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*

Гах Р.В.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ШКОЛАХ ГАЛИЧИНИ
(1873 – 1939 рр.)

У статті йдеться про становлення й розвиток фізичного
виховання в школах Галичини в період з 1873 до 1939 рр.,
розглядаються засоби фізичного виховання школярів Галичини.

Фізичне виховання – важливий фактор всебічного й гармонійного розвитку особистості – виступає як соціально значуща діяльність, що сприяє формуванню й розвитку не тільки фізичних,
а й особистісних якостей людини, таких як цілеспрямованість,
дисциплінованість, життєва активність, працьовитість, патріотизм, національна самосвідомість, колективізм, оптимізм тощо.
Розв’язання даної проблеми в Україні здійснюється шляхом
удосконалення правових основ системи фізичного виховання,
що відображені в державній програмі «Освіта» («Україна
ХХІ століття»), Концепції виховання дітей і молоді, Освітній
національній програмі «Діти України», Цільовій комплексній
програмі «Фізичне виховання – здоров’я нації», Національній
доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст.
Однак творчий пошук нових шляхів і наукове вирішення цієї
проблеми зараз неможливі без знання й переосмислення
історичного досвіду минулого, у якому можна знайти відповіді на
багато питань, що гостро постають перед сучасною школою.
У 1873 році в Галичині була проведена реформа початкової
школи, що передбачала відокремлення її від церкви з наступним
підпорядкуванням світській владі. Наприкінці ХІХ ст. в Галичині
класів з українською мовою навчання було майже вдвічі менше,
ніж із польською. Формально було запроваджено обов’язкове
навчання всіх дітей віком від 6 до 14 років. Проте багато дітей
через матеріальні нестатки школу не відвідували. Було два типи
галицьких шкіл: нижчий (сільський) та вищий (міський) [8].
Гімназії та реальні училища (середні навчальні заклади) відносилися до загальноосвітніх шкіл. У них посиленою була увага
до фізичного розвитку юнаків, а гімнастика була обов’язковим
предметом. На заняттях з гімнастики рекомендувалися вправи
на брусах, перекладині, вправи з гімнастичними палицями [9].
У 1923 році в жіночих семінаріях Львова та Перемишля було
введено двомовне навчання. Це фактично означало переведення навчання в цих закладах на польську мову. Проте добре було
*

© Гах Р.В.
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те, що фізкультурна лексика формувалась українською мовою [11].
В умовах чужоземного поневолення вагомим чинником відродження традицій виховання молоді стало фізичне виховання.
«Нація не може розвинутись без здорових одиниць, сильних
енергією, невтомних у праці. Бо лише народ здоровий душею і
тілом зуміє збільшити скарб нашого народного дорібку», – такий
висновок був зроблений у редакційній статті «Народного слова» [10].
Становлення й розвиток українського фізичного виховання в
час австро-угорського та польського панування відбувалось на
громадських засадах через самовіддану працю окремих національно свідомих постатей, студентів. Завдяки їхній діяльності
була створена мережа культурно-освітніх і молодіжних товариств та організацій. Вони сприяли розвитку національної
свідомості, утвердженню людської гідності.
У праці О.Вацеби «Нариси з історії західноукраїнського
спортивного руху» розглядаються передумови виникнення, становлення та розвитку на західноукраїнських землях руханкових
товариств, визначається місце цього руху в національно-культурному житті Галичини. Автор характеризує пластовий, січовий та
луговий рухи, які мали велике значення для виховання галицького юнацтва та відродження українського села. Подає аналіз
науково-методичної літератури з питань фізичного виховання і
спорту, що вийшла друком у Західній Україні до 1939 року [4].
Досліджуючи процес розвитку шкільництва в Галичині,
Б.Ступарик приділяє велику увагу важливій складовій виховання
молоді – фізичній культурі і спорту. Зокрема, у книзі «Шкільництво Галичини (1772 – 1939 рр.)» він пише про сокільський та
січовий рухи, через які виховувалася фізично міцна, духовно
здорова, національно свідома галицька молодь [9].
Розкриваючи зміст процесу виховання української молоді в
загальноосвітніх і фахових школах у дисертаційному дослідженні
«Моральне виховання української молоді в процесі співпраці
школи, греко-католицької церкви і громадськості (Галичина,
кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття.)», І. Міщишин показує, що
поруч з морально-релігійним, розумовим, естетичним, економічним, трудовим вихованням вирішувалися й завдання фізичного
виховання. Головними його формами були уроки руханки, а
також різноманітні позаурочні і позашкільні заходи [7].
