. Шекспира проводится в старших
классах.
Формы работы: уроки, факультативные занятия. В первый
год изучения Шекспира на тему «Шекспир» отводится 4 часа.
1. Урок. Тема: «Эпоха Возрождения в Европе». Вопросы:
история, литература, театр. Урок интегрированный и его ведут
учителя истории и литературы.
2. Факультативное занятие. Ведут учителя истории и
литературы. Ученики читают сонеты Данте, Петрарки.
Проводится совместное обсуждение. Техническое обеспечение:
компьютер, кинофильм.
3. Урок. Тема: «Эпоха Возрождения в Англии». Вопросы:
история, литература, театр. Шекспир – жизнеописание. Шекспир:
трагедия «Ромео и Джульетта». Теория литературы. Трагедия
как драматический жанр. Понятие о драматическом конфликте.
4. Факультативное занятие. Тема: «Шекспир и его эпоха».
Английская литература и театр. Трагедия Шекспира «Ромео и
Джульетта». Вечные проблемы в творчестве Шекспира.
Конфликт живого чувства и предрассудков. Трагедия и
торжество любви главных героев. «Ромео и Джульетта» на
сцене и в кино. Сообщения учащихся. Монологи. Обсуждение по
проблеме любви в трагедии.
В следующем классе на тему «Шекспир» отводится 6 часов.
1. Урок. Тема: «Шекспир и эпоха Возрождения в Англии».
Литература, театр. Жизнь и творчество Шекспира. Шекспир и
театр. Трагедия «Гамлет». Легенда о Гамлете из датской
летописи, еѐ гуманистическое переосмысление Шекспиром.
2. Факультативное занятие. Тема: «Гамлет в литературе,
театре, кино». Образ Гамлета и его мировоззрение. Просмотр
фильма. Обсуждение.
3. Урок. Тема: «Шекспир и его сонеты». Понятие о сонетах.
Сонеты Италии. Сонеты Англии, английских поэтов. Шекспировский сонет. Литературный анализ сонетов 66, 73, 130, 154.
4. Факультативное занятие. Тема: «Шекспир и его сонеты».
Сонеты читают учитель и учащиеся. Прослушивание звуковой
записи сонетов. Литературный анализ.
5. Урок. Тема: «Вклад Шекспира в мировую культуру».
6. Факультативное занятие. Тема: «Переводы сонетов
Шекспира на русский язык». Читают учитель и ученики на
английском и русском языках.
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Урок по изучению сонетов Шекспира
Цель урока: проанализировать своеобразие содержания и
формы сонетов У. Шекспира: углубить знания учащихся в жанре
сонета; показать современность и вечность сонетной лирики;
развить умения сравнивать, анализировать, обобщать;
способствовать воспитанию положительных моральных черт и
читательского вкуса.
Оборудование урока: портрет У. Шекспира, репродукции
картин живописцев эпохи Возрождения («Мадонна Литта»,
«Джоконда» – Леонардо да Винчи; «Сикстинская мадонна»,
«Мадонна Альба», «Мадонна в кресле» – Рафаэля); звуковая
запись сонета 90 в исполнении С. Никитина; карточки с
индивидуальными заданиями.
Карточка №1. Сравнить форму английского и итальянского
сонета. Сделать вывод об их сходстве и отличии.
Карточка №2. Познакомиться с репродукциями картин
худлжников эпохи Возрождения. Ответить на вопрос: какой
идеал женщины стремились создать на своих полотнах
художники того времени?
Вступительное слово учителя: «Сегодня на уроке мы будем
говорить об удивительных стихах выдающегося английского
поэта эпохи Возрождения У. Шекспира. Вы уже познакомились с
чудесным разнообразием его произведений: философскими
высокопоэтическими трагедиями «Ромео и Джульетта»,
«Гамлет», «Отелло», «Король Лир». Вы знаете факты и
предположения по биографии талантливого поэта и драматурга.
Теперь мы можем заглянуть в чудесную страну сонетов, и
первая наша встреча с сонетом 21. Он поможет нам лучше
понять самого Шекспира.
Не соревнуюсь я с творцами од,
Которые раскрашенным богиням
В подарок преподносят небосвод
Со всей землей и океаном синим.
Пускай они для украшенья строф
Твердят в стихах, между собою споря,
О звездах неба, о венках цветов,
О драгоценностях земли и моря.
В любви и в слове – правда мой закон,
И я пишу, что милая прекрасна,
Как все, кто смертной матерью рожден,
А не как солнце или месяц ясный.
Я не хочу хвалить любовь мою, Я никому ее не продаю!

So is it not with me as with that Muse
Stirr’d by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use
And every fair with his fair doth rehearse
Making a couplement of proud compare,
With sun and moon, with earth and sea’s rich gems,
With April’s first-born flowers, and all things rare
That heaven’s air in this huge rondure hems.
O’ let me, true in love, but truly write,
And then believe me, my love is as fair
As any mother’s child, though not so bright
As those gold candles fix’d in heaven’s air:
Let them say more than like of hearsay well;
I will not praise that purpose not to sell.
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Вопрос к ученикам: этот сонет изображает Шекспира как
человека и поэта. В каких строках сонета поэт формулирует
свой главный жизненный и творческий принцип? Как это
характеризует поэта? С кем спорит он в этом стихе? Как вы
понимаете последние две строки?
Работа над формой сонета. Мы уже читали сонеты
итальянских поэтов Данте и Петрарки. Давайте вспомним: что
такое сонет? Какая тема была главной в сонетах Данте и
Петрарки? Сравните форму английского и итальянского сонетов.
Ответ ученика. Сонеты Шекспира по форме более просты,
вольны, гибки. Они имеют три катрена и заключительный куплет
(двухстишие). (Ученику можно предложить прочесть 2-3
примера).
Учитель. Мы посвящаем урок сонетам Шекспира, о которых
есть различные мнения литературоведов и читателей. 154
сонета Шекспира и в наше время содержат в себе много
непонятного, тайного. Они посвящены двум лицам. Вот что
написал Шекспир в 144 сонете.
На радость и печаль, по воле рока,
Два друга, две любви владеют мной:
Мужчина светлокудрый, светлоокий
И женщина, в чьих взорах мрак ночной.
Чтобы меня низвергнуть в ад кромешный,
Стремится демон ангела прельстить,
Увлечь его своей красою грешной
И в дьявола соблазном превратить.
Не знаю я, следя за их борьбою,
Кто победит, но доброго не жду.
Мои друзья – друзья между собою,
И я боюсь, что ангел мой в аду.
Но там ли он, – об этом знать я буду,
Когда извергнут будет он оттуда..

Two loves I have of comfort and despair,
Which like two spirits do suggest me still:
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman colour’d ill.
To win me soon to hell, my female evil
Tempteth my better angel from my side,
And would corrupt my saint to be a devil,
Wooing his purity with her foul pride.
And whether that my angel be turn’d fiend
Suspect I may, but not directly tell;
But being both from me, both to each friend,
I guess one angel in another’s hell:
Yet this shall I ne’er know, but live in doubt,
Till my bad angel fire my good one out.

Кто этот друг, ставший героем большинства лирических
размышлений поэта, и кто та красавица, подарившая ему
счастье и горе, – неизвестно. Все же образы красивого,
симпатичного юноши и гордой, своенравной женщины останутся
в веках. Большинство сонетов Шекспира можно считать гимном
в честь дружбы.
В 91 сонете эта мысль выражена лирически:
Кто хвалится родством своим со знатью,
Кто силой, кто блестящим галуном,
Кто кошельком, кто пряжками на платье,
Кто соколом, собакой, скакуном.

Some glory in their birth, some in their skill,
Some in their wealth, some in their bodies’ force,
Some in their garments, though new-fangled ill,
Some in their hawks and hounds, some in their horse;
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Есть у людей различные пристрастья,
Но каждому милей всего одно.
А у меня особенное счастье, В нем остальное все заключено.
Твоя любовь, мой друг, дороже клада,
Почетнее короны королей,
Наряднее богатого наряда,
Охоты соколиной веселей.
Ты можешь все отнять, чем я владею,
И в этот миг я сразу обеднею.

And every humour hath his adjunct pleasure,
Wherein it finds a joy above the rest:
But these particulars are not my measure;
All these I better in one general best.
Thy love is better than high birth to me,
Richer than wealth, prouder than garments’ cost,
Of more delight than hawks or horses be;
And having thee, of all men’s pride I boast:
Wretched in this alone, that thou mayst take
All this away and me most wretched make.

Вопрос к учащимся. Можно ли считать человека
счастливым, если у него есть друг? Скажите, актуально ли
звучит этот сонет в наше время?
Учитель. А теперь обратимся к другому привлекательному и
неповторимому образу. Женщина, которую расхваливает
Шекспир, получила в литературоведении прозвище «Смуглая
леди» (есть предположение, версия, что это – Эмилия Ланье). В
эпоху Возрождения существовал культ женской красоты.
Искусствоведы того времени изображали, воплощали свой
идеал в прекрасных портретах. Весь мир восторгается
известными шедеврами Рафаэля и Леонардо да Винчи,
репродукции которых вы видите. Сейчас мы послушаем
сообщение о наблюдениях и выводах ученика. Он расскажет об
идеале женщины Эпохи Возрождения.
Ученик. На портретах, которые здесь представлены, я вижу
загадочные и величественные образы женщин. В большинстве
это мадонны, художественное воплощение Девы Марии.
Художники эпохи Возрождения рисовали в рамках религиозной
живописи, но отображали в многочисленных мадоннах
индивидуальное восприятие, видение земной женской красоты.
Зритель сразу попадает в плен к образу, поднятому на
пьедестал идеала. Совершенные пропорции лица этих
прекрасных женщин выражают тихую радость, материнскую
нежность, внутренне спокойствие. Они наполнены смирением
перед жизнью. На картинах Леонардо да Винчи, Рафаэля
преобладает настроение гармонии духовного и физических
начал. Чистота, свежесть, гордость, уравновешенность души
придают особенную привлекательность женщинам эпохи
Возрождения.
Учитель. Данте и Петрарка в своих сонетах также дали
образцы поэтического видения женщины как воплощения
совершенства. А какою видит свою любимую Шекспир, можно
понять из сонета 130.
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Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.
С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.
Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red, than her lips red:
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damask’d, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound:
I grant I never saw a goddess go,-My mistress, when she walks, treads on the ground:
And yet by heaven, I think my love as rare,
As any she belied with false compare.

Вопрос к учащимся. Красива ли женщина, нарисованная
поэтом? Обоснуйте свою мысль строками сонета. В каких стихах
Петрарка и Шекспир рисуют одни и те же черты любимой?
Каким образом?
Учитель. Смуглая леди – живая женщина, а не идеальная
красавица и не разрисованная кукла. Все у неѐ по-земному,
естественно и просто, а поэтому – привлекательно. Если в
сонетах
Петрарки
обычно
восхваляется
золотокосная
красавица, гордая и неприступная, то Шекспир стремится
нарисовать реальный образ. Это – смуглая брюнетка, не очень
красивая, но она кажется прекрасной влюбленному в неѐ поэту.
Вопрос к ученикам. Послушайте сонет 90 в сопровождении
музыки. Какую картинку вы представляете, особенно в
сопровождении
музыки.
Какое
настроение
передает
исполнитель-артист?
Уж если ты разлюбишь – так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!
И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром – утром без
отрады.
Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больнее,
Что нет невзгод, а есть одна беда Твоей любви лишиться навсегда.

Then hate me when thou wilt; if ever, now;
Now, while the world is bent my deeds to cross,
Join with the spite of fortune, make me bow,
And do not drop in for an after-loss:
Ah, do not, when my heart hath ‘scoped this sorrow,
Come in the rearward of a conquer’d woe;
Give not a windy night a rainy morrow,
To linger out a purposed overthrow.
If thou wilt leave me, do not leave me last,
When other petty griefs have done their spite
But in the onset come; so shall I taste
At first the very worst of fortune’s might,
And other strains of woe, which now seem woe,
Compared with loss of thee will not seem so.
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Вопрос к учащимся. Охарактеризуйте этот сонет
метафорично, например, это – стон разбитого сердца или
другое, как вы представляете.
Учитель. Лирический герой Шекспира и сам поэт много
переживали, страдали, но остались стойкими, потому что не
уединялись в себе, были готовы откликнуться на боль других.
Это хорошо видно по сонету 66.
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
Все мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!

Tired with all these, for restful death I cry,
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimm’d in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And guilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly doctor-like controlling skill,
And simple truth miscall’d simplicity,
And captive good attending captain ill:
Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.

Вопрос к ученикам. В чем сходство известного монолога
Гамлета и сонета 66? В чем их отличие? Какие черты
свойственны, на ваш взгляд, человеку, который осмелился
провозгласить такое страшное обвинение своему времени?
Какой из перечисленных недостатков вызывает у вас особенное
возмущение? Почему?
Итоги урока (экспресс-опрос).
Дайте
ответ
на
вопрос
коротко,
одним-двумя
предложениями:
– Чем обогатил Шекспир содержание и форму сонета?
– Как вы восприняли сонеты? Английские сонеты?
Учитель. Страна сонетов чрезвычайно богата красками, еѐ
герои живут напряженной, неспокойной жизнью. Четырнадцать
строк
сонета
кажутся
на
удивление
глубокими,
содержательными: столько чувств и мыслей они концентрируют
в себе. Эти стихи – чуткое сердце поэта, его свободная душа.
Домашнее задание. Написать реферат, сочинение. Сонеты
для анализа: 16, 138.
Таким образом, изучение творчества У.Шекспира не только
обогащает школьников знаниями, но и весьма способствует их
емоциональному, естетическому развитию и моральному
воспитанию.
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РОБОТА НАД СЛОВОМ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИКМЕТНИКІВ
У ШОСТОМУ КЛАСІ
Стаття покликана допомогти вчителям на уроках української
мови формувати в учнів орфографічні навички; розкрити поняття
«слово» як лексичної одиниці мови. Перевага надається питанням,
пов’язаним із роботою над словом при вивченні прикметника.

Питання роботи над словом, над розвитком усної і писемної
мови учнів завжди стояли в центрі уваги мовознавців, методистів
та вчителів-практиків. Вони в педагогічній пресі, вказують на
можливість наукової розробки системи лексико-фразеологічних
занять під час вивчення всіх дисциплін за програмами
загальноосвітньої школи.
Слово є центральною одиницею структури мови. Його
статус визначається системними відношеннями як з елементами
нижчого порядку – фонемою і морфемою, так і з одиницями
вищого рівня – реченням і словосполученням. Як номінативна
одиниця слово дає найменування предметам і явищам дійсності,
воно є засобом формування і вираження поняття [1].
Ефективний добір лексики для різноманітних тренувальних
мовно-правописних та стилістичних вправ можливий при умові
систематичного вивчення вчителем кількісного та якісного
складу словника мови учнів того чи іншого класу. Періодичний
лексичний аналіз учнівських творів, переказів, завдань, які
виконують учні допоможе вчителю дібрати систему подальших
вправ на засвоєння виучуваного граматичного матеріалу з
одночасним збагаченням активного словника та удосконаленням
стилістичних навичок школярів. У цьому і полягає актуальність
статті.
Усвідомлення учнями лексичного багатства української
літературної мови відбувається у практичній роботі на уроках
мови, літератури та інших дисциплін.
*
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Треба тільки, щоб робота над засвоєнням багатьох
семантичних груп, особливо зображальної та уточнювальної
лексики, була невід’ємною частиною кожого уроку, і притому без
його ускладнення, а просто побіжно з іншими завданнями.
Що повинен знати учень шостого класу про прикметник:
Прикметник – це клас повнозначних, самостійних
відмінюваних
слів,
що
виражають
ознаку
предмета.
Пов’язуючись
з
іменником
(субстантивованим
словом),
прикметник відповідає на питання який? (яка? яке?), чий? (чия?
чиє?).
1. Семантика (частиномовне значення) прикметника.
2. Прикметник має категорії роду, числа і відмінка.
3. Синтаксична роль прикметників.
Ураховуючи це учитель, готуючись до уроку мови чи
літератури, повинен:
1) встановити, про зміст яких раніш вивчених слів треба
запитати учнів; 2) дібрати конкретний лексичний матеріал, що
буде використовуватися під час повторення, вивчення та
закріплення нового матеріалу в системі лексичних текстових
вправ; 3) продумати стадії засвоєння учнями цих слів на уроці; 4)
обміркувати прийоми пояснення нових слів, записати в контексті
прийоми закріплення і повторення вже відомих лексем; 5)
виділити слова, які будуть записані в словниках з поясненням їх
смислового значення; 6) записати слова, що потребують
пояснення, з вправи для домашнього завдання.
Велике значення має робота над словом при вивченні
присвійних прикметників типу батьків, сестрин, материн,
Софіїн, братів тощо. Присвійні прикметники з суфіксами -ів,- їв,ин, -їн утворюються в основному від іменників, які означають
назву істот (людей), наприклад: дідів капелюх, Іванів олівець,
учителів син, доччин зошит. Утворення цих же прикметників від
іменників на означення неживих предметів буває дуже рідко з
особливостями авторського вживання чи зустрічається в
окремих географічних назвах (Як проїздили Вітрову Балку,
співали півні (А. Головко).
У розмовній і письмовій мові присвійні прикметники на –ів,ин легко змішуються з відносними прикметниками, що
утворилися від тієї ж основи за допомогою інших суфіксів і не
означають приналежність одній особі, але вільно вживаються в
цьому значенні. Наприклад: материна хустка-материнська
любов, батькове повчання – батьківське повчання.
Прикметники з суфіксом -ин, -ів показують приналежність
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одній особі, якщо не брати до уваги окремі фразеологічні вирази
типу мамин синок, батькова донька, в яких прикметники набувають якісного значення (розбещені діти). Утворення певної
форми від присвійних прикметників за допомогою префікса ськ(ий) позбавляє їх значення приналежності одній особі. Ці
прикметники починають вказувати на ознаку, яка властива групі
осіб чи предметів, тобто стають звичайними відносними
прикметниками. Їх можна віднести до проміжної групи –
відносно-присвійних. Тільки в окремих випадках, як вказує В.О.
Добромислов, ці прикметники можна розглядати як присвійні,
прикметники батьківський (з суфіксом -івськ) і сестринський (з
суфіксом -инськ) можна розглядати за значенням як присвійні
тільки в тому разі, коли з ними пов’язується уява про
індивідуальну приналежність якомусь окремому батькові.
Наприклад: Після декількох років блукання він повернувся в
батьківський дім, тобто в дім свого батька [3].
Від назв тварин утворюються присвійні прикметники з
суфіксом -ач(-ий), -яч (-ий), -ин (-ий) тільки тоді, якщо вони
позначають якусь частину тіла чи орган самої тварини,
наприклад: гусина шия, солов’їний хвіст, качиний дзьоб,
горобиний шлунок, індича голова, козиний чи козячий ріг,
лисичий та лисячий хвіст.
Деякі прикметники з цими суфіксами теж виступають у
значенні присвійних, якщо вони передають таку ознаку, що
належить лише цій тварині, чи вказують на місце їх схову та
розмноження, наприклад: солов’їний спів (властивий лише
солов’я), орлиний зір (властивий лише орлу).
Опрацьовуючи присвійні прикметники, треба звернути увагу
учнів на те, що ці прикметники утворюються від іменників – назв
істот, які означають прізвища, імена (Степанів, Маріїн, Мотрин,
Петренків); слів, що означають відношення до родини
(материн, батьків, дядьків).
У граматичному розборі часто учні помиляються у визначенні групи прикметників типу батьківський, сестринський, качиний, куриний, вовчий. Тому на конкретних прикладах слід показати, в яких випадках ці прикметники не будуть присвійними. У
цьому випадку вчитель нагадує шестикласникам про вживання
таких слів у переносному значенні, коли вони і втрачають
присвійне значення.
Для засвоєння граматичної специфіки присвійних прикметників та уточнення і поповнення словника учнів пропонуємо
використати таку вправу.
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Творча робота
Пригадати і записати декілька фразеологізмів з присвійними
прикметниками, що вживаються в переносному значенні.
Пояснити їх зміст і скласти з ними речення (на вибір), підібрати
відповідники в російській мові.
Матеріал для вчителя. Крокодилячі сльози, гусяча шкіра,
вовчий апетит, лебедина пісня, заяча натура, ведмежа послуга.
Ця вправа спрямована на формування в школярів розуміння
того, що фразеологізми постають переважно на основі вільних
словосполучень і що прямий план їх компонентів найповніше
відбиває життя народу в усіх його проявах [2].
На уроках української мови в шостому класі слід проводити
роботу над засвоєнням структури багатьох прикметників, що в
основі мають суфікси -к-, -ок-, -ек-, які при утворенні вищого
ступеня випадають, наприклад: широкий –ширший, глибокий –
глибший, далекий – дальший, бо у формах вищого ступеня від
слів з цими суфіксами учні часто допускають помилки типу
рідіший, солодіший, даліший.
Відповідну увагу слід приділити тим прикметникам, в яких
при утворенні вищого ступеня відбувається зміна приголосних г,
з, ж, + ш на жч і с + ш на щ. таких слів є небагато.
Учні повинні запам’ятати закономірності чергування приголосних, наприклад: дорогий – дорожчий, близький – ближчий,
дужий – дужчий, тяжкий – тяжчий, важкий – важчий. В учнів,
особливо в школах з російською мовою навчання, часто
зустрічаються помилки типу висше, дорогше, близше. Це
забов’язує вчителя уважно поставитись до творення вищого і
найвищого ступенів слів з кінцевим г, ж, з, с основи.
Таким чином, систематична робота над словом при вивченні
прикметника допоможе учням шостих і старших класів свідомо
оволодіти стилістичними джерелами цієї граматичної категорії,
що особливо важливе для піднесення культури, розвитку
мислення учнів, досягнення комунікативної мети, дотримання
мовленнєвого етикету.
Література:
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ОТ ТЕОРИИ ПЕДАГОГИКИ К ПРАКТИКЕ РАЗВИТИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
У статті обґрунтовано важливість розвитку математичних
здібностей учнів.

Если образование отвечает на вопрос «что учить», то
педагогика – на вопрос «как учить». А и для первого и для
второго архиважным есть точное знание внутреннего личностного базиса школьника как основы работы с предметом.
Рассмотрим внутренние факторы образовательно-педагогической «сцепки» в области математики.
Математические способности проявляются в том, с какой
скоростью, как глубоко и насколько прочно люди усваивают
математический материал. Эти характеристики легче всего
обнаруживаются в ходе решения задач. О скорости можно
судить по количеству заданий, решенных учеником за
определенный отрезок времени, а также по времени, которое
требуется разным школьникам для решения одной и той же
задачи. Прочность усвоения учебного материала устанавливается по результатам так называемых отсроченных проверок,
выявляющих ту часть из ранее разобранных задач, которую
ученик может решить сегодня. Глубина усвоения определяется
тем, умеет ли ученик преобразовать для собственных нужд
прием учебной работы, объясненный ранее учителем. Каждая
из названных характеристик (скорость, глубина, прочность) не
является обязательным и единственным показателем развитых
математических способностей. Но если хотя бы одна из них
представлена в достаточной мере, то можно утверждать о
существовании у индивидуума математических способностей.
«Пики» математических способностей выявляются в случаях,
когда в ходе тестирования обнаруживается яркие признаки
наличия всех трех указанных характеристик.
Способности проявляются и могут развиваться только в
процессе деятельности. Математическая деятельность учащихся заключается в освоении математического «инструментария»,
поэтому у школьников можно развивать только учебнопрактические математические способности.
Выделяются три компонента математических способностей:
алгоритмический, геометрический и логический:
*
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- под алгоритмическим, или вычислительным, понимают
способности, проявляющиеся, например, при разложении многочленов на множители, решении уравнений, преобразовании
выражений и т.д.;
- геометрический компонент включает в себя способности
к пространственным представлениям и к введению геометриической наглядности при изучении математических проблем;
- под логическими способностями понимается «искусство
последовательного, правильно расчлененного логического
рассуждения».
Проблемы отбора задач и построения методики, ориентированной на математическое развитие учащихся, требуют более
детального рассмотрения структуры математических способностей.
Рассмотрим детализацию компонентов математических
способностей. Под геометрическим компонентом способностей следует понимать:
а) способность извлекать необходимую информацию из
заданной конфигурации путем ее анализа или дополнения,
включая поиск идеи решения задач с помощью рисунков,
моделей фигур или мысленного представления;
б) способность к переводу на язык геометрии той или иной
задачи и обращение к наглядным образам в процессе решения
геометрических задач.
Алгоритмические способности включают в себя:
а) способность принять известные алгоритмы и методы в
конкретной ситуации;
б) способность свести задачу к выполнению конечной цели
более элементарных действий;
в) способность довести до конца намеченный план
решения, применяя аналитические методы, относящиеся к
алгебре, тригонометрии, векторной алгебре или анализу.
Логические способности выражаются в вычислении (из
некоторого общего положения) и исследовании всех частных
случаев, в создании экономной и непротиворечивой схемы
решения задачи, в проведении доказательных рассуждений,
использующих, в частности, прием доказательства от
«противного», обращение к контрприему, продвижение при
решении задач «от конца к началу» и другие приемы.
Рассмотрим наиболее существенные принципы работы по
развитию математических способностей учащихся, которые
можно реализовать как на уроках, так и на внеклассных
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занятиях.
Принципы активной самостоятельной деятельности
учащихся.
Он требует от учителя вводить теоретический материал на
лекции довольно крупными порциями, тем самым быстро
осознается потребность в достаточно полной информации,
системе фактов, необходимых для решения задач по данной
теме. Но после этого нужно одно или несколько занятий
(практических) отвести полностью на решение задач. Лучше
ребятам сразу сообщить номера (или тексты) всех задач, которые будут решены на уроке. Класс работает самостоятельно.
Сильные учащиеся при этом загружены всѐ занятие. Часть
класса справляется с меньшим числом заданий, но при этом
тоже работает самостоятельно. Роль учителя сводится не
только к выборочному текущему контролю, а и системной
помощи в тех эпизодах самостоятельной работе, в которых
ученик встречает непреодолимую трудность
Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей
учащихся предполагает наличие у учителя четких представлений о возможностях каждого ученика, о динамике роста
его потенциала. С учетом этой динамики нужно предлагать
индивидуальные задачи. Они должны быть доступными для
учащихся средних возможностей. Тем самым эти учащиеся
предохраняются от обескураживающего действия неудачи. В то
же время более способные ребята требуют трудных задач, на
которых они могут испытать свои умственные силы. Подготовка
индивидуальных заданий требует от учителя широкой
«задачной эрудиции».
К методическим средствам реализации указанного принципа относятся краткие содержательные обсуждения идей и
методов решения. Учащиеся должны понимать, что усвоения
нового метода способствует успеху в большей мере, нежели
доведенное до конца «кустарное» решение. Кроме того, ученики
сами могут выбрать себе задания для перехода на более
высокий уровень.
Принцип
постоянного
внимания
к
развитию
различных компонентов математических способностей
заставляет отметить сложность проявления этих способностей.
Наибольший успех и продвижение вперед возможны при
достаточном внимании ко всем компонентам математических
способностей. Достигается это с помощью правильного подбора
тематических задач, рассмотрения различных подходов к
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решению одной и той же задачи. Полезны приемы,
направленные на повышение удельного веса геометрических,
наглядных соображений. Они экономят время урока, так как
наглядность может заменить и словесную формулировку
условия, и подробную запись решения.
Рассматривая задачи, доступные учащимся, нельзя
забывать о принципе профессионализма. Он требует, чтобы
школьники уверенно владели системой опорных задач. Для
этого нужна ежедневная работа по закреплению навыков,
повторению ключевых идей и методов. Кроме этого необходимо
следовать принципу яркости. Это означает, что занятия
должны быть разнообразны по форме и интересны по
содержанию. Свою подлинную увлеченность предметом учитель
может продемонстрировать подбором красивых и разнообразных задач, рассказами из истории математики.
В заключение можно отметить, что развитие у учащихся
математических способностей напрямую зависит от личности
учителя. Если школьникам не интересно с ним, если они не
почувствуют роста своих возможностей, то большая часть
учеников прекратит углубленные занятия математикой.
Понятно, что с уникальностью личности учителя
расширяется и перечень принципов работы. При этом не
исключено, что «скудный» перечень педагогических принципов
деятельности самого учителя способствует становлению
широкой столбовой дороги личностного математического
развития его учащихся за счет уникальности подбора заданий и
форм работы с математическим аппаратом самих учащихся.
Прискорбным было бы, если бы класс все время восторгался бы
неординарностью и талантом своего учителя, а сам оставался
бы только в роли послушных и восхищенных «копирайтеров» его
работы. Иногда молчание учителя бывает более обучающим,
чем демонстрация «коктейля» из приѐмов и принципов
педагогики.
Литература:
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школьников на уроках математики // Математика в школе – №3.2002.
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті описано методи та прийоми, наведено зразки
мовленнєвих ситуацій, які сприяють розвитку комунікативних умінь і
навичок молодших школярів на уроках української мови.

Сучасний зміст початкової мовної освіти, визначений
Державним стандартом, виокремлює провідною, з чотирьох
окреслених, мовленнєву лінію. Такий підхід аргументує
актуальність навчального спілкування з акцентом на формуванні
мовленнєвих, зокрема комунікативних умінь учнів [2].
Ще Марк Туллій Цицерон говорив, що «вміти правильно
говорити – ще не заслуга, а не вміти – вже ганьба, тому, що
правильне мовлення… не стільки достоїнство вправного
оратора, скільки властивість кожного громадянина» [ 6, с. 40].
Одним з найважливіших завдань сучасної початкової школи
є формування мовленнєвої особистості молодшого школяра.
Освітня галузь «Мова і література» передбачає опанування
молодшими школярами української мови як засобу спілкування
та пізнання [1, с. 2]. Основною змістовною лінією мовної освіти в
початковій ланці загальної школи є комунікативна, яка
передбачає формування та розвиток усного й писемного
мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом
спілкування, пізнання, впливу [2].
Оволодіння мовою – одна з основних умов формування у
молодших школярів повноцінної навчальної діяльності,
необхідна умова виховання соціально-активної особистості.
Новий підхід до оволодіння учнями українською мовою
відображено в наукових дослідженнях О.М.Біляєва, Л.М. Симоненкової, Л.В.Скуратівського, Г.Т.Мелехової, Г.М.Іваницької,
Т.О.Ладиженської, В.І.Капінос та інших сучасних методистів.
Саме в школі і саме вчитель повинен навчити дитину
мислити, розмірковувати, аналізувати, бесідувати, вести діалог і
висловлювати вголос свої думки. А це можливо лише за умови
формування комунікативних умінь. Саме комунікативна
змістовна лінія, яка і є основною, передбачає розвиток усного і
писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як
засобом спілкування, пізнання, впливу [1].
Мета статті – розкрити процес розвитку комунікативних
*
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умінь і навичок учнів початкових класів на уроках української
мови.
Для досягнення мети важливо охарактеризувати шляхи
формування комунікативних умінь молодших школярів та
навести приклади мовленнєвих ситуацій і різноманітних видів
роботи, які використовуються на уроках української мови.
Часто діти, що приходять до школи погано володіють рідною
мовою, їм дуже важко буває дати чітку і повну відповідь на
запитання, поставлене вчителем. А що вже говорити про вміння
складати зв’язну розповідь з певної теми чи просто ставити
запитання співрозмовникові? Уміння спілкуватися з однолітками
є дуже важливим для подальшого інтелектуального розвитку
дитини, для становлення її особистості.
Роботу з розвитку комунікативних умінь варто починати з
використання ілюстрацій. Малюнок викликає у дітей живу уяву
про природу, якусь подію, знайому гру. Він сприяє бажанню
сказати щось про зображене. Крім малюнків з перших днів навчання дитини в школі доречно працювати над розвитком
активного словника учнів, що дуже знадобиться дітям у наступні
роки, допоможе їм правильно та впевнено викладати свої думки,
вільно спілкуватися з однолітками та дорослими. Найбільш результативним є поєднання різних джерел збагачення словника:
спостереження за навколишнім середовищем, спілкування з іншими людьми, читання, вивчення віршів, аналіз художніх творів.
Завдання вчителя полягає в тому, щоб розкрити душу
дитини, навчити її висловлюватися без страху. Головне –
створити в класі й на уроці такі умови, щоб учень сам ділився
своїми враженнями про почуте, побачене, прочитане, щоб йому
самому захотілося говорити про це.
Керуючись принципами особистісного орієнтованого навчання, необхідно забезпечити емоційне благополуччя учнів на уроці,
що сприятиме успішній реалізації завдань формування комунікативних умінь та мовленнєвої культури молодших школярів.
Урок української мови потрібно будувати так, щоб слово жило,
грало всіма барвами відтінками в душі кожної дитини, щоб діти
кожен вислів сприймали не лише розумом, а й серцем, намагалися бачити живу картину, почути звуки, прислухатися до
почуттів.
Речення як мінімальна комунікативна одиниця виконує
функцію формування і вираження думки в усному і писемному
мовленні. Робота над реченням є однією з найважливіших
складових розвитку комунікативних здібностей [5].
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Вчителеві потрібно формувати уміння правильно давати
повну відповідь на запитання, будувати речення за малюнками,
власними спостереженнями, опорними словами. Слід вчити
дітей встановлювати зв’язки слів у реченні, поширювати речення
словами та словосполученнями, складати речення за зразком та
схемою, відновлювати зміст деформованих речень, складати
речення з однорідними членами. Працюючи над реченням слід
звертати увагу на розвиток умінь орієнтувати мовлення на
слухача (співрозмовника), враховувати ситуацію, тему, мету
повідомлення; використовувати етичні норми мовлення:
вживання звертань, слів, за допомогою яких висловлюють
прохання, пропозицію, побажання. Можна запропонувати дітям
такі завдання творчого характеру: відтворити, або розіграти
діалог з прослуханого чи прочитаного твору; скласти діалог за
малюнком, описаною ситуацією.
Невід’ємною складовою комунікативної компетентності молодших школярів є розвинене діалогічне мовлення, яке
передбачає не тільки збагачення словникового запасу учня
формами мовного етикету, синонімами, антонімами, образними
словами, але й уміння обирати інтонацію відповідно до
мовленнєвої ситуації [4].
Для розвитку діалогічного мовлення вчитель може широко
використовувати роботу в парах і невеликих групах, яка дає
можливість висловитись більшій кількості дітей. При цьому важливо прищеплювати учням культуру спілкування, яка виявляється не тільки в доречному використанні форм мовленнєвого
етикету, а й в умінні уважно слухати співрозмовника, призупиняти своє мовлення, щоб дати можливість висловитись іншому,
погоджувати свої репліки в умінні сказати добре слово, висловити критичне зауваження у такій формі, щоб нікого не образити.
Пропоновані зразки мовленнєвих ситуацій сприяють
розвиткові комунікативних умінь учнів.
У кінотеатрі
Зимового недільного ранку дві подруги пішли до кінотеатру
на дитячий сеанс. Коли світло погасло, дівчатка побачили, що
екран їм заступає хлопчик, який не зняв свою хутряну шапку і
щохвилини підскакував та коментував написане на екрані.
Завдання. Як би ви ввічливо нагадали хлопчикові про
правила поведінки у кінотеатрі.
У роботі з учнями варто використовувати завдання, які підштовхують їх до одержання або повідомлення якоїсь нової для
них інформації. Намагатися викликати в дітей зацікавленість, яка
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сприятиме їхній комунікативній активності. Така робота буде
ефективною при використанні вправ типу:
Поміркуй: шкідлива чи корисна тварина вовк?
Вовк, який нападає на овець приносить людям шкоду. Але
цей самий вовк у лісі чи в тундрі найчастіше полює на слабких,
хворих тварин – адже їх легше спіймати. Знищуючи хворих
тварин, вовк приносить користь лісу та його мешканцям. Тому
його називають санітаром лісу.
Важливо у роботі вчителя, щоб кожен учень був учасником
навчального мовлення. З цією метою для слабших учнів доречно
готувати підтримку висловлювань у вигляді карток або запису на
дошці.
Наприклад, передай розмову Євгенка з татком, склавши
діалог. Використовуй слова: відпочивати, купатися, море,
рибалити, дякую.
Сприяє розвитку в дітей комунікативних умінь, на нашу
думку, переказ змісту прочитаних творів. При цьому бажано
практикувати різні його форми:
– книжковою мовою, своїми словами;
– унаочнюючи, з опорою на життєвий досвід, спостереження;
– зі зміною особи, часу;
– стислий переказ, переказ за планом;
Крім переказування варто стимулювати дітей до виконання
завдань творчого характеру. А саме:
– складання твору за аналогією, або протиставленням;
– на морально-етичні теми, зміст яких близький дітям з
досвіду власного життя;
– придумати кінець оповідання;
– домислити події, які могли б передувати зображуваним;
– порадитися з товаришем і викласти спільну думку;
– підготувати інсценізацію, що відтворює реальне спілкування;
– з’ясувати протилежні точки зору в суперечці та спробувати
вирішити конфлікт.
У процесі спілкування і навчання значну увагу треба
приділяти розвиткові навичок культури мовлення: не втручатися
у розмову старших, говорячи, не опускати голови, дивитися в очі
співрозмовникові, спокійно слухати того хто говорить.
Для цього на уроках варто обговорювати мовлення дітей.
Наприклад: чи всім було добре чути? Чи підходить такий темп
мовлення? Чому?
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Виразність мовлення обговорюється в такому плані: як
говорив – мляво, монотонно, жваво, чітко, із захопленням?
Завдання на оцінювання відповіді товариша теж сприяє
розвитку комунікативних умінь учнів. Адже оцінка – це судження,
яке складається з двох частин: твердження і доведення його
правильності.
Формою діяльності, яка, по-перше, сприяє удосконаленню
комунікативних навичок, а, по-друге, яскраво демонструє результати багаторічної роботи з цієї проблеми є дискусія. Психологи
говорять, що у молодших школярів добре розвинена фантазія,
творча уява, вони більш розкуті у своїх висловлюваннях. Але
якщо ці якості не розвивати то вони гальмуються [3]. До дискусії
залучаємо школярів з третього класу, а з другокласниками варто
проводити підготовчу роботу за такими напрямками: спочатку до
активного словникового запасу дітей вводяться фрази, що часто
вживаються під час дискусії: « Я вважаю», «На мою думку», «Я з
вами частково згоден, але…», «Я поважаю вашу думку, але…»,
«Я з вами не згоден», «Це не має значення».
Завдяки
участі
в
дискусії
діти
мають
змогу
продемонструвати свої комунікативні здібності, а також
тренувати такі вміння та навички:
– орієнтуватися в умовах спілкування;
– усвідомлювати необхідне для розкриття задуму, групувати
його;
– аргументувати свої висловлювання;
– продумувати смислові зв’язки між частинами діалогу, знаходити їх словесне вираження;
– уважно слухати висловлювання інших, знаходити в них
головну думку.
Підготовку до дискусії можна поділити на такі етапи:
1. Тема оголошується за два тижні.
2. Формуються команди « заперечуюча» і «стверджуюча».
3. Учні, якщо потрібно, підбирають літературу в бібліотеці,
відпрацьовують окремі розділи книг.
4. Учитель допомагає учням із вступною промовою,
добираючи матеріал за темою.
Крім дискусії, можна запропонувати учням взяти інтерв’ю
один у одного. Такий вид роботи можна використовувати як при
вивченні нового матеріалу так і при закріпленні або повторенні
пройденого матеріалу. Якщо інтерв’ю використовуємо при
вивченні нового матеріалу, то тут потрібна певна підготовка
класу. При цьому дітей об’єднуємо в групи, кожна з яких працює
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над певним завданням з рекомендованою літературою.
Під час дискусії доречно розглянути такі теми:
«Цілий день біля комп’ютера це добре, чи погано?», «Зима
– чудова пора року?», «Чи дорослі завжди праві?», «Чи потрібно
завжди говорити правду?».
Розвивають комунікативні навички і такі завдання, як
сприйняття на слух, розуміння з одного-двох прослуховувань
змісту тексту, який належить до художнього, розмовного,
науково-художнього стилів (казка, художня розповідь, сюжетна
розповідь пізнавального характеру).
Аудіювання як комунікативна лінія розвиває уміння уважно
слухати текст, розуміти, запам’ятовувати після прослуховування
його зміст, виробити своє розуміння характеру персонажів твору,
запам’ятовувати з одного прослуховування послідовність подій,
уявити все, що описано, висловлювати думку про персонажів,
факти, події.
Відомо, що комунікативні уміння і навички учнів розвиваються в процесі активної мовної діяльності. Як неможливо
навчитися плавати, сидячи на березі, так само не можна
оволодіти мовними навичками без відповідної практики [1].
Активна мовна діяльність безпосередньо пов’язана з
потребою розповісти про свої враження, спостереження,
почуття, переживання, думки. А така потреба виникає і
складається тоді, коли життя дитини сповнене різноманітних
вражень, багате духовно й емоційно. При цьому необхідною
умовою реалізації такої потреби в класі є атмосфера щирого
дружнього спілкування, зацікавленого ставлення до кожного.
Вчити дитину говорити – це вчити її бачити і спостерігати,
думати й почувати.
Отже, на основі зазначеного вище можна зробити висновок,
що комунікативність навчального процесу означає його
подібність до реального процесу спілкування. І найсприятливіші
умови для розвитку в учнів комунікативних навичок створюються
у тому разі, коли навчання проводиться в умовах, максимально
наближених до природної комунікації, що забезпечує свідому
побудову висловлювання та поліпшує мотивацію навчання.
Література:
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МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОБОТИ НАД ЗВ’ЯЗНИМ
МОВЛЕННЯМ ШЕСТИРІЧОК
Стаття присвячена проблемі використання ефективних
методів та форм роботи з розвитку зв’язного мовлення у дітей
шестирічного віку. Автор стверджує, що розвивати мовлення у дітей
можливо тільки за умов реалізації різних видів мовленнєвої діяльності,
використовуючи при цьому як загально дидактичні, так і спеціальні
методичні засоби.