А. Цьось стверджує, що кожний народ має свою, побудовану
на традиціях, способові життя систему фізичного виховання. Він
констатує, що в Україні з найдавніших часів існували самобутні
форми та засоби фізичного виховання людей. Поєднання
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високої моралі та фізичної досконалості завжди було
характерним для українців усіх часів [12].
Еволюцію виникнення та розвитку фізичної культури і спорту
з найдавніших часів до наших днів у навчально-методичному
посібнику «Історія фізичної культури і спорту» висвітлює Р.
Тягур. Вагомими чинниками зростання національної свідомості в
період австро-угорського гніту були, на його думку, сокільський і
січовий та дещо пізніше пластовий рухи як визначні політичні
явища в історії розвитку західноукраїнських земель [11].
Вирішення завдань фізичного виховання вимагає ефективних засобів. Аналізуючи літературу досліджуваного періоду, у
якій висвітлюються аспекти фізичного виховання молоді Галичини, легко помітити, що автори оперують такими термінами як
«руханка» та «руханково-гімнастичні вправи» і водночас
розкривають їх зміст.
Михайло Вальківський у своїй праці «Фізичне виховання і
фізичні вправи» роз’яснює: «Руханкою – гімнастикою звуться
систематичні вправи, рухи тіла або окремих його частин з метою
укріплення і усестороннього розвитку всього організму чи
особливо деяких мускулів» [3].
Ярослав Благітка так визначає зміст руханки: «Загальне
виобразування тіла вимагає зусилля, яке може повстати через
стисло, систематичні на підставі теорії передумані вправи. Ці
штучно, але розумно уложені вправи, знані під назвою руханки,
є, безумовно, для розвинення сил і скріплення здоровля добрим
середником в відношенню елементу свідомого».
Іван Боберський так тлумачить поняття руханка: «Під
словом «руховик» розуміти треба людей, що плекають руханку,
однак розумію під руханкою всі тілесні вправи без різниці в який
спосіб, якими приладами їх виконується. Змаг – це є лише часть
руханки, ігри – часть руханки, порух – часть руханки, приладові
вправи – часть руханки, впоряд – часть руханки» [2].
Слабкий економічний стан Галичини суттєво позначився і на
соціальних можливостях. Мала кількість спортивних залів, майданчиків для вправ не сприяли повною мірою молоді займатись
фізичними вправами. Проте бажання мати в майбутньому здорове молоде покоління допомагало організаторам руханкових
товариств робити все для того, щоб руханкове життя Галичини
розвивалось. Свідченням цього є проведення великої кількості
фестин, руханкових свят. У періодичній пресі автори намагались
переконати галичан в цінності засобів фізичного виховання [11].
Олекса Іванчук у праці «В справі фізичного виховання шкіль
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7




ІСТОРІЯ ОСВІТИ



ної молодіжи» писав, що по селах в містечках немає гімнастичних приладів, не говорячи про зали. Замість того діти знаходяться в душній кімнаті або на голому подвір’ї. «Безнастанні, аж до
утоми рухи ніг і рук, верченє голови і формованє рядів – все
після приказу, серед напруженої уваги – все се шкідливе не
тільки з педагогічної точки зору, але і з фізіологічної. За таких
умов, година такої руханки притуплює увагу учня». Автор
рекомендує на передній план висувати вільні дитячі ігри з
приладами і без них [6].
Автори багатьох публікацій про фізичне виховання в
Галичині бачили у фізичних вправах засіб боротьби із шкідливим
впливами на школярів умов їх навчання. «Найголовнішою
задачею гімнастики – є протидіяти шкідливим впливам школи. І
тому кожний учитель мусить се завсігди мати на увазі, без згляду
на се, чи є до сего ліпші чи гарніші условія школи. Мусить она
взяти під розвагу шкоди, які школа наносить організмови дітей і
відповідними вправами винищити їх, а побіг сего узгляднити ще
такі рухи, котрі взагалі розлядають тіло, як і такі що розвивають
прикмету духа» зазначає Гарабач, автор статті «Дещо про науку
гімнастику в народній школі».