Незаперечною істиною для кожного з нас є теза «Із слова
починається людина». Вочевидь, людина існує в мові, виявляє
себе в мові, через мову, через спілкування прокладає місток для
порозуміння з іншими людьми. Саме через рідну мову, що
пов’язує невидимими нитками сучасні й минулі покоління в єдину
мовно-національну спільноту України відчуваємо себе громадянами своєї держави.
Розвиток зв’язного мовлення шестирічок – одна з найбільш
актуальних проблем шкільного навчання. Особливого значення
набуває вона сьогодні, коли в країні відбувається процес
демократизації, коли люди беруть участь у всіх справах
суспільства – економіці, політиці, культурі.
Розвивати мовлення – це значить безперервно удосконалювати уміння користуватися мовними засобами в процесі
говоріння, доводити ці уміння до такого рівня, за якого засоби
вираження думки використовуються тим, хто говорить або пише,
у повній відповідності із законами мови.
Для успішної роботи з розвитку зв’язного мовлення важливе
значення має забезпечення таких умов, як створення відповідного мовного середовища; увага до мовлення дітей з боку
вчителя, оцінка мовлення; вправи у зв’язному монологічному
*
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висловленні.
Методика розвитку зв’язного мовлення учнів шестирічного
віку базується на принципі випереджувального засвоєння усного
мовлення перед писемним, на врахуванні індивідуальних та
вікових особливостей і можливостей.
Психофізичний розвиток, емоційний рівень, в цілому
природа шестиліток потребує використання таких методів і
прийомів, без яких неможливо обійтися при плануванні занять з
розвитку зв’язного мовлення.
Навчання шестирічок рідної мови, як відомо, практично
спрямоване на зв’язні висловлювання, правильно побудовані за
змістом, структурою та мовним оформленням.
Розвиток зв’язного мовлення дитини досліджувала низка
науковців: В.Г.Шереметьєвський, В.В.Голубков, М.М.Соколов,
М.І.Жилкін, М.Р.Львов.
Мета статті – проаналізувати методи та прийоми навчання,
якими забезпечують структуру мовленнєвої діяльності шестиліток.
Важливого значення педагоги мають надавати мотивації та
стимулюванню мовлення дітей. Це зумовлено тим, що
мовленнєве оточення дітей не задовольняє учителя.
Оскільки головний недолік розвитку мовлення у школі полягає в тому, що ситуація уроку знімає природну комунікативність
мовлення. Тому необхідно, щоб в учнів виникла потреба в
комунікації.
Відомо, що висловлювання мають спонукальний характер.
Мотив мовлення з’являється у школярів при наявності емоцій,
які виникають під час осмислення прочитаного, почутого або
побаченого, пов’язуються з яскравими, сильними враженнями,
про які слід обмінятися думками з друзями, товаришами [2].
Початком висловлювання є мотивація. Л.С.Виготський
зазначав, що думка не є останньою інстанцією в усьому процесі.
Сама думка продовжується не з іншої думки, а з мотиваційної
сфери нашого мислення, яка поєднує наші прагнення і потреби,
інтереси і спонукання, наші емоції [3].
Крім того, наявність мотивації мовлення означає, що в
школяра не лише є думки і почуття, які він може висловити, а те,
що йому хочеться поділитися ними, тобто у нього є внутрішнє
спонукання до того, щоб висловити думки і почуття.
Методична доцільність застосування мовленнєвих ситуацій
полягає в стимулюванні учнів до конкретних висловлювань на
теми, близькі життєвому досвіду шестирічних дітей. Це включає
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опис обставин, за яких здійснюється творення тексту-розповіді,
тексту-опису, тексту-міркування з урахуванням умов, мети,
завдань, пов’язаних із добором мовних засобів та інтонації
висловлювання [3].
Постановка комунікативного завдання допомагає усвідомити
дітям, що мова постає засобом спілкування, передачі певної
інформації, обміну враженнями, впливу на почуття, думки,
поведінку людей. Під мовленнєвими завданнями ми розуміємо
такі, що визначають вид або тип зв’язного висловлювання,
потребують від учнів орієнтуватися в доборі мовних засобів
залежно від ситуації.
Важливе місце тут відводиться вступному слову вчителя.
Дидактичне значення цього прийому полягає в тому, що саме за
допомогою слова ставляться завдання, що передбачають
цікавий початок – вступ до нової теми, створення емоційного
настрою, стимулювання інтересу, зацікавленість школярів
мовленнєвою діяльністю.
Наприклад, вивчаючи тему «Формування уявлень про необхідність мови у спілкуванні», доцільно так побудувати вступне
слово вчителя: «Діти, давайте уявимо собі, що ми з вами
знаходимося в країні, яка називається «Мовлення». Народ з
давніх-давен користується багатством мови. За допомогою слів
ми передаємо знання, думки, ставлення до навколишнього світу.
Все, що ми прочитаємо, почуємо або побачимо, – можемо
розповісти своїми словами. Для цього нам треба постійно
оволодівати рідною мовою, уважно ставитися до неї, піклуватися
про красу і чистоту».
Слово класовода застосовується для уточнення поставлених перед учнями мовленнєвих завдань, які спрямовані на
визначення функції висловлювань, зумовлюють причини їх
виникнення, вказують їхніх адресатів.
Наведемо приклад використання цього прийому.
– Прослухайте три тексти і скажіть, з якою метою тут
застосовано мовлення:
1. Нашому парку сповнилося понад сто років. Він був
засаджений рідкісними деревами. Деякі з них збереглися досі.
Торік у парку побудовано дитячий майданчик, відкрито каруселі,
ігрові автомати, кімнату сміху. Люди нашого міста часто
відпочивають у цьому парку.
2. Учора ми з товаришами поверталися зі школи додому
через парк. В парку було тихо-тихо.
– Дивись, яке велике дерево, – сказав Мишко.
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Я озирнувся і справді побачив дерево-велетень.
– Скільки під ним різнобарвного листя! Яке гарне: жовте,
червоне, багряне! Не злічити кольорів, – знову вигукнув мій
товариш.
– Давай назбираємо найкращих листочків і зробимо із них
осінній букет, – запропонував я.
Додому ми принесли гарні букети із листя клена.
3. Миколко! Не рви малюнок. На ньому я намалював осінні
листочки. Вони різного кольору. Поглянь, ось жовтий листок
дуба, а ось зелений клиновий листочок. Подивись, який гарний
червоний листочок калини. Я бачив це листя у нашому парку.
Воно мені сподобалось, і я його намалював. А ти збираєшся
подерти малюнок. Не можна так. Краще давай будемо малювати
разом.
Для уточнення завдання вчителю доцільно у вступному
слові зосередити увагу учнів на тому, що в першому тексті
повідомляються знання, повідомляється інформація про парк, у
другому – відбувається обмін думками, почуттями від
побаченого, а третій текст застосовується для впливу на
поведінку іншої людини, щоб закликати її до певних дій.
Мовна культура педагога – це дзеркало її духовної культури.
Мовна культура забезпечує успіх у тій найтоншій сфері виховання, яку ми сьогодні називаємо моделюванням, перетворенням зовнішньої діяльності на мову внутрішнього світу людини.
Учитель повинен виявляти творчість словом і вчити
словесної творчості учнів, щоб вони відчували красу рідної мови,
дбали про її чистоту, дбайливо ставились до слова.
Важливе місце в розвитку мовлення шестирічок має зразок
мовлення вчителя або використання магнітофонного запису
текстів. Наприклад, під час аналізу предметного малюнка, де
зображено котика, вчителю доцільно запропонувати учням
зразок висловлювання:
У мене живе котик Мурчик. Він невеличкий, увесь білого
кольору. Животик у нього сірий, покритий чорними цяточками.
На лапках чорні подушечки. Очі у Мурчика зелені, так і блищать,
особливо на сонці. Вуса у нього тонкі і довгі, як павутинка. Дуже
гарний у котика хвіст: пухнастий, білий, а на кінчику чорні
крапочки. Ось який гарний у мене котик Мурчик.
Мовленнєва ситуація може створюватися також за допомогою слова і предметного унаочнення. Школярам пропонується
уважно розглянути іграшки в ігровій кімнаті. Після цього класовод
звертається до вихованців: «Діти, виберіть одну з іграшок, яка
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вам найбільше сподобалась, і складіть зв’язне висловлювання
так, щоб до них можна було поставити різні запитання: 1) Яка
іграшка? 2) Як з нею можна організувати гру? 3) Чому саме ти
вибрав цю іграшку? Послухайте уважно, як це зробила я».
Пропонуються зразки зв’язних висловлювань:
1. У мене в руках автомобіль. Він великий і гарний. Машина
червоного кольору. Вона заводиться автоматично. Мені вона
дуже подобається. Я найбільше нею граюся.
2. Я люблю гратися машинами. На майданчику вишикую всі
автомобілі. Поруч поставлю регулювальника, який жезлом буде
спрямовувати рух машин. Всі машини будуть рухатися за місцем
призначення. Потім вони повернуться до гаража.
3. Я взяв вантажний автомобіль тому, що хочу бути
шофером. У мене вдома є така іграшка. Її мені подарував тато. Я
дуже часто з нею граюся.
Доцільно використовувати ще варіативний зразок мовлення.
Наведемо різноманітні приклади застосування цього ефективного прийому.
1. Послухайте текст. Знайдіть його початок і за зразком
придумайте інший.
Курча
Сіла курка на яєчко. Довго-довго сиділа. Стало в яєчку так
тепло, що зародилось в ньому курчатко. Спочатку воно спало.
Потім прокинулось і бачить: довкола все жовте. Думає курча
«Весь світ – жовтий...» (За В.Сухомлинським).
2. Знайдіть гриб за описом. Подібно до цього тексту – опису
складіть зв’язну розповідь про білий гриб.
Цей гриб можна знайти в березовому гаю або на узліссі під
березою. У нього тонка ніжка білого кольору з сірим відтінком.
На ніжці сидить кругляста шапка бурого кольору. Хто його
знає, той у свій кошик візьме.
3. За малюнком (зображено кота, який спить) і поданим
нижче початком та кінцем придумай середину тексту. Розкажіть,
що у вас вийшло.
В однієї бабусі був старий-престарий кіт Мурко. Лежить
Мурко на подвір’ї, на сонечку вигрівається. Заплющив очі,
спить, поклавши голову на лапки. Тільки хвостом махає, мух
відганяє.
На подвір’ї ходило курча...
Придумайте середину. Закінчіть розповідь такими словами:
«Ну, курчатко, постривай! – крикнув кіт Мурко. – Ти ще
попадешся до мене в лапи».
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4. Розкажіть свою улюблену казку. Використайте в казці різні
закінчення:
І стали вони жити-поживати і добра наживати;
Ось і казці кінець, а хто слухав – молодець;
І я там був, мед-пиво пив, по вусах текло, а в рот не
попадало.
Оскільки шестирічні діти володіють тільки усною мовою,
доцільно формувати в них уміння сприймати темп, тон, гучність,
тембр. За допомогою цих прийомів учні сприймають і складають
зв’язні відповідні висловлювання різного темпу, тембру, різної
гучності. Розвиваючи уміння виразно промовляти тексти, краще
усвідомлюють значення зв’язних висловлювань, контролюють
свою мовленнєву поведінку; залежно від обставин, умов,
адресата мовлення говорити у нормальному темпі, тембрі і
помірній гнучкості.
Покажемо це на прикладах формування завдань для
створення мовленнєвих ситуацій різних типів.
1. Ви уважно прослухали казку «Телесик».
Скажіть яким голосом кликала мати свого сина? (ніжним,
лагідним, мелодійним, тоненьким). А яким голосом кликала за
першим разом Змія? (товстим, грубим). Передайте голоси
Телесик, Змії, Матері.
2. Прослухайте пісеньку Кози і пісеньку Вовка з казки «Вовк
та козенята». Скажіть який голос був у Кози, а який – у Вовка?
Передайте своїм голосом різні його відтінки – лагідність,
привітність, грубість.
3. Пограйте в гру «Відгадай, хто покликав».
Умови гри: дівчатка будуть кликати тоненьким, високим
голосом, хлопчики – грубим, низьким.
4. Ми з вами говорили про те, що за голосом можна впізнати
людину – весела вона чи сумна, добра чи зла. Давайте разом
повправляємось у визначенні основного типу мовлення.
а) Тарас розбив улюблену чашку своєї мами. Він не
приховав цього, чесно розповів мамів, як це сталося.
Як ви думаєте: яким голосом буде говорити Тарас, а яким
мама? Передайте їхню розмову, використовуючи такий тон:
веселий, сумний, дружній, підбадьорливий.
б) Олесі на день народження подарували велику гарну
ляльку. Дівчинка дуже зраділа.
Скажіть, як вона це висловила? Який основний тон
мовлення ви доберете, щоб передати радість Олесі?
в) Миколка на мамине свято намалював квіти. Малюнок
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вийшов дуже гарний, і мама приємно здивувалась.
Передайте розмову мами з сином. Яким тоном розмовляла
мама, а яким – хлопчик?
5. Проведіть гру «Хитра лисиця».
Діти сидять за партами з закритими очима. Класовод іде між
рядами і легким дотиком руки призначає хитру лисичку, потім
повертається до столу і дає сигнал, щоб діти відкрили очі. Він
пропонує покликати хитру лисичку. Спочатку пошепки:
«Лисонько, де ти?». Лисиця не відгукується. Потім голосніше,
діти кличуть нормальним голосом: «Хитра лисичка, де ти?».
Знову не відгукується лисичка. Нарешті вчитель пропонує
покликати гучним голосом. Той, кого призначили виконувати
роль хитрої лисички, відгукується тільки не дуже гучним голосом:
«Ось я!». Підсумовуючу гру, учні визначають, що гучність голосу
залежить від ситуації або обставин, в які потрапляють люди.
Виходячи з того, що в шестиліток навчання пов’язане з
грою, бажано використовувати і такий прийом, як організація і
проведення дидактичних, сюжетно-рольових ситуацій. У процесі
гри активніше формується інтерес до створення зв’язного
висловлювання.
Наприклад, дидактична гра «Дізнаймося, що в чарівному
кошику». Учні вчаться розповідати про певні предмети або
іграшку, самостійно добирати мовні засоби, дотримуватися
належної інтонації мовлення. Ігрове завдання зумовлене метою
– дізнатися, які предмети знаходяться в цьому кошику.
Мовленнєве завдання – навчитися зв’язно, послідовно і
логічно описувати вибраний учнями предмет спочатку за
запитаннями (Що у тебе в руках? Як він називається? Якого
кольору? Назви його розміри, скажи де він застосовується і як ти
до нього ставишся – подобається чи ні?). Якщо учням важко,
можна дати зразок.
У мене в руках овоч. Це – огірок, він зеленого кольору, має
довгасту форму. Росте на городі. Огірок дуже смачний. Його
люблять їсти дорослі й діти.
За такою ж дидактичною метою можна провести ігри «У кого
який хвіст», «Пізнай звіра за його кігтями», «Хто в якому
будиночку живе», «Допоможи лісовичку наповнити кошик».
Значне місце відводиться іграм з правилами типу «Лото»,
«Квартет», «Доміно», «Поле чудес». Постановка завдання
передбачати побудову тексту-розповіді, тексту-міркування,
спрямованих на адресата мовлення.
Для прикладу наведемо зразки:
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1) Розкажіть товаришеві, як потрібно грати в «Лото»;
2) Уявіть собі, що дівчатка з сусіднього класу не вміють
грати в «Лото». Вони просять навчити їх. Подумайте, як краще
пояснити їм, щоб вони зрозуміли;
3) Поясніть хід гри «Поле чудес» дома своїм друзям,
братові, сестрі.
У зв’язку з тим, що для шестиліток характерним є наочнопрактичне мислення, підвищена емоційна сприйнятливість,
можна використовувати поряд з іншими прийомами схемиалгоритми,
інструкції,
що
відображають
послідовність
мовленнєвих і практичних дій.
Саме завдяки схемі-алгоритму учні усвідомлюють зміст
діяльності, спрямованої на самостійне виконання мовленнєвих
завдань. Цьому сприятиме введення спеціальних методичних
прийомів:
а) проговорення кожної операції, що входять у мовленнєву
дію;
б) побудова плану мовленнєвих дій;
в) складання схеми-алгоритму з виділенням послідовних
мовленнєвих операцій.
Наприклад, для того, щоб визначити тему картини, дітям
пропонується:
1) розглянути предметний малюнок або сюжетну картину;
2) визначити, про що чи про кого розповідається на них;
3) передати зміст малюнка чи картини;
4) виділити головне: хто з героїв що робить, чому, які
предмети чи події зображено;
5) придумати заголовок до малюнка чи картини;
6) проконтролювати себе, чи правильно визначено тему й
дібрано заголовок.
У процесі навчання зв’язного мовлення шестиліток доцільно
використовувати схему-алгоритм, що забезпечує зв’язки між
такими предметами, як рідна мова та ознайомлення з
навколишнім світом.
1) визначення об’єкта спостереження (предмет, явище,
подія, іграшка, овоч, фрукт, ягода);
2) розгляд його, виділення основних ознак: форми, розміру,
кольору, величини;
3) конструювання першого речення – початок опису;
4) складання групи речень, що відповідають на питання:
яка? який? яке?
5) з’ясування місця знаходження і призначення об’єкта;
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6) висловлювання свого ставлення до нього.
За такою схемою-алгоритмом можна скласти зв’язний текст.
Помідор – це овоч. Він червоного кольору, круглої форми.
Росте на городі. Дуже смачний. З нього готують салати, борщ,
сік. Помідор дуже смачний і корисний у харчуванні.
За допомогою схем-алгоритмів можна розвивати у дітей
плануючу функцію мовлення під час роботи над серією малюнків
на одну тему. Ось приклад такого завдання:
1) розгляньте серію малюнків. Скажіть про кого вони або про
що?
2) знайдіть перший малюнок. Доберіть до нього заголовок;
3) розгляньте другий малюнок. Хто тут намальований? Як
цей малюнок можна назвати?
4) де третій малюнок. Придумайте заголовок;
5) складіть зв’язне висловлювання за серією малюнків;
6) доберіть заголовок до всієї серії малюнків.
Такий прийом, як складання інструкції, допомагає
актуалізувати знання й уміння дітей з розвитку зв’язного
мовлення, закріплювати відомі способи мовленнєвих дій.
Наприклад, після гри «Поле чудес» учитель може запропонувати
дітям скласти таку інструкцію: 1) назвіть гру, в яку діти грали; 2)
розкажіть про предмети, залучені до гри, опишіть їх елементи,
якості, ознаки; 3) поясніть правила гри; 4) передайте її хід, дії
гравців; 5) зробіть висновки: поясніть умови виграшу однієї
команди та програшу другої у грі.
Під час роботи над формуванням мовленнєвих умінь учнів
шестилітнього віку слід використовувати репродуктивнопродуктивні методи, в яких доля творчості переважає над
відтворенням. Їх специфіка виявляється у поєднанні одних
методів і прийомів – спостереження, бесіда, виконання завдань,
відповіді на питання – з іншими – мовленнєва й ігрова ситуації,
дидактична гра, схеми-алгоритми, зразок мовлення учителя. Це
сприяє мовленнєвій активності шестирічок протягом усього
заняття з розвитку зв’язного мовлення.
Прикладом такого поєднання може служити заняття на
тему: «Перші уявлення про усну і писемну форму мовлення».
Розглянемо його етапи формування мовленнєвих умінь
шестиліток.
І. Етап сприймання.
Установка до розгляду предметних малюнків, їх аналіз із
виділенням суттєвих ознак усного й писемного мовлення (учні
розглядають малюнки, де діти граються, розмовляють, а одна
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дівчинка читає листа).
ІІ. Етап осмислення.
Евристична бесіда, яка охоплює аналіз і синтез з опорою на
предметні малюнки.
– Діти, розглянемо перший малюнок. Про кого він? (Про
дітей). Що вони роблять? (Граються). За допомогою чого вони
висловлюються? (За допомогою слів). Якщо ми озвучимо
малюнок, зможемо почути їхнє мовлення? (Так). Де ми чуємо
усне мовлення? (На вулиці, по радіо, телевізору, в класі).
Правильно, ми його чуємо, коли безпосередньо звертаємось
один до одного, ставимо запитання і отримуємо відповіді.
Зразок мовлення вчителя
– Усне мовлення дуже живе, яскраве, емоційне. Це й
розмова товаришів, і відповідь учня в класі, і виступ актриси на
сцені, і промова диктора по радіо й телевізору.
Аналіз другого малюнка.
– Кого ви бачите на малюнку? (Дівчинка читає листа). Як
ви гадаєте, вона розмовляє чи ні? (Ні). А я думаю, що вона також
розмовляє. Скажіть, хто це може бути? (Подруга, бабуся). А
можемо ми почути це мовлення? (Ні).
Зразок мовлення вчителя
– Писемне мовлення можна побачити і почути. Така форма
– в газетах і журналах, книжках, оголошеннях, статтях, плакатах.
ІІІ. Етап закріплення умінь мовлення.
Мовленнєва ситуація, спрямована на визначення форм
мовлення з опорою на словесне і зображальне унаочнення.
– Діти, уявіть, що ваш товариш довго хворів. Він не ходив до
школи. Ви його вирішили провідати. Скажіть, як він вас зустріне?
Що ви йому скажете? Яку форму мовлення ви виберете?
– А тепер уявіть, що ваша подруга лежить у лікарні і до неї
не пускають. Можна тільки передати записку. Що ви їй
напишете? Яка це буде форма мовлення?
ІV. Етап засвоєння умінь і навичок учнів.
Гра «У магазині іграшок». Для цього треба вибрати
продавця, покупців. Ще що? (Написати назву іграшок, їхню
ціну). Якою формою мовлення ми будемо користуватися?
(Усною і писемною). Коли покупець буде говорити з продавцем,
то це яке мовлення? (Усне). А коли покупець буде самостійно
читати написане на іграшках? (Це писемне).
V. Підсумок уроку.
– Які форми мовлення ми використовуємо при спілкування?
– Чим відрізняється усне від писемного мовлення?
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Таким чином, у процесі роботи над зв’язним мовленням
шестирічок доречно використовувати такі методи та прийоми, які
сприяють формуванню комунікативних компетенцій школярів.
Література:
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ ЦІЛИЙ РІК
У статті розкривається оздоровчий потенціал занять фізичною
культурою. Даються методичні рекомендації щодо організації
фізкультурно-спортивної
діяльності
школярів
на
відкритих
майданчиках.

У силу різних причин сьогодні в Україні посилюються
негативні тенденції у динаміці здоров’я дитячого населення. Так
за даними Міністерства охорони здоров’я сьогодні в Україні
залишається високою загальна захворюваність дітей, яка в
останні роки збільшилась більш, ніж на 20% [1].
Як відомо, на здоров’я дітей впливає велика кількість
медико-біологічних,
соціальних,
екологічних
і
медикоорганізаційних чинників. Ученими доведено, що до основних
факторів, від яких залежить рівень здоров’я кожної людини
відносяться достатній рівень рухової активності, гігієнічний стан,
режим праці й відпочинку, характер харчування, відсутність
шкідливих звичок.
Останні
дослідження
переконують,
що
при
всій
багатогранності підходів до збереження та поліпшення здоров’я
людини найбільш важливою його детермінантою є рівень
рухової активності дитини. Саме рухова активність є найбільш
сильним стимулом життєдіяльності, відіграє основну роль у
повноцінному становленні та розвитку психофізичних потенцій
організму. Як відомо, фізичні вправи нормалізують кров’яний
тиск, емоційну стабільність, сприяють ясності розуму,
покращують травлення, укріплюють м’язи і серцево-судинну
*
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систему. Між тим, фізична активність дітей у школі значно
знижена, а уроки фізичної культури не можуть повністю
компенсувати дефіцит рухів [1].
До цього ще додаються проблеми з матеріально-технічним
забезпеченням фізичного виховання учнів. Так не для кого не
секрет, що у нашій державі є загальноосвітні школи де взагалі
немає спортивного залу. Як тут бути? Вихід один – цілий рік
намагатись проводити уроки фізичної культури на відкритому
повітрі.
Досліджуючи науково-методичну літературу з проблеми
підвищення ефективності оздоровчої складової шкільної системи
фізичного виховання, потрібно відзначити роботи І.Г. Скачкова,
М.С. Дубовика та ін [2; 3]. Але методичне забезпечення
проведення фізкультурно-оздоровчих заходів на відкритому
повітрі потребує ще на свою адаптацію та удосконалення
відповідно до сучасних соціально-економічних реалій. З огляду
на це метою статті є розробка методики проведення уроків
фізичної культури на відкритому повітрі протягом всього
навчального року.
Реалізуючи на уроках фізичної культури оздоровчу групу
завдань, потрібно пам’ятати, що кількість кисню в спортивній залі
менше ніж у навчальних класах, тоді як під час руху вентиляція
легенів в учнів збільшується в 3-4 рази. Організм учня, як і всі
його життєво-важливі системи: серцева, дихальна, травлення і
т.д., знаходиться в стадії формування. При цьому діти вживають
в 1,5 рази більше кисню на 1 кг ваги, і їм необхідно в два рази
більше рухатись для нормального розвитку ніж дорослій людині
[2].
Таким чином, потрібно відзначити, що проведення занять
оздоровчої спрямованості у спортивному залі зіштовхується з
низкою суб’єктивних труднощів.
Для їх подолання ми пропонуємо наступну методику
проведення оздоровчого уроку на спортивному майданчику, яку
можна з незначними модифікаціями проводити цілий рік.
Даний урок фізичної культури складається з 6 частин,
виконання яких не є обов’язковим, бо часто залежить від погоди,
обладнання, настрою учнів і т.д. Так в морозну погоду
рекомендується проводити 4 частини, відкидаючи 5-у –
гімнастику на снарядах і 6-у заключну частину. Якщо йде дощ
або погода несприятлива для занять, то урок можна проводити в
спеціально обладнаній кімнаті школи, де можна відпрацювати
елементи гімнастики та загальної фізичної підготовки.
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Тож детальніше розглянемо кожну зі складових частин
оздоровчого уроку фізичної культури:
1. Психологічна частина триває 3-5 хв. Її зміст спрямований
на організацію уваги учнів; повторенню стройових вправ та
перешикувань; повідомлення запланованих на урок завдань;
підвищення мотивації учнів до занять фізичною культурою;
покращення теоретико-методичної підготовленості школярів та
здійснення самоконтролю за станом серцево-судинної системи.
Потрібно відзначити, що звільнених учнів від цих уроків немає,
бо якщо учень сам прийшов до школи, то зможе вийти на 45
хвилин погуляти на свіжому повітрі та допомогти вчителю
фізичної культури у проведенні заняття.
2. Бігова частина триває 6-12 хв. Значення бігових вправ
для тренування серцево-судинної системи учнів та у боротьбі з
гіподинамією важко переоцінити. Саме тому на початку заняття
потрібно виділяти достатньо часу для ефективного оздоровчого
бігу. Так 16-17-річний юнак повинен пробігти в середньому 2000
м, дівчата на 20 % менше. У кожному наступному класі величина
навантаження зменшується на 10 %. При організації даного виду
діяльності учням необхідно рекомендувати виконувати бігові
вправи в індивідуальному темпі, якщо не вистачає
функціональної підготовленості дозволяти переходити на шаг,
але з обов’язковим відновленням бігу.
3. Гімнастична частина триває 5 хв. При її проведенні
бажано використовувати гімнастичний комплекс на 16 тактів.
При виконанні комплексу загальнорозвивальних вправ кожний
учень обирає вільне місце на майданчику, зберігаючи необхідну
відстань від однокласників для безпечного виконання даного
завдання. Відомо, що діти виконують бігові завдання за різний
проміжок часу, й іноді цей час може бути доволі значний. Саме
тому можна рекомендувати дітям поки їх однокласники
добігають, виконати власний гімнастичний комплекс з тих вправ,
які були вивчені на попередніх уроках.
4. Ігрова частина триває 15-20 хв. Це основна частина
заняття. Учні беруть м’ячі, скакалки, обручі й виконують вправи,
які спочатку показує вчитель: стрибки, вправи з обручем, кидки,
ловіння і передача м’яча, рух з м’ячем і т.д. Поступово дітям
пропонується пограти в різні ігри. Так, наприклад, хлопці у
футбол, дівчата «вибивання із квадрату» та ін. Діти самі
обирають гру. Так утворюються «клуби за інтересами». Учні
часто змінюють гру навіть на одному уроці, а за навчальний рік
вони змінюють безліч ігор, хоча і мають улюблені. Звичайно,


232




СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ



старшокласники грають у спортивні ігри за всіма правилами.
5. Гімнастика на снарядах триває 5-7 хв. Під час виконання
вправ на гімнастичних снарядах повідомляється тільки кількість
підходів до снаряду, а вид вправи учень вибирає сам. На кожен
гімнастичний снаряд готується інструктор-помічник, який володіє
методикою страхування та допомагає учням виконувати індивідуально обране рухове завдання. Бажано використовувати перекладини, паралельні бруси, гімнастичні драбини, колоди. Для
забезпечення необхідного рівня безпеки життєдіяльності учнів на
уроці необхідно, щоб навколо задіяних у даній частині заняття
спортивних снарядів все бути посипано піском, або тирсою.
6. Заключна частина заняття триває 2-3 хв. Її зміст повинен
бути спрямований на повернення рівня функціональної
активності організму школярів до вихідного рівня (для цього
використовують повільний біг, вправи на відновлення дихання),
аналіз виконаної учнями фізкультурно-оздоровчої роботи;
повідомлення домашнього завдання.
Підсумовуючи
сказане,
потрібно
зазначити,
що
впровадження запропонованої методики у процес фізичного
виховання школярів дозволяє:

надати урокам фізичної культури вираженої оздоровчої
спрямованості;

зменшити кількість захворювань серед учнів школи;

якісно відновити розумову працездатність учнів;

підвищити інтерес до занять фізичною культурою.
Література:
1. Данилевич М.В. Аналіз факторів, що впливають на фізкультурну
активність учнів середнього шкільного віку // Тези IV Всеукр. наук.практ. конф. «Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі
життя». – Л., 1999. – С.40–41.
2. Дубовик М.С. Твій фізичний гарт. – К.: Здоров’я, 1983. – 28 с.
3. Скачков І.Г. Заняття фізичною культурою з учнями на відкритому
повітрі. – М.: Просвещение, 1991. – 87 с.



233




ПСИХОЛОГІЯ



*

Боянжу М.Г.
ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК В ШКОЛЕ И ВО ВНЕШКОЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ: ДИАГНОСТИКА, ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

У статті розглянуто питання виявлення та розвитку різних
видів обдарованості у процесі шкільного та позашкільного навчання.