Для досліджуваного нами періоду життя Галичини було характерне розмаїття думок громадянства щодо доцільності занять
фізичними вправами чи руханкою. Представники однієї точки
зору переконані, що руханка, спорт перешкоджають виконанню
більш важливих справ, а метою її є лише турбота про тіло будову і, відповідно, духовна сторона людини страждає. Інші дивились на ці питання з певною поблажливістю. Мовляв, справа ця
не дуже важлива, хоча і приємна, навіть тим, що дає волю
емоціям. Треті ніби згідні з твердженням, що фізичне виховання
– це важлива річ і її необхідно піднести на необхідну висоту [5].
Фізичне виховання Галичини в період кінця ХІХ – початку
ХХ ст. базувалось переважно на багатому досвіді попередніх
поколінь, на дослідженнях, запозичених із систем інших країн
Європи, водночас із внесенням свого. Так сформувалася
своєрідна галицька система фізичного виховання. Основними
засобами в ній були фізичні вправи як головні чинники
формування власного тіла й психічних можливостей організму.
Протягом 1934–1935 рр. у журналі «Українське юнацтво» під
рубрикою «Шляхом до здоров’я» друкувалася серія статей, у
яких була спроба піддати аналізу вплив фізичних вправ на організм людини, класифікувати їх залежно від певних характеристик.
Значне місце серед засобів фізичного виховання займали
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гімнастичні вправи на «приладах». У редакційній статті «Руханка
на приладах» мова йде про те, що вправи з використанням «дручка», «поруча» й «коня» виховують відвагу, рішучість, орієнтацію [1].
Отже, у досліджуваний нами період багато молоді не могли
відвідувати заклади освіти через матеріальні нестатки. Фізичне
виховання відіграло важливу роль у патріотичному вихованні
галицької молоді. Однією з ланок національно-культурного
пробудження українського народу було виникнення в кінці ХІХ –
на початку ХХ ст. спортивно-гімнастичних товариств. Навчання у
школі має вестись таким чином, щоб учні не сприймали цей
процес пасивно, а розуміли значення тієї чи іншої вправи для
фізичного самовдосконалення. Серед завдань, що вирішувались
у фізичному вихованні, головним було досягнення оздоровчого
ефекту. Фізичне виховання молоді має проводитись у
природному середовищі.
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Гетта В.Г.
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОТРЕБИ У ВИКОРИСТАННІ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ЯК ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

У статті розглядаються засоби залучення учнів до
використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі. До них
належать: розв’язання завдань, що спонукають учнів до пошуку
інформації; використання навчальних посібників на електронній
основі; ознайомлення з принципом роботи комп’ютерної техніки;
користування мережею Інтернет; використання емоційно-насиченого
програмного забезпечення.

До технічних засобів навчання традиційно відносять пристрої, апарати, завдяки яким навчальна інформація передається
в дидактично обробленому вигляді – з широким залученням
зорового та слухового сприйняття, що не тільки покращує
розуміння навчального матеріалу, а і його усвідомлення.
Тривалий час не вдавалося знайти технічного пристрою,
який би задовольнив дидактичні, ергономічні, гігієнічні, естетичні
вимоги в однаково повній мірі. Кожен із засобів передачі знань
мав свою ваду. Особливого клопоту завдавало затемнення
приміщень та виготовлення носіїв інформації.
Поява комп’ютерної техніки викликала революційні зміни не
тільки в передачі знань з покоління в покоління, а й в її підготовці, унаочненні, обробленні та збереженні. Проте, перелічене
вище, охоплює тільки один бік навчання – процесуальний.
Значно вагомішим є і те, що комп’ютерна техніка, як технічний
засіб сприяє переходу навчання в нову еру – інформаційну. У
даний час уміння користуватись комп’ютерною технікою, як
джерелом інформації, слід розглядати як другу грамотність.
Академік Є.П. Велехов, на наш погляд, правильно зазначає, що
в даному разі мова повинна йти не тільки про те, щоб
звільнитись від рутинної розумової роботи, перекласти її на
машину, не тільки про те, чи використати цього нового помічника
людини в житті, мова – про розвиток людини, її інтелектуальної
сфери, становлення її як особистості.
Однак, мало задекларувати цей факт, хоча й це важливо,
треба переходити до активної перебудови навчального процесу
у всіх закладах освіти. На жаль, традиційне навчання виявилось
живучим. Ми й сьогодні віддаємо перевагу словесним методам
навчання, поясненням, розповідям, лекціям, а комп’ютеру
*
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відводимо роль наочності, у традиційному розумінні цього слова,
прикрившись словом «презентація». Мабуть справа не тільки в
тому, що не вистачає комп’ютерної техніки і недостатній рівень
підготовки учнів до її використання. Переважна більшість учнів
достатньою мірою володіє нею, має комп’ютер вдома.