Современное образование проявляет повышенный интерес
к педагогике и психологии, накопившим достаточный потенциал
для изучения столь сложного явления как одаренность, а также
в связи с социальным заказом на ее выявление и поддержку. В
настоящее время проблема одаренности является одной из
актуальнейших проблем образования. Педагогическая практика,
исследования ученых и запросы современной школы и внешкольных учреждений явились предпосылками углубления методической работы с педагогами, работающими с одаренными
детьми. Развитие творческой одаренности становится одной из
основных задач современного образования. Для этого необходима специальная образовательная технология, которая бы
позволяла развивать уникальный творческий потенциал каждого
ученика, сохраняя при этом массовость образования. Одна из
важнейших функций образования – социализация ребенка, приобщение индивида к культуре, ее ценностям и нормам жизни в
обществе. Эту задачу выполняет школьное и внешкольное
дополнительное образование. Чем выше школьное обучение,
тем больше потребность во внешкольном, дополнительном образовании, которые выполняют одну задачу – помощь детям в
успешной учебе и содействие воспитанию разносторонне развитых и активных строителей демократического общества.
Образовательные учреждения призваны создать условия для
творческой самореализации всех детей. Деятельность учреждений дополнительного образования должна строиться в соответствии со следующими задачами: обеспечение необходимых
условий для личностного развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения, творческого труда детей,
адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга. В современной педагогической теории и практике происходит интенсивный
процесс разработки системы обучения и воспитания одаренных
детей в школе и внешкольных учреждениях. По исследованиям
многих ученых, составными системы работы по данной про*
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блеме, на которые необходимо ориентировать педагогических
работников, являются: концепция одаренности, психодиагностика (определение вида и уровня одаренности), прогнозирование
развития одаренных детей, технологии и методики обучения и
воспитания, развития творческого потенциала личности.
При работе с одаренными детьми постоянно возникают педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов одаренности, множеством противоречивых
теоретических подходов и методов, вариативностью современного образования, а также чрезвычайно малым числом специалистов, подготовленных к работе с одаренными детьми. Кроме
того, необходимо учитывать специфику их обучения и развития
в системе школьного и внешкольного образования. Отсюда
возникает проблема создания целостной системы работы с
одаренными детьми в условиях общеобразовательной школы и
внешкольных учреждениях. Процесс выявления способностей
детей достаточно сложен. Яркие детские таланты встречаются
довольно редко. В школах, в основном, учатся дети, способные
при благоприятных условиях обучения достичь хороших результатов в видах деятельности, соответствующих их склонностям и
интересам. Поэтому задача учителей – выявление склонностей,
а затем в процессе их совершенствования развитие способностей. Интересно отметить, что большинство психологов считают,
что творческие возможности детей прямо и непосредственно не
связаны с их способностью к обучению. Творчество может стимулироваться не столько многообразием имеющихся знаний,
сколько восприимчивостью к новым идеям, ломающим устоявшиеся стереотипы. Мысль о том, что содержание учебной
деятельности одаренных детей должно иметь ряд отличий от
содержания образования их «нормальных» сверстников, не
вызывает никаких сомнений. Одаренные дети, отличаясь между
собой, обладают при этом некоторыми общими способностями,
которые необходимо учитывать при разработке содержания
образования в общеобразовательной школе и внешкольных
учреждениях. Этот подход полностью оправдан в условиях
спецшкол, спецклассов (профильных, с углубленным изучением
некоторых предметов) кружков. Создание таких классов
позволяет на деле, а не на словах решать проблему обучения
детей с признаками одаренности. В последние годы становится
все более очевидным тот факт, что школьное образование,
традиционно считавшееся основным, не решает своей главной
задачи. Оно не может обеспечить ребенка гарантией того, что
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уровень полученного им образования достаточен для
дальнейшего обучения и успешной реализации в разнообразных
сферах деятельности своих способностей. Школа гарантирует
лишь некий стандарт, который оказывается недостаточным в
реальной жизни. Это и заставляет усиленно искать возможности
решения проблемы, используя весь арсенал системы дополнительного образования.
Особенности деятельности современных учреждений дополнительного образования можно классифицировать на
содержательные и организационные. К основным особенностям
организации деятельности внешкольного учреждения можно
отнести следующее:
1. Необходимым условием существования внешкольных
учреждений является свобода выбора ребенком вида
деятельности, педагога, наличие возможности менять интерес.
2. Главным организующим началом является не урок, а
творчество в различных его проявлениях.
3. Разнообразие форм организации детских образовательных коллективов. Это не класс, а разновозрастные группы
разного численного состава. Наиболее традиционной формой
детского образовательного объединения является кружок, где
дети получают в основном знания, умения и навыки в
определенном виде деятельности. В последние годы стали
появляться комплексные формы детских образовательных
объединений, такие как студии, школы, лаборатории, которые
позволяют выявлять раннюю творческую
одаренность,
развивать разнообразные способности детей, обеспечивают
углубленное изучение одного или нескольких предметов,
высокое качество творческого продукта детей.
4. Во внешкольных учреждениях в большей степени, чем в
других типах образовательных учреждениях, реализуется
личностно-ориентированный подход. В основе построения
образовательного процесса лежит уровень развития ребенка,
его способности, личные интересы и достижения. Кроме того,
есть возможность индивидуальной работы с детьми.
5. Особый демократический стиль отношений между
педагогами и детьми, основанный на уважении личности
ребенка, заботе о его жизни и здоровье.
6. Внешкольные учреждения широко взаимодействуют с организациями и учреждениями других предметных и творческих
сфер. Непрерывность образовательных связей создает возможность для полноценного развития ребенка, своевременного его
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самоопределения, выбора профессии, создания условий для
формирования каждым собственных представлений о самом
себе и окружающем мире.
7. Дополнительное образование не регламентируется никакими стандартами. Его содержание определяется социальным
заказом (запросами) детей, родителей, других социальных институтов. Дополнительное образование предоставляет ребенку
широкое разнообразие деятельности в различных областях:
художественной, технической, спортивной. Фактически каждая
дополнительная образовательная программа устанавливает
свой стандарт ее освоения. Достоинством дополнительных образовательных программ можно считать то, что они создают
возможность для дифференцированного и вариативного образования, для разработки индивидуальных образовательных
программ.
8. Дополнительное образование реализуется через многообразие функций деятельности. Выделяются две группы целевых функций деятельности внешкольных учреждений: образовательная и социально-педагогическая. К образовательным функциям можно отнести функции обучения, воспитания и развития
детей, которые могут выступать как самостоятельные функции
или организуются как единый процесс. Обучающее предназначение дополнительной образовательной программы состоит в
том, чтобы дополнять, углублять знания, которые дети получают
в дошкольных учреждениях, школе, а также давать знания,
которые дети не получают в других образовательных учреждениях. Кроме того, образовательную деятельность внешкольников невозможно представить без реализации допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки детей.
Социально-педагогическая функция осуществляется через
систему социально-защитных мер: защиту прав детей,
психологическую помощь, формирование здорового способа
жизни. Развитие личности ребенка осуществляется через
постоянное общение в процессе обмена информацией, опытом,
знаниями, результатами деятельности, участия в неформальных
процессах на основе общего интереса детей.
9. В психолого-педагогической деятельности внешкольного
учреждения прослеживается возрастной подход в обучении и
воспитании:
- для дошкольников и младших школьников создаются и
реализуются программы психологической помощи в разрешении
проблем возраста, развития предпосылок способностей;
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- для детей среднего возраста оказывается психологическая помощь в разрешении проблем возраста, формирования
самоопределения и способностей, формирования личности;
- для старшеклассников оказание психологической помощи
в профессиональном самоопределении.
Развитие внешкольного образования рассматривается как
одно из приоритетных направлений образовательной политики.
Оно выполняет функцию расширения возможностей образовательных стандартов, и на основе его предназначения удовлетворяет постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.
Вся работа со способными детьми проходит ряд этапов:
1. Выявление способных детей с помощью родителей
(разработан опросник, тестирование для родителей, педагогов).
2. Диагностика детей с помощью психологических тестов,
учитывая их склонности и интересы. Это – экспресс-диагностика, разовые обследования (тест IQ на определение интеллекта) и долговременные организационные педагогические
модели. Но главным недостатком используемых методов является их ориентированность на результативную сторону проявления психических процессов, способностей и деятельности индивида. Поэтому психологи считают, что необходимо от диагностики отбора (по уровню достижений) перейти к диагностике
прогноза и проектированию развития. Одним из методов,
позволяющих работать именно с процессуальной стороной
способностей и вообще сознания детей и взрослых, являются
тренинговые методы выявления и развития одаренности
(включая учебно-игровые методы). Главное их отличие состоит
в том, что с их помощью внимание человека переключается с
анализа достигнутых результатов на изучение деятельности.
3. Заключительный этап. Работа педагогов с детьми по
специализированным программам, направленным на развитие и
углубление их способностей (в общеобразовательной школе –
классы с углубленным изучением предметов, профильные
классы, кружки, студии).
Каковы бы ни были способности в подростковом, юношеском возрасте в период обучения в школе, без активной поддержки и специальных методов обучения учащихся, они не
всегда могут достичь успехов. Поэтому следует уделять большое внимание подготовке учителей для работы со способными,
одаренными детьми. Педагогам необходимо нестандартно подходить к организации и проведению уроков, заниматься разра
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боткой авторских программ, находить индивидуальный подход к
способностям каждого ученика. И тогда, возможно, вырастет
талант!
Отмечая комплексный характер проблемы одаренности при
выборе методов работы с такими детьми в условиях
общеобразовательной школы и внешкольного учреждения,
необходимо предварительно определить:
1) с каким типом одаренности учителя имеют дело (работа
учителей ориентирована, прежде всего, на выявление и развитие интеллектуальных, творческих, академических и других
способностей);
2) в какой форме проявления учителя ожидают увидеть
одаренность (явная, возрастная, скрытая);
3) какие задачи работы являются приоритетными: обучающая, обучающе-развивающая или же развивающая; развитие
уже высоких способностей или же, напротив, недостаточно
развитых способностей; педагогическая поддержка.
Основные параметры психолого-педагогического статуса
учащегося школы, внешкольного учреждения, выявленные в
процессе психодиагностики, можно распределить на такие
блоки:
- особенности познавательной деятельности;
- система социальных взаимоотношений;
- особенности мотивационно-личностной сферы;
- особенности поведения.
К первому блоку относится соотношение уровня умственного развития ученика и возрастной нормы, соотношение уровня
когнитивных процессов, феноменов и педагогических требований (в пределах программы обучения). Конкретно следует понимать: уровень немотивированных когнитивных процессов,
сформированность важных видов мышления и умственных действий, уровень речевого развития и развития тонкой моторики
руки. Сюда же относятся индивидуальные особенности познавательной деятельности учащихся: интеллектуальное развитие,
вербальное развитие, познавательная активность, умственная
работоспособность, темп умственной деятельности.
Второй блок связан с особенностями среды обучения,
воспитания и развития учащегося, положением ребенка в
системе внутригрупповых взаимоотношений со сверстниками
(социально-психологический статус в группе, наличие друзей).
В третий блок включаются особенности мотивационноличностной сферы, которые характеризуются наличием учебной
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мотивации и конкретным содержанием (познавательные,
социальные, позиционные и другие мотивы обучения). Сюда
относятся главный тип регуляции учебной деятельности,
достижение успеха, профилактика конфликтов, личностная
тревожность, наличие проявлений личностной акцентуации.
К четвертому блоку относятся особенности поведения
школьника в ситуациях отношения школьника к миру и к самому
себе. Общение со сверстниками, общение с авторитетными
взрослыми (педагоги), отношение к важным видам деятельности
(в учебной сфере) и отношение к себе, самооценка.
Комплексная система психодиагностических процедур
включает следующие вопросы:
- комплексное обследование первоклассников на этапе
адаптации к школьной среде;
- обследование школьников на этапе окончания начальной
школы;
- обследование учащихся на этапе адаптации в среднем
звене;
- обследование подростков;
- обследование старшеклассников.
Основными способами получения информации о психологопедагогическом статусе ребенка являются:
- экспертные опросы педагогов и родителей;
- наблюдение за детьми в процессе обучения;
- психологическое обследование учащихся;
- анализ педагогической документации (характеристика на
учащегося, успеваемость).
Признаки одаренности охватывают два аспекта поведения
одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный характеризует способы деятельности; мотивационный – отношение ребенка к той или другой стороне
действительности, а также к своей деятельности.
Способности – это индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности, быстроту и легкость овладения деятельностью. Способности не могут
быть сведены к знаниям, умениям и навыкам, имеющимся у
человека, но обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию
и эффективное практическое применение.
Способности можно разделить на:
1. Природные (естественные) способности в основе своей
биологически обусловлены. Они связаны с врожденными
задатками, формируются на их базе при наличии элементарного
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жизненного опыта через механизмы обучения типа условнорефлекторных связей.
2. Специфические человеческие способности, имеющие общественно-историческое происхождение и обеспечивающие
жизнь и развитие в социальной среде. Специфические
человеческие способности, в свою очередь, подразделяются на:
а) общие, которые определяют успехи человека в самых
различных видах деятельности и общения (умственные способности, уровень интеллекта, развитие памяти и речи, точность и
тонкость движений рук); специальные, определяющие успехи
человека в отдельных видах деятельности и общения, где
необходимы особого рода задатки и их развитие (способности
математические, технические, литературно-лингвистические,
художественно-творческие, спортивные); модально общие
способности (вербальный интеллект; нумерический интеллект,
позволяющий осуществлять вычисления; пространственный и
технико-практический
интеллект);
частные
способности
(уровень развития психических познавательных функций
памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения);
б) теоретические способности, определяющие склонность
человека к абстрактно-логическому мышлению; практические
способности, лежащие в основе склонности к конкретнопрактическим действиям (сочетание этих способностей
свойственно лишь разносторонним одаренным людям);
в) учебные (академические), которые влияют на успешность
педагогического воздействия, усвоение человеком знаний,
умений, навыков, формирование качеств личности; творческие,
связанные с успешностью в создании произведений материальной и духовной культуры, новых идей, открытий,
изобретений (высшая степень творческих проявлений личности
называется гениальностью, а высшая степень способностей
личности в определенной деятельности – талантом);
г) коммуникативные (способности к общению, взаимодействию с людьми); предметно-деятельные способности,
связанные со взаимодействием с художественными образами.
Человек, способный ко многим и различным видам
деятельности и общения, обладает общей одаренностью, то
есть единством общих способностей, обусловливающих
диапазон его интеллектуальных возможностей, уровень и
своеобразие деятельности и общения.
Выделяют следующие уровни способностей:
- репродуктивный – обеспечивает высокое умение усваи
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вать готовое знание, овладевать сложившимися образцами
деятельности и общения;
- творческий, обеспечивающий создание нового, оригинального.
Но следует учитывать, что репродуктивный уровень
включает элементы творческого, и наоборот.
Психолог Н.С.Лейтес выделяет три категории способных
детей, которых можно наблюдать в школе, во внешкольных
учреждениях.
Первая категория – это учащиеся с ранним подъемом
интеллекта.
Ко второй категории относятся дети с ярким проявлением
способностей к отдельным школьным наукам и видам
деятельности.
Третья категория – это дети с потенциальными, пока не
ярко выраженными способностями.
Для учащихся с ранним подъемом общих способностей
характерен быстрый темп обучения в школе. Некоторые из них,
интеллектуальные вундеркинды, стремительно развиваются в
умственном отношении и далеко опережают своих сверстников.
Дети с ярким проявлением специальных способностей чаще
всего характеризуются обычным общим уровнем развития
интеллекта и особой склонностью к какой-либо области
искусства или техники. Специальные способности раньше
проявляются в тех видах деятельности, где требуются особые
специальные задатки (музыкальные, художественные) или
формальные качества ума. Позже они обнаруживают себя там,
где нужен определенный жизненный опыт. Способные дети
третьей категории не идут впереди сверстников по общему
развитию, но их отличает особое своеобразие умственной
работы, указывающее на будущие незаурядные способности.
Существуют две основные задачи диагностики одаренных
детей:
а) определение способностей ученика и их развитие в
процессе обучения;
б) выявление учеников, для дальнейшего развития способностей которых необходимы дополнительные занятия, выходящие за рамки обычных.
Главная цель диагностики – дать каждому ученику необходимые рекомендации, касающиеся развития и поощрения его
способностей. Основная задача диагностирования способностей
– выявить личности, обладающие необходимыми задатками для
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достижения
выдающихся
результатов
в
определенной
деятельности.
При диагностировании дарований следует изучать четыре
фактора:
- историю психического развития ребенка, его биографию;
- уровень общего развития умственных способностей;
- результаты, достигнутые в области проявленных интересов;
- существенные качества личности.
Ребенок может располагать признаками, служащими
приметой способностей. Эти признаки существуют в различных
комбинациях с другими признаками. Приводя их, не следует
делать поспешных обобщений, так как наличие этих признаков
является приметой способностей, но отнюдь не гарантирует это.
К таким признакам относятся следующие:
- интерес к умственной деятельности;
- компетентность, не свойственная возрасту;
- поиск причин, объяснений, поводов;
- пытливость ума, стремление открывать и исследовать
новое (например, интерес к математическим играм на сообразительность); в более старшем возрасте – интерес к неисследованному вообще;
- разносторонние интересы и потребность к разнообразной
информации;
- обдуманные и обширные знания;
- хорошая память;
- богатое воображение, изобретательность;
- пристрастие к играм, требующим сконцентрированного
внимания и имеющим сложные правила (шахматы);
- умение самостоятельно играть и работать;
- хорошее владение языком;
- обширный словарный запас, не свойственный данному
возрасту;
- терпение, проявляемое в учебе и в занятиях своими
увлечениями;
- готовность принять участие в дополнительных мероприятиях, активизирующих интерес к учебе (конкурсы, олимпиады,
кружки и т.д.);
- изучение разнообразных книг, атласов, словарей,
энциклопедий;
- глубокая заинтересованность в научном подходе к проблеме, в новых достижениях и развитии науки;
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- развитое чувство справедливости;
- коллекционирование, проведение эксперимента в домашних условиях, ведение общественной работы;
- чувство юмора, повышенный интерес к юмористическим
рисункам, которые они понимают лучше, чем их товарищи.
- в большинстве случаев повышенное чувство ответственности по сравнению с другими, аккуратное выполнение принятых на себя обязательств;
- большая работоспособность и стремление работать как
можно больше, преждевременное овладение в ходе домашних
заданий материалом, который по программе должен изучаться
позднее;
Творческая одаренность и творческая продуктивность характеризуются такими параметрами: богатство мысли (количество новых идей в единицу времени); гибкость мысли
(скорость переключения с одной задачи на другую);
оригинальность, любознательность.
Практическому психологу и педагогам необходимо четко
выделить сущность способностей, их виды и условия
формирования одаренности в школе и семье.
При организации работы с одаренными детьми в условиях
массовой общеобразовательной школы речь должна идти о
создании такой образовательной среды, которая обеспечивала
бы возможность и важность развития и проявления творческой
активности как одаренных детей и детей с повышенной
готовностью к обучению, так и детей со скрытыми формами
одаренности. Теоретический подход к решению данной
проблемы базируется на следующих основных положениях
концепции развивающего образования:
1. Усвоение знаний, умений, навыков из цели образования
превращается в средство развития способностей.
2. На смену «субъект-объектной» логике воздействия на
ученика приходит логика содействия, сотрудничества, когда
учитель и ученик не противостоят друг другу, а выступают как
партнеры совместного развития.
3. Учащийся становится субъектом своего собственного
развития, рассматривается как самоценная личность, соответственно меняется и критерий ценности учителя – он ценится за
то, что умеет организовать процесс саморазвития ученика и
себя самого.
4. Стереотипное воспроизведение учениками стандартного
минимума готовых истин меняется на проектирование и орга
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низацию образовательной среды, способствующих раскрытию
природных данных учащихся, саморазвитие их познавательных,
эмоциональных и духовных способностей.
5. Требования соответствия образовательных технологий
природным закономерностям развития личности ученика.
Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой из учебных дисциплин (или направленности кружка), однако общими требованиями к отбору
учебных программ, определяющих это содержание, выступает
соответствие специфике образовательного учреждения (школа,
внешкольное учреждение). В случае отсутствия такой программы среди опубликованных необходима их корректировка либо
создание авторских программ. Содержание учебного материала
должно настраивать учащихся на непрерывное обучение,
процесс познания должен быть для таких детей самоценным. А
главное – нужен поспешный переход к обучению не только
фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим
мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения
которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и
физических усилий. Для оптимального развития одаренных
учащихся должны разрабатываться специальные развивающие
программы по отдельным предметам в рамках индивидуальной
программы обучения одаренного учащегося.
В обучении одаренного ребенка может реализоваться
стратегия ускорения, в работе с такими учащимися можно
использовать быстрое продвижение к познавательным высшим
уровням в области избранного предмета. Стратегия ускорения
не универсальна, она нуждается в сочетании со стратегией
обогащения (углубления). Одаренный учащийся должен получать дополнительный материал к традиционным курсам, большие возможности развития мышления, креативности, умений
работать самостоятельно. Поэтому программы по отдельным
предметам для одаренных учащихся должны быть ориентированы на более сложное содержание, направленное на увеличение знаний в конкретной области и на развитие умственных
операций. Методы и формы работы с одаренными учащимися,
прежде всего, должны органически сочетаться с методами и
формами работы со всеми учащимися школы (гимназии, лицея)
и в то же время отличаться определенным своеобразием
(внешкольные учреждения). Могут использоваться, в частности,
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тематические и проблемные мини-курсы, мозговые штурмы,
ролевые игры, тренинги, способствующие развитию исследовательских умений в процессе научно-практической работы или
творческих зачетов. Решая вопрос об организационных формах
работы с одаренными учащимися, следует признать нецелесообразным выделение таких учащихся в особые группы для
обучения по всем предметам. Одаренные учащиеся должны
обучаться в классах вместе с другими, тоже очень хорошо
подготовленными и способными учениками. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности, для возможного максимального
развития всех учащихся. Однако при этом не исключается возможность создания групп одаренных учащихся для выполнения
ими различного рода проектной деятельности, творческих заданий или групп учащихся, работающих по особым методикам,
корректирующим в случае необходимости погрешности в
усвоении одаренными учащимися материала отдельных
учебных дисциплин.
Прежде всего, методы и формы работы могут быть разделены на урочные и внеурочные. Формы и приемы в рамках
отдельного урока должны отличаться значительным разнообразием с направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы с учениками. Широкое распространение должны
получить групповые формы работы, различного рода творческие
задания, различные формы вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, дискуссии, диалоги.
Перечисленные формы работы и виды деятельности могут найти широкое применение в рамках семинарской формы работы, в
различных практикумах и при проведении лабораторных занятий в условиях деления класса на подгруппы при изучении
профильных дисциплин.
6. Педагоги и психологи школы, внешкольных учреждений
должны уметь ориентироваться в широком спектре современных педагогических технологий работы с одаренными детьми.
Большой интерес для системы дополнительного внешкольного образования представляют личностно-ориентированные
технологии обучения и воспитания, в центре внимания – личность ребенка, который должен реализовать свои возможности.
Содержание, методы и приемы личностно-ориентированных
технологий обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы
раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ученика,
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помочь становлению личности путем организации познавательной деятельности. Методическую основу большинства технологий составляет дифференциация и индивидуализация обучения.
В условиях дополнительного образования существует реальная
возможность для детей отводить то время, которое соответствует их личным способностям и возможностям. Это
позволяет им усвоить учебную программу, поэтому зачастую
учебные группы формируются по темпам обучения (высокий,
средний, низкий). В процессе которого обеспечивается переход
детей из одной группы в другую внутри одного направления.
Подготовка учебного материала предусматривает учет
индивидуальных особенностей и возможностей детей.
Обучение во внешкольных учреждениях организуется на
разных уровнях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также с учетом специфики учебного
предмета на основе активности, самостоятельности, общения
детей. Главный акцент в обучении ставится на самостоятельную
работу в сочетании с приемами взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения. Содержательной основой уровневой
дифференциации является наличие нескольких программ
учебной дисциплины, отличающихся глубиной и объемом
материала: обучающимся различных уровней предлагается
усвоить соответствующую их возможностям программу.
Широко распространена в дополнительном образовании
дифференциация по интересам. Каждый предмет позволяет
ребенку выявить свои задатки, способности, то есть осуществить социально-педагогическую пробу личности. При контроле
знаний дифференциация углубляется и переходит в индивидуализацию обучения, что означает организацию учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения обусловлен индивидуальными особенностями детей. В учреждении
дополнительного образования детей, может быть несколько
вариантов индивидуализации и дифференциации обучения:
- комплектование учебных групп однородного состава с
начального этапа обучения на основе собеседования,
диагностики динамических характеристик личности;
- внутригрупповая дифференциация для организации
обучения на разном уровне при невозможности сформировать
группу по направлению;
- профильное обучение, начальная допрофессиональная и
профессиональная подготовка в группах старшего звена на
основе психолого-педагогической диагностики предпочтений,
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рекомендаций учителей, интересов учащихся и их успехов в
определенном виде деятельности;
- создание персонифицированных учебных программ по
направлениям.
Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет адаптировать содержание, методы,
формы, темп обучения к индивидуальным особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в обучении, вносить
необходимую коррекцию. Для каждого ученика составляется
индивидуальная образовательная программа, которая в отличие
от учебной носит индивидуальный характер, основывается на
характеристиках, присущих данному ученику, гибко приспосабливается к его возможностям и динамике развития.
Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание и
взаимопомощь. Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делится на подгруппы для решения
и выполнения конкретных задач. Задание выполняется таким
образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. Состав
группы может меняться в зависимости от цели деятельности.
Педагогический процесс в Херсонском Дворце детского и
юношеского творчества построен на изложенных теоретических
положениях, направлен на наиболее полное удовлетворение
детских запросов и интересов на основе целостного, личностногуманного подхода. Раскрытие веры ребенка в собственные
силы и возможности, предоставление детям знаний, умений,
навыков в определенном виде деятельности, где ребенок мог бы
стать настоящим творцом, помощь в реализации индивидуальных потребностей развивающейся личности, раскрытие ее
творческого потенциала.
Дворец сотрудничает со всеми школами города. Это дает
возможность школьникам получить дополнительное образование, развить свои способности, раскрыть свой творческий
потенциал. Внешкольное образование осуществляется дифференцировано с упором на индивидуальные возможности, интересы, склонности, способности воспитанников с учетом их возраста и психофизиологических особенностей. Учебно-воспитательный процесс осуществляется по 21 типовой программе
Министерства образования Украины и по 17 авторским
программам. Во Дворце ежегодно работает 101 кружок,
охватывающий 1420 детей (данные 2007 года).
Методическое обеспечение образовательной деятельности
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54 специалистов – руководителей кружков – осуществляется
психолого-методической службой. В методических центрах
Дворца работают методические объединения, проводятся
заседания клуба «Общение», на которых анализируется работа
педагогического коллектива по проблемам образования.
Проводятся также обучение педагогов, представляются новинки
литературы, инновационные формы работы и т.д.
Во Дворце проведен конкурс проектов воспитательных систем «Искусство воспитания» по разным направлениям (национальное, эстетическое, семейное). По итогам работы по реализации научно-методической проблемы проведена конференция
«Самореализация творческой личности педагога в воспитании
творческой личности в условиях образовательной деятельности».
Психолого-методическая служба начала экспериментальное исследование по изучению одаренности детей в кружках
Дворца совместно с кафедрой практической психологии
Херсонского государственного университета. На протяжении
учебного года (2006-2007) проводилась психодиагностическая
работа
по
изучению
видов
одаренности,
уровня
интеллектуального развития, интересов детей. Всего было
охвачено 250 кружковцев. Полученная информация была
систематизирована, а для педагогов разработаны рекомендации
по работе с одаренными детьми. По итогам первого года
эксперимента опубликованы статьи в научных журналах
«Таврійський вісник освіти» (РИПО), «Печатное слово» (ХГУ). В
2006-2007 учебном году в областных газетах «Гривна», «Новый
день» было опубликовано 25 статей о достижениях и
деятельности коллективов Дворца. На телеканале «Скифия» в
передаче «Спільна мова» вышел цикл программ, где
раскрывались актуальные темы и вопросы работы Дворца.
С целью повышения уровня художественно-эстетического
воспитания в школах и внешкольных учреждениях города методическая служба Дворца систематически проводит городские
семинары для руководителей театральных, хореографических,
фольклорных, вокальных, декоративных кружков.
Проведение семинаров способствует повышению уровня
подготовки и проведения городских фестивалей, конкурсов,
выставок, выявлению одаренных детей и индивидуальной
работы с ними.
По распоряжению городского управления образования Дворец отвечает за художественно-эстетическое направление рабо
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ты школ города, внешкольных учреждений: проводится подготовка и проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного творчества юных талантливых херсонцев.
В 2006-2007 году в городских фестивалях приняли участие
30 школ и 5 внешкольных учреждений (всего было охвачено
1030 детей). В 2007-2008 учебном году расширена совместная
работа со школами по художественно-эстетическому направлению и это неудивительно, так как учащиеся школ проявили
большой интерес к кружкам этого направления. Многие из них
стали лауреатами городских, областных, Всеукраинских,
Международных выставок, фестивалей.
Каждый учебный год на педсовете, методобъединениях
руководителей кружков и творческих объединений обсуждается
вопрос о наборе в кружки, комплектовании групп. Затем
проводятся родительские собрания по вопросам воспитания и
обучения детей в кружках Дворца. Родители кружковцев
являются одним из основных звеньев, которые принимают
непосредственное участие в жизни Дворца и коллектива, где
занимается их ребенок. Для родителей постоянно работает
психологический кабинет, куда они могут обратиться за
помощью по вопросам воспитания ребенка. Для родителей
проводятся анкетирования, что позволяет на их результатах
разрабатывать соответствующие рекомендации. Для информирования родителей об успехах их детей проводятся творческие
отчеты, концерты, выставки.
В начале каждого учебного года в стенах Дворца проводится День открытых дверей. Дети приходят сюда в возрасте от
4 до 16 лет, для них готовится специальное театральное
представление, рассказывают о кружках, которые работают
здесь. Таким образом, дети могут выбрать кружок, который
соответствует их интересам и способностям. В течение всего
года кружки посещает более тысячи детей. Некоторые дети
меняют свои интересы и переходят из одного кружка в другой, и
это нормально, так как в этом возрасте им свойственно менять
свои интересы. В практике Дворца есть пример, когда одна
школьница посещала занятия 9 лет, но в разных кружках,
менялся ее познавательный интерес. Она приобрела достаточно большой круг знаний, умений и навыков и затем поступила
в Херсонский государственный педагогический университет на
специальность учителя младших классов и стала хорошим
специалистом.
В процессе занятий педагог наблюдает за детьми и
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выделяет тех, кто проявляет большие успехи. Этим детям
педагог уделяет больше внимания, дает дополнительные
задания. Чаще всего это и является проявлением специальных
способностей. С этими детьми в дальнейшем проводится
индивидуальная работа. Самая сложная задача педагога – это
определить то, что относится к свойствам возраста, то есть то,
что является переходящим, и то, что более устойчивое,
индивидуальное, что является ведущим и будет дальше
развиваться в период профессиональной подготовки.
Во дворце каждый год занимается большое количество
детей, из них в 2007 году выделили 100 одаренных детей. Банк
одаренных детей Дворца постоянно обновляется. Психолог
Дворца на методических заседаниях знакомит педагогов с
психологическими особенностями детей разного возраста
(младшие школьники, подростки, юноши), рассказывает о
проблемах обучения и воспитания одаренных детей, об
индивидуальном подходе к ним в семье, школе, внешкольном
учреждении. Вся полученная информация служит основой для
анализа работы по кружкам и рекомендацией для проведения
итоговых занятий. Педагоги Дворца постоянно повышают
уровень своего профессионализма на курсах в РИПО, участвуют
в различных творческих конкурсах, семинарах, мастер-классах,
которые проводят Херсонский центр научно-технического
творчества,
училище
культуры,
музыкальное
училище,
Херсонский государственный дом художественного творчества.
Психолого-методическая служба Дворца проводит в
педагогическом коллективе дискуссии, тренинги, круглые столы
на темы «Педагогическое мастерство педагога», «Одаренные
дети» и т.д. Постоянно анализируются новинки литературы по
воспитанию и обучению детей, о системе работы внешкольных
учреждений. Проводятся конкурсы среди педагогов, где они
делятся своим опытом. Время показало, что педагогический
коллектив Дворца детского и юношеского творчества уже
приобрел большой опыт работы и добился значительного
успеха. Это достигнуто только благодаря наличию высокого
уровня педагогических способностей коллектива, теоретической,
методической подготовке по работе с такой категорией детей как
творчески одаренные.
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*

ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ПІДЛІТКАМИ
В СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ
У статті розглядаються особливості підліткового віку наведені
приклади занять, метою яких є розвиток особистості, як складова
виховної та корекційної роботи з підлітками,

Підлітковий вік завжди вважався найбільш складним і дуже
важливим періодом становлення особистості, а отже й організації виховної та корекційної роботи в навчальних закладах.
Саме в цьому віці великий ризик дезадаптації та відхилень у
поведінці дітей.
Мета даної статті – висвітлити особливості підліткового віку,
вплив певних рис характеру на адаптивність дитини, можливості
й значення особистісно-розвивальних занять, їх місце в системі
виховної та корекційної роботи.
Підлітковий починається, як правило, в 11 років у дівчат та у
12 років у хлопців. Це час так званої підліткової фізіологічної
кризи. У цей період розпочинаються значні зміни функціональної
активності нервової та ендокринної системи, що забезпечує
поступову докорінну перебудову дитячого організму, яка
зумовлює перехід від дитинства до дорослості. Тому ця вікова
криза називається ще перехідною.
Вступ дитини в підлітковий період характеризується якісним
поштовхом в розвитку самосвідомості. У підлітка починає формуватися позиція дорослої людини. Навіть якщо ця позиція ще не
відповідає об’єктивному статусу підлітка в житті, але її поява означає, що підліток суб’єктивно вже ввійшов у нові стосунки з ото*
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чуючим світом дорослих, зі світом їх цінностей, мотивів
поведінки та діяльності.
Виникнення потреби в пізнанні власних особливостей, інтерес до себе та роздуми про себе – характерна особливість дітей
підліткового віку. До аналізу своєї особистості підліток звертається як до засобу, який допомагає в організації стосунків та
діяльності, у досягненні особисто значущих задач сьогодення та
майбутнього.
Соціально-регулююча функція роздумів про себе виявляється в тому, що підліток спочатку звертає увагу на свої недоліки
та має потребу в їх подоланні, а вже згодом – на особливості
особистості в цілому, свої можливості та переваги.
Важливий стимул виникнення у підлітка міркувань про себе
– його потреба мати повагу в колі однолітків та прагнення знайти
близьких товаришів, друга. Підліток починає порівнювати себе з
оточуючими людьми: однолітками, батьками, дорослими. Таке
порівняння надає підліткові знань про інших людей, особливості
їх характеру та поведінки.
Уявлення про інших людей та самого себе не завжди реалістичні. У багатьох підлітків самооцінювання деяких якостей завищене та рівень домагань вищий за реальні можливості. На цій
основі іноді виникає уявлення про несправедливе ставлення до
підлітка дорослого, наприклад, батьків або вчителя. Це може
привести до виникнення в підлітка афекту та комплексу
специфічних особливостей: з’являється образливість, підозрілість, недовіра, іноді агресивність і завжди – надмірно підвищена
чутливість до оцінок інших.
На перші невдачі підліток, як правило, реагує афективно, а
хронічні невдачі підвищують невпевненість у собі. У деяких
підлітків знижується рівень домагань, а в деяких з’являється бажання обов’язково подолати труднощі, довести можливість цього
собі та «всім».
Особливість підлітка – турбота про власну самостійність. З
віком сфера претензій на самостійність інтенсивно розширюється. Вони охоплюють не лише конкретні дії та вчинки, а й деякі
вибори, рішення, думки. Джерело суперечок підлітків не лише
реальні незгоди, а й прагнення відстояти свою думку. У підлітковому віці починається формування власної позиції з деяких
проблем, наприклад морально-етичних.
Молодші підлітки часто не вміють управляти своєю поведінкою. Для старших підлітків характерне прагнення оволодіти
власними афективними реакціями та поведінкою у цілому.
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Багато з них уже вміють стримуватися, а за потреби приховувати
свої наміри, настрої, думки, ставлення. У поведінці з’являється
двоплановість. З віком збільшується тенденція організовувати
себе, з’являється ставлення до власного зростання, контроль за
ним, самокритика. Підліток починає сам створювати себе,
спонукати себе до розвитку згідно з певними зразками та
конкретно значущими завданнями.
Предметом осмислення в підлітковому віці стає образ
Людини, оскільки саме в цьому віці актуальним для особистості
стає процес пізнання себе в порівнянні з іншими, визначення
внутрішньої сутності свого «Я». Для підлітків важливо набути
досвіду особистого дотику до реальності історії і культури, що
містять зримі, приналежні людини і людиною породженні
цінності. Накопиченні з досвіду епізодів, що викликають сильні
емоції, означенні цінності закріплюють в учнів здатність до
переживань, допомагають набути так званого «відчуття
людини», коли речова композиція з її виражальним змістом не
відривається від людини, від її осмисленої діяльності. А
цілісність сприйняття культурно-духовного комплексу створює
таку візуальну структуру, яка змістовно розкриває риси достойної
особистості, загострює потяг школярів до натур цілісних і дійових
із розвиненим почуттям патріотизму, які гідно представляють
історію нашого народу, служать прикладом високої культури
моральності. Важливо, щоб за допомогою предметних реалій в
усіх їх проявах і опосередкованих зв’язках з людиною у підлітків
формувалася здатність бачити модель світу особистого і
колективного, набувався досвід емоційно-цілісного ставлення,
досвід відчування.
У цьому віці важливий особистий успіх у діяльності, задоволення своїх інтересів, визнання ровесників. Це час переходу до
раціонально-логічного сприйняття, для якого найадекватнішими
формами стануть драматизація, «рольові ігри», занурення в
минуле. Для підлітка важливо висловити свою думку в діалозі
або в творчій справі, досягти успіху у сфері цікавої, особистіснозначущої діяльності.
Головне тут – організація різнобічного спілкування, етичних
діалогів. Найбільш цікавими для цієї вікової групи можуть бути
тематичні цикли: «Душа – це наше творіння», «Почуття
причетності», «І справжність і достовірність», «Тактика такту»,
«Я пізно зрозумів».
Для побудови ефективної системи виховної роботи з підлітками необхідно знати особливості їх характерів, темпераментів,