Дослідження показують, що в учнів не сформована потреба
використання комп’ютера у навчанні. Тому в них на емоційній
основі стихійно формується потреба у використанні комп’ютера в
ігровій діяльності, задоволенні гострих почуттів тощо.
Проведене нами анкетування учнів різного віку показало, що
більшість учнів навчальний предмет «Основи інформатики та
обчислювальної техніки» сприймають як будь-який з наявного
переліку в навчальному плані – треба навчитись користуватись
комп’ютером, щоб дивитись кінофільми, грати, друкувати тексти
тощо. Це говорить про те, що в них сформована потреба на рівні
задоволення цікавості.
Характерно, що з віком в учнів мало що змінюється в
сприйнятті ролі комп’ютерної техніки у навчальному процесі. Це
свідчить про те, що комп’ютерна техніка в школі не стала інформаційним джерелом, засобом інформаційного забезпечення
вивчення всіх навчальних дисциплін. Низький рівень програмного забезпечення навчального процесу не спонукає вчителів та
учнів до використання комп’ютера, як основного джерела
інформації з того чи іншого навчального предмета, як
консультаційного та самоконтролюючого засобу.
Отже, на наше глибоке переконання, перебудова навчального процесу з традиційного, пояснювально-ілюстративного, в
інформаційне треба починати з формування в учнів потреби у
використанні комп’ютера як ефективного, мобільного джерела
інформації.
З цією метою треба розробити таку модель вивчення кожної
навчальної дисципліни, яка б базувалась на залученні учнів до
самостійної роботи з широким використанням комп’ютерної
техніки. Треба розробити таку систему завдань з кожного
навчального предмета, з кожної теми його змісту, яка б
спонукала учнів до використання комп’ютерної техніки, пошуку
інформації, її переробки та усвідомлення. Іншими словами,
треба розробити такі завдання, для виконання яких, потрібно не
тільки знайти необхідну інформацію, а й застосувати її для
виконання завдання. У такому разі учень відчує потребу в
комп’ютерній техніці, усвідомить те, що вона є найбільш
ефективним джерелом знань. Окрилений успіхом він і надалі
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буде спрямовувати свою діяльність на продуктивну роботу з
використання комп’ютерної техніки. Включення учнів в
продуктивну самостійну роботу є одним з важливих факторів
підвищення якості їх знань. Цілком обґрунтовано зазначав
відомий філософ Конфуцій: «Те, що я чую – забуваю; те що бачу
– пам’ятаю; те що роблю – розумію».
Важливо також ширше впроваджувати в навчальний процес,
авторські навчальні посібники на електронній основі, які б
враховували конкретні умови навчання, були зорієнтовані на
врахування
індивідуальних
особливостей
учнів,
мали
диференційовані завдання для самостійної роботи. Такі
посібники можна швидко оновлювати відповідно до конкретних
обставин, доповнювати новою інформацією тощо.
Проведені нами дослідження свідчать, що рівень інтересу
до комп’ютерної техніки, прагнення використовувати її як інформаційне джерело, правильна експлуатація, своєчасне обслуговування, бережне ставлення значною мірою залежать від розуміння принципу роботи її комплектуючих, фізичних явищ, на яких
базується запис і збереження інформації, її пошук та відтворення
тощо. Грамотна експлуатація комп’ютерної техніки є не тільки
умовою її довговічності та надійності в роботі, а й запорукою
більш широкого використання її ресурсів і можливостей. Використання комп’ютера не обмежується записом, відтворенням та
пошуком інформації, є широка можливість його використовувати
в організації програмованого та дистанційного навчання, в
здійсненні графічної підготовки учнів, навчанні учнів елементам
програмування тощо. Розуміння принципу роботи комп’ютерної
техніки також спонукає учнів до вибору професії, пов’язаної з
електронно-обчислювальною
технікою.
Треба
навчання
побудувати так, щоб в учнів виникало бажання пов’язати свою
майбутню професійну діяльність з комп’ютерною технікою, з
різними її аспектами, адже за комп’ютерною технікою майбутнє.
Важливим фактором виховання в учнів спрямованості на
використання комп’ютерної техніки в інформаційних цілях є їх
залучення до використання Всесвітньої мережі Інтернет.
Можливість виходу у світовий інформаційний простір формує в
учнів широкий кругозір, демократичне ставлення до оточуючої
дійсності, відчуття причетності до важливих подій, потреби у
спілкуванні, що безумовно робить комп’ютерну техніку життєво
важливою.