254




ПСИХОЛОГІЯ



психічних процесів. Підлітки особливо потребують індивідуального підходу. Саме в цьому віці можуть розвиватися або
виявлятися акцентуації характеру.
Акцентуації характеру – це крайні варіанти норми, за яких
окремі риси характеру надмірно посилені, завдяки чому
підвищується чутливість організму людини до певного роду
психогенних впливів.
Акцентуації найчастіше розвиваються в період становлення
характеру та згасають із віком. Особливості характеру при
акцентуаціях виявляються не постійно, а лише в деяких
ситуаціях, за певних обставин, і можуть не виявлятися за
звичайних умов. Соціальна дезадаптація при акцентуаціях або
зовсім відсутня, або невелика. Залежно від ступеня вираження
акцентуації поділяються на явні та приховані.
У підлітковому віці при явних акцентуаціях особливості характеру загострюються, а під впливом психогенних чинників
можливі порушення адаптації, відхилення у поведінці. Підліток
демонструє свій тип характеру в сім’ї та школі, з однолітками та
дорослими, у навчанні та на відпочинку, у праці та розвагах, за
умов звичайних або за складних ситуацій. Усюди та завжди гіпертимний підліток надто енергійний, шизоїдний ховається від
оточуючих, істероїдний намагається привернути до себе увагу інших. З віком особливості характеру залишаються яскраво вираженими, хоча іноді компенсуються та не заважають адаптації.
Приховані акцентуації більш відповідають звичайним варіантам норми. За звичайних умов, риси певного типу характеру
виражені мало або зовсім не мають прояву. Але акцентуйовані
риси іноді яскраво виявляються в екстремальних життєвих
ситуаціях під впливом психічних травм. У таких випадках не
спостерігається помітна соціальна дезадаптація, але з метою
швидкого подолання таких моментів необхідно знати, за яким
типом акцентуації підліток відреагує на психогенні впливи
середовища.
Для дослідження характерних особливостей особистості
дітей підліткового віку в освітньому закладі доцільно використовувати такі методики:
1) з метою дослідження психічних станів – методики
Д. Расела, М. Ферпосона та Г. Айзенка;
2) з метою дослідження соціально-психологічної адаптації –
методику К. Роджерса і Р. Даймонда;
3) з метою визначення рівня тривоги – методики «Шкала соціально-ситуаційної тривоги» Кондаша;
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4) з метою вивчення мотивації навчання – «Шкалу схвалення Марлоу – Крауна», методики «Використання» та «Оцінки»
Мельникова – Ямпольського, «РСК» Бажина – Еткінда;
5) з метою дослідження міжособистісних стосунків – методика «Q-сортування»;
6) з метою дослідження акцентуацій характеру – методику
діагностики акцентуації характеру для підлітків за К. Леонгардом.
Пропонуємо систему особистісно-розвивальних занять із
підлітками.
Тренінг упевненості в собі та формування емоційноціннісного самоприйняття.
Метою організації занять є формування та стабілізація
емоційно-ціннісного самоприйняття, впевненості у собі як
глибинного механізму особистісної активності. Негативна
самооцінка, невпевненість особистості є перешкодою на шляху
розвитку особистості, чинником асоціального самоствердження.
Формування еталонів самооцінювання (насамперед, етичних) є
одним із мотиваційних ресурсів особистісного розвитку.
Формування смислової осі життєвої перспективи й
активізація самопроекції.
Метою даного циклу є формування смислових конструктів як
ціннісних орієнтирів життєвої програми та саморозвитку підлітка.
Моє «Я»
Мета: акцентувати увагу підлітків на особистісному «Я»,
указати їм на обмеженість уявлень про своє «Я».
Процедура:
1. Вправа «Хто Я?». Запропонувати підліткам відповісти на
це питання, намагаючись сповна відтворити розуміння особистісного «Я». Писати необхідно швидко, довго не роздумуючи.
Намагатися записати уявлення про себе максимально щиро і
відверто.
2. Вправа з елементами психогімнастики: на фоні самостійно обраної мелодії (сумної, веселої, ритмічної, тощо) підліток
демонструє, використовуючи всі можливі невербальні засоби
комунікації (жести, міміку, пантоміміку), найсуттєвішу, на його
погляд, рису особистісного «Я». Решта учнів намагаються
вгадати її (можна продемонструвати своє «Я» у вигляді асоціації
з певною твариною).
3. Психомалюнок: «Автопортрет».
Заключна частина:
1) разом із підлітками психолог аналізує зміст образу «Я».
З’ясовується, яку сторону особистісного «Я» підлітки знають
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найкраще, на якій акцентують увагу, стосовно чого висловлюють
задоволення / незадоволення тощо. Чи зміг кожен написати про
себе відверто? Яку кількість речень? Мало чи багато вони
говорять про людину? Наскільки самозвіт є інформативним для
інших?
2) з’ясовується, чи знайшла відображення в само-описі
риса особистісного «Я», що продемонстрована під час
психогімнастичних вправ. Якщо ні, то чому виникає розбіжність
між словесним і невербальним само-пред’явленнями?
3) інтерпретація підлітками своїх автопортретів, тобто
змісту «Я», який кожен хотів передати в малюнку. Психолог
аналізує малюнки, акцентує увагу на їх специфіці (виокремлює
подібне-відмінне, вказує на переважання кольорів, особливості
деталей). Наголошує на тому, що всі малюнки різні, як і різні
люди, котрі їх виконували.
Конструкт: багатогранність «Я».
Фізичне «Я»
Мета: з’ясувати уявлення підлітків про фізичну сторону
особистісного «Я».
Процедура:
1. Використовуючи не менш як 15 прикметників (наприклад,
сильний, високий, кремезний, тендітний і т.ін.), кожен підліток
характеризує ті якості, які роблять його «Я» зовнішньо
привабливим. Далі 15 вибраних ознак фізичного «Я» кожен
розташовує в порядку «від більшого до меншого», тобто вказує
домінуючі і менш суттєві ознаки.
2. Члени групи, використовуючи невербальні засоби,
демонструють позитивні сторони фізичного «Я» одне одного.
Вправа організовується таким чином, щоб кожен підліток
побачив кілька варіантів свого фізичного «Я» в тому ракурсі, в
якому його бачать інші. Можна доповнити вправу тим, що кожен
демонструє сам себе або за принципом вправи «Античні
скульптури» (учасники групи «ліплять» одне одного).
3. Психомалюнок: виконати метафоричне зображення особистісного «Я», орієнтуючись на домінуючу рису свого фізичного
образу (наприклад, зобразити себе у вигляді тварини, птаха
тощо).
Заключна частина:
1) психолог разом із підлітками аналізує зміст їхніх уявлень
про своє фізичне «Я», адекватність самоописів реальній
зовнішності підлітка, відмічає значущість тих чи інших якостей
для підлітків (для одного – риси обличчя, для іншого – постать в
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цілому і т.д.);
2) учасники групи по черзі аналізують, чи правильно
відмітили риси їх фізичного «Я» інші. Психолог допомагає
усвідомити підліткам можливість змінити свою зовнішність
завдяки силі волі, внутрішньому зусиллю та бажанню;
3) аналіз малюнків полягає в тому, щоб з’ясувати насамперед емоційне реагування підлітка на своє фізичне «Я», ототожнення із певною істотою (наприклад, вовк, бегемот тощо) та наділення себе тими самими рисами. З’ясовується рівень емоційного
сприйняття / несприйняття підлітком свого фізичного «Я».
Конструкт: у зовнішності кожного є риси, які викликають
симпатію інших. Змінити себе можна в результаті власної
активності.
Публічне «Я» (яким я хочу показати себе перед іншими)
Мета: продемонструвати підліткам розбіжність (незбіг) «Я»
– для себе та «Я» – для інших.
Процедура:
1. Підлітки коротко записують на папері особистісні риси, які
вони найчастіше демонструють перед: а) друзями; б) вчителями;
в) батьками.
2. Кожен учасник (можна в супроводі обраної ним музики)
демонструє своє «Я»: «для товаришів», «для учителів», «для
батьків». Інші учасники групи намагаються відгадати респондента самопрезентації, оцінюють наскільки збігаються / не
збігаються, як змістовно характеризуються різні позиції.
3. Психомалюнок:
підліткам
пропонується
виконати
малюнок «Я»-для інших.
Заключна частина:
1) психолог пропонує виписати риси, які підліток вказав у
своїх трьох самоописах. Скільки їх? Яких рис, манер поведінки
вказано більше: спільних чи відмінних? Підкреслити, що «Я»-для
інших багатолике. Таким його конструюють (свідомо чи
неусвідомлено) самі ж підлітки. Відмітити розбіжність «Я»-для
себе і «Я»-для інших;
2) оцінюється багатогранність проявів «Я» залежно від
позиції людини у системі міжособистісних стосунків, на самоті;
3) порівняти малюнки («Автопортрет») із новими. Вказати
спільні та відмінні ознаки. Проаналізувати, в кого з підлітків
малюнки однакові (подібні) чи зовсім різні. Оцінити психологічний
зміст кожного малюнка.
Конструкт: багатогранність «Я», його варіативність –
природне явище. Як наслідок – складність пізнання себе та
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інших. Самопізнання – необхідність і складна діяльність, яка
сприяє кращому розумінню особистісного та інших «Я».
Мої плюси та мінуси
Мета:
продемонструвати
підліткам
резерви
самовдосконалення.
Процедура:
1. Чистий аркуш паперу розділити лінією навпіл. З одного
боку підлітки записують свої позитивні, з іншого – негативні
якості. Особливий акцент психолог має зробити на з’ясуванні
плюсів кожного підлітка. За згодою учасника група виділяє його
«плюси» та «мінуси».
2. Кожен підліток засобами пантоміміки демонструє обидва
свої «образи». Інші члени групи коригують, намагаються
відгадати їх зміст. Можна вправу організувати інакше: учасник
групи називає найістотнішу позитивну і суттєву, на його погляд,
рису особистісного «Я». Решта учасників пропонують свої
варіанти її зображення. Обговорюють, яку сторону «Я» емоційно
легше демонструвати: позитивну чи негативну.
3. Психомалюнок: зобразити себе як єдність позитивного і
негативного, суперечливість особистісного «Я».
Заключна частина:
1) аналізується обсяг (кількість висловлювань) ліворуч і
праворуч від лінії на аркуші. Який образ змістовніший? Чому? Що
легше: висловлюватись про себе позитивно чи негативно? Чи
спрацьовують механізми самозахисту в разі оцінки особистісних
достоїнств? Яких негативних рис можна позбутися?
2) які почуття виникають при демонстрації «плюсів» і «мінусів»? Чому? Як подолати дискомфорт? Чи виникало бажання
«м’якше» передати як негативний, так і позитивний образ?
3) малюнки проаналізувати за певними ознаками: а) деталізація «плюсів» і «мінусів»; б) емоційне прийняття/відторгнення
образу; в) суб’єктивна значущість обох образів, відтворення її в
малюнку.
Конструкт: закріплення бажання позбутись власних
недоліків. Визначення напрямків самотворення.
Я не такий, як усі
Мета: розширення уявлень про цінність індивідуальності
особистості.
Процедура:
1. Запропонувати учням записати не менш як п’ять рис, що
відрізняють їх від інших. Закликати підлітків до переборення
«скромності» самопрезентації, зазначивши, що індивідуальність
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– одна з найцінніших ознак особистості. Вправу можна
продовжити у вигляді «записів по колу»: всі члени групи
записують неповторні ознаки одного з бажаючих.
2. Кожен учасник почергово демонструє певну рису, Яка
відрізняє його від інших. Решта учнів намагаються відгадати її,
зобразити по-своєму, виразніше. Члени групи демонструють
індивідуально-неповторні риси, манери одне одного. Чи варто
наслідувати манери (наприклад, говорити, сидіти, слухати і т. ін.)
інших?
3. Психомалюнок:
зобразити
себе
з-поміж
інших,
виокремивши рису, за якою підлітка можна впізнати серед них.
Заключна частина:
1) зібрати записи всіх підлітків, узагальнити їх змістовно
вказати, що одна й та сама риса може бути властива різним
людям, але в кожного вона неповторна і своєрідна. Вказати на
значення індивідуальних рис і властивостей у досягненні мети, їх
значення в житті;
2) з’ясувати, кого легше зобразити: себе чи іншого? Чому?
Чи завжди людина приймає оцінку її індивідуальності іншими
людьми?
3) проаналізувати малюнки змістовно, порівняти їх з
автопортретом.
Конструкт: позитивна оцінка своєрідності і неповторності
особистісного «Я».
Яким мене бачать інші?
Мета: стимуляція резервів об’єктивного «бачення» й оцінки
особистісного «Я».
Процедура:
1. За бажанням підлітка решта членів групи описують його.
(В цей час підліток описує своє «Я» в очах інших, тобто як він
сприймається іншими людьми.) Далі хтось зачитує описи.
Підліток намагається відгадати, хто автор словесного портрета,
розповідає, що його найбільше вразило, чого він не чекав, які
характеристики не збігаються з його уявленням про себе.
2. Підлітки почергово демонструють когось із членів групи.
Всі намагаються відгадати, кого вони «бачать». Свої враження,
почуття висловлює насамперед той, кого демонстрували.
3. Психомалюнок: кожен малює себе таким, яким, як йому
здається, його «бачать» інші; кожен може виконати кілька
малюнків: «Я очима друзів», «Я очима вихователів», «Я очима
батьків» та ін.
Заключна частина:
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1) аналіз змісту збігів-незбігів самоописів та об’єктивних
описів; з’ясування причин цього;
2) психолог з’ясовує в підлітків, кого їм легше було
демонструвати і себе чи інших, чому? Які причини блокують
самопрезентацію?
3) розкриваються причини, що зумовили різне зображення
«Я» в кожному малюнку. У чому специфіка кожного образу?
Конструкт: нетотожність «Я» і «Я-очима інших» як причина
непорозумінь; визначення можливості їх уникнення.
Яким я був і яким я став
Мета: зіставити ретроспективний і теперішній образи «Я».
Вказати на те, що людина з часом змінюється а) внаслідок
обставин, б) із власної ініціативи.
Процедура:
1. Підлітки коротко записують характеристики особистісного
«Я» в минулому і тепер. Після закінчення роботи порівнюють
обидва записи. Разом із психологом визначають, які зміни
відбулись і з яких причин. З’ясовують, коли підліток більше
подобався самому собі – раніше чи тепер.
2. Учасники групи демонструють бачення ними свого «Я» в
минулому і тепер. Решта їх визначають напрямок зміни «Я»,
вказують на глибину та зміст змін, обмінюються враженнями.
3. Психомалюнок: «Моє минуле».
Заключна частина:
1) змістовний аналіз самоописів, порівняння, з’ясування
спільних і відмінних ознак. Наголошується на визначенні причин
динаміки «Я». Що змінюється інтенсивніше – саме «Я» чи його
розуміння людиною?
2) причини, через які змінюється бачення, розуміння себе
людиною в різні періоди її життя. Що легше зобразити: минуле
чи теперішнє?
3) як виявляється ставлення до минулого в малюнку?
Конструкт: усвідомлення полюсів стійкості/мінливості «Я».
Я в колі друзів
Мета: активізація пошуку причин своєї позиції в групі.
Раціональне мислення групового «Я».
Процедура:
1. Підлітки у довільній формі описують свої якості, які вони
намагаються продемонструвати у своїх стосунках з друзями.
Визначають, яке враження вони прагнуть сформувати у друзів
про себе. Чи завжди їх сприймають такими, якими вони прагнуть
себе показати.
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2. Зобразити свій настрій (типовий), проявити стиль поведінки у стосунках із друзями. Продемонструвати своє ставлення
до інших. Вправу можна виконати за принципом «скульптури» –
із членів групи «зліпити» своїх друзів і себе з-поміж них.
3. Психомалюнок: «Я серед друзів».
Заключна частина:
1) з’ясувати зміст групового «Я», стратегію самоподачі,
властиву учасникам групи; виокремити елементи різних типів
самопрезентації;
2) заслухати самозвіти учасників групи стосовно суб’єктивних проблем самоаналізу та демонстрації свого «Я». На яке
питання легше відповісти людині: «Якою мене бачать?» чи
«Якою я хочу себе показати?» З’ясувати ступінь комфортності
самопочуття в групі;
3) простежити за рівнем емоційної ідентифікації –
самовідторгнення від групи; заслухати авторську інтерпретацію
малюнків, відмітити ставлення підлітків до різних людей.
Конструкт: конкретизація визначення «Я» на соціальному
рівні. Суб’єктивний стан набутої складової самосвідомості.
Я і мої батьки (моя сім’я)
Мета: з’ясувати сторони «Я», на яких батьки акцентують
увагу.
Процедура:
1. Підлітки коротко записують причини непорозумінь,
конфліктів із батьками. Намагаються відмітити: а) якості
особистісного «Я», які не схвалюють батьки, б) риси характеру,
особистісні якості батьків, які призводять до непорозумінь.
Вказують на типові прояви незбіжності позицій «Я» і батьків.
2. Члени групи обирають з-поміж учасників тих, які найбільше підходять на роль батьків та інших членів сім’ї. Розставляють
їх у певних позах (театр скульптур), на певній відстані одне від
одного і так, щоб вони максимально наближено відтворювали
сімейні стосунки. Знаходять своє місце з-поміж них. Вправу
можна виконати також в інший спосіб. Кожен учасник пропонує
тему «Конфлікт» з досвіду свого життя. Сюжет розігрується
двома чи кількома учасниками. Всі разом аналізують, вказують
на помилки партнерів, пропонують конструктивні виходи, манеру
спілкування, прийняту для всіх членів конфліктної ситуації.
3. Психомалюнок: «Моя сім’я».
Заключна частина:
1) з’ясування тих якостей, рис, проявів «Я», які дезінтегрують підлітка з іншими членами сім’ї; визначення можливостей
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переконструювати «Я», зайняти іншу позицію в сім’ї;
2) обговорення самопочуття підлітків під час програвання
різних позицій: власної та батьківської. Які почуття, думки
виникали в підлітка під час їх виконання? Виокремлення того
моменту, коли кожна суспільна роль (наприклад, батьківська)
зумовлює певний тип поведінки, реалізацію певних обов’язків;
3) аналіз психомалюнків – традиційний.
Конструкт: здатність зайняти позицію іншого в оцінюванні
особистісного «Я».
Виховання підлітків на любові до іншої людини, будь-якої
форми життя – складна поліфункціональна, полімотивована
діяльність і визначає готовність учня до виконання гуманістичних
функцій (етичних норм).
Ця готовність як особистісне утворення – складна система
взаємопов`язаних мотиваційних, пізнавальних та емоційновольових компонентів, які у своєму становленні залежать від
соціальної, вікової детермінації, особливостей організації
процесу підготовки і зазнають у такому розвитку якісних змін.
Теоретично-експерементальне
дослідження
процесу
становлення готовності учнів до формування життєво-важливого
принципу небайдужості свого «Я», доброзичливості, порядності в
системі культурно-моральних цінностей дало змогу виявити
динаміку розвитку компонентів готовності (вихованості), залежно
від вікових та індивідуальних особливостей дітей, впливу
соціальних чинників (сім`я, школа, засоби масової інформації,
неформальні угруповоння тощо). Педагогічні та соціальні
працівники мають розуміти, що в процесі формування
(виховання) спрямованості учнів до норм гуманістичної етики
необхідно враховувати і загальний культурний рівень, знання та
вміння (за аналізами діагностичних досліджень) соціально
вольову готовність до прийняття себе у сфері культури
моральності, бути собою, бути людиною для себе.
Розроблені методи діагностики кожної складової готовності
дають змогу шкільним психологам, класним керівникам,
соціальним працівникам оперативно виявити рівень розвитку
якостей, властивостей, необхідних підлітку, визначити способи їх
коригування та ефективного формування морально-етичних
норм на основі системно-виховної роботи.
Усе це суттєво сприяє поліпшенню підготовки підлітків до
формування себе і свого щасливого майбутнього у взаємодії з
іншими людьми незалежно від умов життя.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ
Стаття висвітлює особливості обстеження мовного та
психічного стану аутичних дітей дошкільного віку та деякі форми
комплексної роботи з ними в домовний період.

Последнее время в логопедических группах дошкольных
учреждений увеличилось количество детей с коминированными
дефектами: общее недоразвитие речи, осложненное алалией и
ранним детским аутизмом. Особое значение приобретает
своевременная диагностика таких детей и предоставление им
необходимой квалифицированной помощи.
Педагоги-дефектологи и логопеды в ходе своей работы все
чаще стали сталкиваться с детьми, которые не используют речь
как средство общения или используют ее частично и выборочно.
Если раньше в детское отделение психиатрической
больницы Суворовского района поступало 1-2 ребѐнка с ранним
детским аутизмом (РДА), то только в 2008 году обследовалось 7
человек с таким диагнозом. Провоцирующими факторами,
приводящими к возникновению аутистических нарушений, могут
быть разные детские инфекции: корь, коклюш, краснуха,
врождѐнные тяжелые заболевания пищеварительного тракта с
истощением, малярии, сифилис, ревматизм, туберкулѐз,
энцефалит, интоксикации, ДЦП.
Лѐгкое органическое поражение головного мозга является
необходимым условием детского аутизма.
В психиатрии и психологии такая категория детей – это дети
с ранним детским аутизмом, а в классификации речевых
нарушений логопедии – это дети с нарушением коммуникативной функции речи.
Коммуникативная функция речи рассматривается как
способ речевого взаимодействия – общения.
Эта функция речи развивается у ребенка еще в период
новорожденности. Своим первым криком в момент рождения
ребенок сообщает свою реакцию на окружающий мир. В 2-3
месяца у ребенка появляется потребность в общении.
Появляются первые проявления речевого общения: гуление,
крик, плач с разными интонациями. Развиваются жесты, мимика,
ребенок смотрит на лицо матери, отца, может поймать взгляд на
*
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себе, фокусирует взгляд на разных предметах. Если у ребенка
этого нет, это говорит о первых признаках нарушения
коммуникативной функции речи.
Нарушения коммуникативной функции речи рассматриваются в двух направлениях: 1) недоразвитие коммуникативной
функции речи как средства общения и организации поведения
ребенка; 2) расстройство коммуникативной функции речи –
аутизм (молчание, отказ от речи или патологическая задержка
реализации речи) [3].
Недоразвитие коммуникативной функции речи возникает в
случаях начальной недостаточности потребности в общении.
Это бывает и при аутизме (неспособности к общению). Ребенок
с первых месяцев не проявляет потребности в общении. Развитие речевой системы задерживается. Лепетные слова появляются своевременно, но они своеобразны: не обозначают имен родных (ма-ма, па) и непохожи на обычное лепетное слово маленького ребенка. В дальнейшем речь развивается по своим этапам,
но есть задержка в реализации словарного запаса. В повседневной жизни ребенок общается сам с собою – развивается
монологическая речь и не развивается диалог. В речи имеют
место оставленные эхолалии (повторение слов и фраз, которые
не имеют значения). Дети не используют жестов и мимики.
Далее в речи появляется большое количество специфических аграмматизмов (говорит о себе в третьем лице, без
эмоциональной окраски речи, отсутствие реакции на речь других
людей) [1].
Расстройство коммуникативной функции речи – мутизм –
характеризуется другими проявлениями нарушения речи.
Механизм проявления мутизма – условно-рефлекторное
торможение функции речи. Ребенок не в состоянии говорить в
определенной ситуации и с определенными людьми, но
протеста не проявляет. Он хочет говорить, но по причинам
сложного механизма торможения артикуляционного аппарата –
не может. Через 2-3 месяца молчания 2-3-хлетний ребенок
может вообще «забыть», как говорить звуки и слова.
Детский аутизм проявляется в разных формах, при
различных уровнях интеллектуального и речевого развития.
Неговорящие аутичные дети отличаются наиболее глубокими
аффективными расстройствами, резким снижением психологического тонуса, тяжелыми нарушениями профильной деятельности. Они не испытывают потребности в общении с окружающим миром. В тяжелых случаях ребенок не в состоянии произ
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нести не только слова, но и отдельные звуки речи. При выполнении движений языка, губ и других органов артикуляциионного аппарата ему не удается найти их нужную позицию.
Причем в других случаях этими же органами выполняются любые «непроизвольные» движения (дети без труда едят, глотают,
облизывают испачканные губы, могут спонтанно вокализировать
отдельные звуки, воспринимаемые как речевые).
Коррекцию речевых расстройств у детей с РДА следует
начинать как можно раньше, т.к. требуется очень длительный
период систематической работы целой группы специалистов
(психолог, дефектолог, игротерапевт, музыкальный педагог,
логоритмист, логопед и социальный педагог).
Работа с детьми РДА очень длительна и сложна. Начинается она с оценки актуального развития речи данного ребенка.
Большинство логопедических методик не приспособлено для
диагностики уровня речевого развития аутичных детей. На
первый план выступает обследование понимания речи и ее
коммуникативного использования.
1. Обследование понимания речи (импрессивная речь).
Понимание речи обследуется в спонтанной ситуации. Путем
наблюдения и в беседе с родителями выясняем, что является
для ребенка особенно значимым (многие любят смотреть
телевизор, слушать музыку, имеют пристрастия к определенной
пище: конфетам, соку).
Изучаем, понимает ли ребенок фразу, которая содержит
аффективно значимые для него слова. Проверяем, слышит ли
обращенную к нему речь. Реагирует ли на свое имя. Далее
смотрим, выполняет ли ребенок словесные инструкции а) в
контексте происходящего, б) вне контекста происходящего.
Обследование включает в себя задания на:
• понимание названий предметов,
• понимание названий действий,
• понимание названий качеств предметов.
Если у ребенка есть собственная речь, она обследуется
параллельно с пониманием.
2. Обследование собственной речи (экспрессивная речь).
Во время наблюдения за спонтанным поведением ребенка
фиксируются
различные
вокализации
и
внегортанные
звукообразования. Эти данные используются на начальных
этапах развития речи.
Обращаем внимание на наличие спонтанного подражания
различным звукам, словам, фразам. Фиксируем наличие эхола
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лии (непосредственные и отставленные). При наблюдении отмечаем, как ребенок выражает свои требования или отказ от чеголибо. Даже если ребенок не использует для этих целей речь,
уже имеющиеся формы коммуникации могут стать основой
формирования элементарных речевых навыков или их предпосылок. Отмечаем, каковы собственные спонтанные высказывания ребенка. Эти данные могут не носить коммуникативной
направленности. Тем не менее, имея их, можно получить
косвенное представление о произносительной стороне речи, о
связи его речи с действием.
Дальнейшее обследование проходит по стандартной схеме
логопедического обследования: произносительная сторона речи
(интонация, громкость, качество звукопроизношения), грамматическая структура речи, лексический состав, навыки диалога.
Результаты обследования изучаются и используются для
составления индивидуальных программ по формированию
речевых навыков [2].
Итак, что мы видим в речевой диагностической карте аутичного ребенка? Слабость или отсутствие реакции на речь взрослого. Отсутствие фиксации взгляда на говорящем. Хорошая
реакция на тихую, шепотную речь. Со слов родителей отмечаем
запаздывание или отсутствие фазы гуления. Запаздывание или
отсутствие фазы лепета и его необращенность ко взрослому.
Запаздывание или опережение появления первых слов. Их
необращенность к человеку, необычность, малоупотребимость,
эхолалии. Динамика накопления словаря: «плавающие слова»,
регресс речи на уровне отдельных слов. Запаздывание или
опережение появления фраз. Их необращенность к человеку.
Комментирующие, аффективные фразы. Фразы – аутокоманды.
Фразы – эхолалии. Отставленные эхолалии. Эхолалии-цитаты.
Склонность к вербализации: игра фонематически сложными
аффективно насыщенными словами. Неологизмы. Монологи и
аутодиалоги. Слова-отрицания. Отсутствие речи о себе в
первом лице (при хорошей фразовой речи). Неправильное
употребление других личных местоимений. Регресс фразовой
речи. Вычурность интонаций. Повышение высоты голоса к концу
фразы.
Невнятность,
скомканность,
свернутость
речи,
произнесение лишь отдельных слогов. Разница развернутости
речи, внятности произношения в спонтанной и заданной
деятельности. Мутизм тотальный. Мутизм избирательный.
Логопед, занимающийся начальным формированием речи
ребенка, должен сделать упор на развитие наиболее сохранных
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структур мозга. Замена вербальных образцов зрительными,
тактильными, двигательными значительно облегчают коррекцию
речевых расстройств. Реальные предметы, напечатанные
буквы, слоги, слова на всех этапах работы с ними. Чем быстрее
мы приступим к обучению чтению (можно начинать с 3-х лет),
тем больше возможностей вызвать у ребенка эхолаличное
повторение звуков.
До начала работы над речевой функцией необходимы
особые предварительные этапы работы.
1. Установление эмоционального контакта.
Этот адаптационный период работы с ребенком растягивается на несколько занятий. У напряженного ребенка нельзя
вызвать никакой речи: прежде всего он должен нас признать и
нам поверить. Нужная обстановка создается с помощью
различных приемов, но особенно расслабление наблюдается во
время игры (особенно игр с водой). Устанавливаются средства,
способные привлечь внимание ребенка (вестибулярные –
раскачивание на качелях, на коленях; тактильные – щекотка,
поглаживание; сенсорные – пищевая стимуляция). Выбираются
те из них, которые будут использоваться на занятиях.
2. Установление зрительного контакта и зрительного
сопровождения предмета (взгляд»глаза в глаза», как замена
этого взгляда может сначала вырабатываться фиксация взора
на предмете (любимая игрушка, конфета), на картинке, которую
логопед держит на уровне губ). Если ребенок не реагирует на
обращение, нужно повернуть его за подбородок и дождаться,
когда взор скользнет по предъявленному предмету. Постепенно
фиксация взгляда будет возрастать и заменится взглядом
«глаза в глаза». Можно закрыть лицо ребенка с двух сторон
листом чистой бумаги, т.е. ограничить поле бегающего взгляда.
3. Работа над указательным жестом и жестами «да»,
«нет».
Спонтанное применение жестов «да», «нет» и указательного жеста детьми, страдающими тяжелыми формами
аутизма, может возникнуть к 6-7 годам, а может совсем не
проявиться, что затрудняет общение с этими детьми. Очень
хорошо речевые жесты формируются на отрицании. Ребенок с
аутизмом может не соглашаться с неправильным ответом: Это
конфета. Нет, это печенье. Дети с наиболее глубоким аутизмом
дают наименее напряженные реакции негативизма. Активный
протест в ответ на давление взрослого рассматривается как
хороший прогностический признак.
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Несмотря на определенную механичность в использовании
жестов, нужно поощрять их применение ребенком, т.к. этот
невербальный набор коммуникации позволяет родителям
определять желания ребенка, тем самым устраняя многие
конфликтные ситуации.
4. Работа по развитию тактильного, слухового и зрительного
восприятия:
а) для улучшения тактильного восприятия существенно,
чтобы ребенок ощущал форму, величину предмета, фактуру
ткани или материала, из которого тот сделан. Нужно трогать,
щупать, поглаживать разнообразные игрушки;
б) зрительное восприятие: дети-аутисты неплохо работают
с конкретными объемными предметами, хуже – с их изображениями, еще хуже – если картинка лежит в горизонтальном
положении. Хуже обстоят дела и с контурными изображениями.
Игры «Что пропало?», «Ку-ку», «Парные картинки», «Разрезные
картинки»;
в) слуховое восприятие: работа ведется таким образом:
• воспитание неречевого слуха, внимание к звукам
окружающего мира,
• игры со звучащими игрушками (бубен, барабан, дудка,
пианино). Ребенок учится различать следующие звуки: громкие
– тихие, высокие – низкие, долгие – короткие.
5. Формирование активного словаря. Состояние лексики у
этих детей тоже имеет свои особенности. Своеобразие
формирования лексики выражается как в незнании многих слов,
так и в трудностях поиска известного слова, нарушении
актуализации пассивного словаря.
Формируем сначала назывательную функцию речи и
вводим в речь существительные. Потом глаголы, т.е. учим
называть «что делает», учим определять качество предметов.
Трудности во владении семантическими компонентами речи
приводят и к нарушению синтаксиса.
6 Развитие фразовой речи. Для развития речи как
средства коммуникации необходимо успешное развитие
внешней неоречевленной предметной деятельности самого
ребенка в сочетании с речевой деятельностью взрослых в
процессе их общения с ребенком. У ребенка, погруженного в
стереотипные действия, речевая продукция сводится к
оставленным эхолалиям, словам-штампам и фразам-штампам.
Эхолалии могут по смыслу соответствовать ситуации, а могут
даже отдаленно не привязываться к конкретной обстановке. Без
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специальной коррекционной работы спонтанное развитие речи
может остановиться на этом этапе, и ребенок не сможет
пользоваться речью как средством общения.
Следует отметить, что даже самый «простой» навык, формируемый на начальном этапе обучения, должен встраиваться в
повседневную жизнь ребенка. Если в этих новых условиях
начальные этапы речи (или проявлення этого понимания в быту)
будут поощряться и закрепляться, если ребенок будет успешен,
то у него постепенно будет складываться собственная
мотивация обучения речевым навыкам.
Аутичные дети, испытывающие огромные трудности в общении с другими людьми и требующие специальной поддержки,
встречают непонимание, осуждение, и даже отторжение. В итоге
большая часть аутичных детей при отсутствии своевременной
диагностики и адекватной помощи, доброжелательной поддержки окружающих признаѐтся необучаемой и социально не
адаптируется. В результате своевременно начатой кропотливой
коррекционной работы возможно преодолеть аутические
тенденции и постепенно ввести ребѐнка в социум. Успеху
социализации способствует достаточно часто встречающаяся
одарѐнность ребѐнка в какой-либо сфере: особой способности к
музыке, рисованию, «врождѐнная грамотность».
Таким
образом,
из-за
отсутствия
своевременной
диагностики и адекватной коррекционной помощи большая
часть таких детей считается не подлежащей обучению и не
адаптируемой социально. Но в результате своевременно
начатой настойчивой коррекционной работы возможно
преодоление языковой патологии. В разном темпе и с разной
результативностью почти каждый ребенок может выйти из
своего безмолвного состояния.
При адекватной коррекционной работе, раннем еѐ начале,
ребѐнок может быть вовремя подготовлен по программе к
обучению в массовой школе.
Работа по коррекции речевых нарушений аутичных детей
сложна, поетапна и продолжительна. Конечная цель этой
коррекции – научить ребѐнка речи и умению общаться, т.е.
ввести ребѐнка в наш с вами мир.
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РЕЄСТРАЦІЯ БАЖАЮЧИХ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗОВНІШНЬОМУ
НЕЗАЛЕЖНОМУ ОЦІНЮВАННІ 2009 РОКУ
Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання
(ЗНО) розпочалася 1 грудня 2008 р. о 09.00 та закінчиться
3 березня 2009 р. о 18.00.
Станом на 17 лютого 2009 року в Херсонській області
зареєстровано 6780 учасників ЗНО. Із них на українську мову та
літературу – 6780, англійську мову – 935, французьку мову – 19,
німецьку мову – 15, іспанську – 11, математику – 3735, історію
України – 3251, хімію – 568, географію – 582, фізику – 557,
біологію – 2244.
Для того щоб зареєструватися для участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні необхідно:
1. Звернутися до приймальної комісії обраного вищого
навчального закладу, щоб визначитися зі вступними
випробуваннями, а саме, кількістю предметів для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання
Учасник зовнішнього незалежного оцінювання повинен
обов’язково скласти тест з української мови та літератури. Окрім
цього, кожен учасник має право вибрати для складання ще
кілька тестів з таких предметів як математика, фізика, хімія,
біологія, історія України, географія та іноземні мови: англійська,
німецька, французька, іспанська, але їхня кількість не повинна
перевищувати п’яти. Звертаємо увагу на те, що тестування
можна пройти лише з однієї іноземної мови. Нагадуємо, що з
інших предметів вищі навчальні заклади України вступні
випробування проводити не будуть, за винятком творчих іспитів
на окремі напрями та спеціальності.
Інформацію про перелік вступних випробувань вищі
навчальні заклади України розмістили на своїх сайтах.
2. Дізнатися про місцезнаходження пункту реєстрації.
Для випускників 11-х (12-х) класів поточного навчального
року пункти реєстрації створені в закладах освіти, у яких вони
навчаються.
Для учнів, студентів професійно-технічних і вищих
навчальних закладів, а також для громадян, які закінчили
заклади освіти в попередні роки, створені єдині пункти
реєстрації, що розташовані за адресами:
*
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Приватний вищий навчальний заклад
«Херсонський економіко-правовий інститут»
(м. Херсон, вул. Кримська, 130, телефон 8-0552-34-33-61)
Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний університет бізнесу і права»
(м. Херсон, вул.49 Гвардійської Дивізії, 37-а,
телефон 8-0552-36-26-25 )
Приватний вищий навчальний заклад
«Новокаховський політехнічний інститут»
(м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 35,
телефон 8-05549-7-25-75)
Генічеське медичне училище
(м. Генічеськ, проспект Миру, 41, телефон 8-05534-3-23-25).
3. З’явитися на пункт реєстрації з наступними
документами:
випускникам 11-х (12-х) класів – з паспортом або свідоцтвом
про народження для тих, кому 16 років виповниться після
1 лютого 2009 р.;
учням (студентам) професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – з
паспортом і атестатом про повну загальну середню освіту або
довідкою про навчання із зазначенням терміну отримання
атестата;
громадянам, які закінчили заклади освіти в попередні роки –
з паспортом і атестатом про повну загальну середню освіту.
4. Отримати (безкоштовно) на пункті реєстрації
Інформаційно-реєстраційний бюлетень.
Інформаційно-реєстраційний бюлетень видається один раз
кожному бажаючому взяти участь у зовнішньому незалежному
оцінюванні.
Необхідно уважно ознайомитися з інформацією, поданою в
Інформаційно-реєстраційному бюлетені.
Заповнити бланк заяви №1, вміщеної у бюлетені, точно
вказуючи персональні дані, повну поштову адресу та інше.
Надати особі, відповідальній за проведення реєстрації (реєстратору), заповнений особисто бланк заяви № 1 та необхідні
документи. Після реєстрації отримати від реєстратора два примірники реєстраційної картки, один із яких потрібно надіслати
(рекомендованим листом, кур’єрською поштою) або надати особисто не пізніше 4 березня 2009 року до Сімферопольського
регіонального центру оцінювання якості освіти.
Заяву про реєстрацію, другий примірник реєстраційної карт
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ки та документ, що підтверджує надсилання (передання) першого примірника реєстраційної картки, потрібно зберігати протягом
усього часу проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
На відміну від попередніх років, під час проходження
реєстрації учасник має можливість всього один раз внести
зміни у свої реєстраційні дані (змінити предмети, вибрані для
тестування, доповнити їхній перелік, уточнити власні персональні дані, адресу). Для цього потрібно заповнити бланк заяви №2,
поданий в Інформаційно-реєстраційному бюлетені, та здати його
реєстратору за місцем проходження первинної реєстрації. Після
реєстрації отримати від реєстратора два примірники реєстраційної картки, один із яких потрібно надіслати (рекомендованим
листом, кур’єрською поштою) або надати особисто не пізніше
4 березня 2009 року до Сімферопольського регіонального
центру оцінювання якості освіти.
Нагадуємо, що після завершення реєстрації будь-які зміни
до бази даних Українського центру оцінювання якості освіти
вноситися не будуть.
5. Ознайомитися з інформацією, зазначеною на персональній сторінці на сайті Українського центру оцінювання якості
освіти.
Після завершення реєстрації на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти буде розміщено індивідуальні сторінки з
даними про кожного зареєстрованого учасника зовнішнього
незалежного оцінювання. Доступ до цих сторінок здійснюватиметься за паролем, який вказано в реєстраційній картці.
Звертаємо увагу на те, що пароль доступу надаватиметься лише
один раз, і його необхідно тримати в суворій таємниці. В іншому
випадку Український центр оцінювання якості освіти не гарантує
конфіденційність інформації, зазначеної на персональній
сторінці учасника.
6. Отримати запрошення.
Після завершення реєстрації учасникам зовнішнього незалежного оцінювання на адресу, вказану ними, надійде запрошення, де будуть зазначені назви предметів, із яких проходитиме тестування, місцезнаходження пункту тестування та інше.
Якщо за 10 днів до початку першого тестування учасник не
отримав запрошення поштою, то потрібно негайно звернутися до
Сімферопольського регіонального центу оцінювання якості
освіти або роздрукувати запрошення, скориставшись персональною сторінкою, розміщеною на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти.
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НОВІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Слюсаренко Н.В.
Трудова підготовка дівчат в історії розвитку української
школи: Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних
закладів. – Херсон: РІПО, 2008. – 212 с.
У навчальному посібнику розкриті роль та місце жінки в
історії розвитку суспільства, ґендерні аспекти організації
трудової підготовки молоді та основні форми трудового
навчання й виховання дівчат у загальноосвітніх школах України
в різні історичні періоди. Значну увагу приділено підготовці
дівчат до праці на уроках трудового навчання, під час
позаурочної та позашкільної діяльності.
Посібник адресовано студентам вищих навчальних
закладів, учителям та іншим працівникам системи освіти.
У роботі досліджуються можливості формування атрибутів
соціальної комунікації у процесі безперервної освіти вчителів.
Книга призначенна для наукових, педагогічних працівників
системи післядипломної освіти.
Кузьменко В.В., Жорова І.Я.
Формування професійних здібностей особистості учня:
Навчальний посібник / За ред. В.В.Кузьменка. – Херсон: РІПО,
2008. – 136 с.
У навчальному посібнику обґрунтована актуальність
проблеми формування професійних здібностей учня; наведені
трактування понять «здібності», «професійні здібності»,
«кваліфікований робітник» тощо; висвітлено сучасний стан
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в професійнотехнічних
навчальних
закладах;
розглянуто
структуру
професійних здібностей робітників сфери обслуговування та
методичне забезпечення процесу формування професійних
здібностей особистості учня.
Для викладачів та майстрів виробничого навчання
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів і професійнотехнічних навчальних закладів, студентів спеціальності
«Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання».
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