Значний вплив на формування потреби у використанні
комп’ютерної техніки як інформаційного джерела має
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емоційність програмного забезпечення навчального матеріалу.
Перш за все, воно повинно бути динамічним, образним,
насиченим яскравими оригінальними прикладами доступними
для розуміння учнями, пов’язаними з сучасністю. Основна
інформація повинна подаватись переважно не в текстовому
вигляді, а з широким використанням таблиць, графіків діаграм,
просторових моделей тощо.
Учні завжди з цікавістю сприймають навчальний матеріал
мультиплікаційного характеру, демонстрації фізичних, хімічних
явищ чи технологічних процесів у сповільненому чи прискореному темпі. Особливий інтерес у школярів викликають
програми віртуального характеру, програми з модульованими
процесами тощо.
Треба враховувати також схильність дітей до ігрової
діяльності. Особливо це стосується учнів основної школи. Вони
із задоволенням беруть участь в інтелектуальних іграх,
інтерактивному навчанні з використанням комп’ютера.
Таким чином, використання учнями комп’ютерної техніки, як
джерела інформації, значною мірою залежить від сформованості
у них такої потреби. Для її формування потрібно при виконанні
навчальних завдань спрямовувати діяльність учнів на пошук
інформації, використовувати навчальні посібники, на електронній
основі, ознайомлювати учнів з принципами роботи комп’ютерної
техніки, навчати користуватись мережею Інтернет та
використовувати емоційно-насичене програмне забезпечення.
*
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
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СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Стаття присвячена проблемі організації сільськогосподарського
дослідництва у загальноосвітніх навчальних закладах сільської
місцевості. Особливо приділяється увага аспектам дидактичного
забезпечення дослідницької роботи та її організації на уроках
трудового навчання.

Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання в загальноосвітніх навчальних закладах має значний вплив на розвиток
творчих здібностей. Ідеї залучення учнів до дослідницької
роботи, для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, належать таким відомим ученими, як біологу А.Я. Герда,
*
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історику М.М. Стасюлевичу, хіміку Р.Е. Армстронгу, природодосліднику Т. Гекслі та фізику В.М. Андрєєву, які сформулювали
загальні засади дослідницького методу. На сучасному етапі
розвитку освіти у психолого-педагогічній літературі зазначається,
що дослідницька діяльність дає можливість учням: закріплювати
і узагальнювати сформовані знання; привчати до використання
наукових методів пізнання світу, безперервно поглиблюючи
пізнавальний інтерес та виховуючи наполегливість у досягненні
цілей; формувати вміння виконувати кожний з етапів
дослідницької діяльності (вміння самостійно обирати об’єкт та
засоби дослідження, висувати гіпотези, вирішувати безліч
проблем різного характеру (технічного, технологічного),
формулювати висновки); активізувати творчу діяльність та
виховувати ініціативність; виховувати самостійність праці,
критичність в оцінці її результатів та самокорекції дій [1; 4; 8].
Як показує практика, організація дослідницької діяльності
учнів безпосередньо залежить від виконання таких умов:
 наявність програмного та дидактичного забезпечення
навчального предмета, під час вивчення якого буде організовуватись дослідницька діяльність;
 наявність матеріально-технічного забезпечення дослідницької діяльності;
 відповідної
підготовки
вчителя
до
організації
дослідницької роботи;
 розроблених методичних засад, щодо напрямку,
тематики та етапів проведення дослідництва.
Найбільш сприятливі умови для проведення сільськогосподарського дослідництва виникають на уроках трудового навчання. Тематичні плани, для кожного класу, навчальної програми
«Трудове навчання. 5-9 клас» [6] включають розділи «Технологія
вирощування рослин» та «Технологія догляду за тваринами», які
спрямовані на формування в учнів знань та вмінь раціонального
ведення домашнього господарства та виконання сільськогосподарських робіт. На вивчення цих розділів програмою відводиться
від 6 до 11 годин навчального навантаження. З аналізу тематичних планів видно, що зміст навчального матеріалу має досить
великий обсяг теоретичних знань і практичних умінь, на формування яких відводиться дуже мало часу. Крім того, для реалізації
змісту тем даних розділів необхідно проводити уроки вивчення
нового матеріалу та практичні заняття або комбіновані уроки з
виконанням практичної роботи. Більше того є проблема, з матеріально-технічним забезпеченням практичних робіт – має бути
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певна земельна ділянка, відповідний інвентар та умови для
утримування домашніх тварин. У багатьох школах досить складно задовольнити такі вимоги. У зв’язку з цим ми провели теоретичне і експериментальне дослідження з пошуку оптимальних
шляхів розв’язання даної проблеми. Тож, відповідно отриманих
результатів ми пропонуємо, по-перше, замість виконання деяких
практичних робіт розділів «Технологія вирощування рослин» та
«Технологія догляду за тваринами», у тематичному плані навчального предмета «Трудове навчання» замінити на набораторні роботи дослідницького характеру. По-друге, дидактично
обґрунтувати умови для організації позаурочної дослідницької
роботи учнів. Це можна показати, на прикладі 6-го класу так, як
показано в наведеній нижче таблиці 1.
Таблиця 1
Фрагмент тематичного плану для проведення занять із трудового
навчання у 6-х класах
№
Назва лабораторних та практичних
Тема уроку
з/п
робіт
Розділ 4. Технологія вирощування рослин (4 год.)
Основні сорти
Дослідження цукристості різних сортів
1.
коренеплодів
буряка
Технологія вирощування Визначення схожості насіння буряка
2.
коренеплодів
Лікарські рослини у
3.
народній медицині
Технологія вирощування Збирання лікарських рослин
4.
лікарських рослин
Розділ 5. Технологія догляду за тваринами(2 год.)
Птахівництво як галузь
Визначення переліку продукції
5.
тваринництва
птахівництва, що споживається та
використовується людиною
Технологія утримання
Дослідження співвідношення різних
6.
домашніх птахів та догляд видів свійської птиці, що утримуються у
за ними
приватному господарстві

Як показало експериментальне навчання, це не тільки сприятиме більш глибокому засвоєнню передбачених програмою
знань і умінь, а й формує в учнів творчі здібності, оскільки виконання лабораторних робіт, залучає їх до дослідницької діяльності через: спостереження за явищами природи, вимірювання певних фізичних величин, чи отримання результатів експерименту з
наступним їх аналізом та формулюванням висновків. Наприклад,
зміст лабораторної роботи «Дослідження цукристості різних сортів буряка» включає в себе проведення експерименту на визна
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чення відносного вмісту цукру у трьох сортах буряка: кормовому
«Польському», столовому плоскому та цукровому. У перелік обладнання лабораторної роботи входять: спиртівка (можна використовувати сухий спирт) та посудина для випаровування, за
допомогою яких учні отримують відвар буряків, у трьох склянках.
Робота виконується попарно або більшими групами, залежно від
кількості наявного обладнання. Після того, як учні оглянуть
зовнішні ознаки розчинів та випарують їх, вони визначають, що
кормові і столові буряки практично не мають кристалічного
солодкого осаду. І приходять до висновку, з яких причин різні
сорти буряка використовуються у окремих галузях. Введення
даної лабораторної роботи дає можливість не тільки порівняти
біологічні властивості різних сортів буряка, а й ознайомити з
технологією отримання цукру, формувати вміння проведення
експерименту, аналізувати результати та робити висновки.
Наступна лабораторна робота «Визначення схожості
насіння буряка» дозволяє на практиці з’ясувати технологію
підготовки насіння до висівання та вирощування коренеплодів.
Мета даного дослідження є формувати вміння учнів проводити
експеримент та висувати пропозиції, відповідно до отриманих
результатів. Для реалізації змісту даної лабораторної роботи,
необхідно за тиждень замочити насіння буряка у склянках та
поставити у тепле місце. Під час виконання лабораторної роботи
учні підраховують частки непророслих насінин, до пророслих.
Після аналізу отриманих результатів, вони роблять пропозиції
відносно того, як необхідно організувати висівання насіння, щоб
отримати допустимі сходи та гарний урожай.
Реалізація змісту лабораторної роботи «Визначення переліку продукції птахівництва, що споживається та використовується
людиною», здійснюється завдяки проведенню пошуку в інформаційних джерелах. У ході цієї лабораторної роботи учням пропонується виконати наступні завдання: ознайомитись зі змістом
інформаційних джерел з даної проблеми, перелічити ті продукти
птахівництва, які споживає та використовує людина, зробити висновки про доцільність розвитку галузі птахівництва. Інформаційними джерелами можуть бути: всесвітня мережа Інтернет, періодичні видання з даної галузі наук чи навчальні посібники тощо.
Виконання пошуково-дослідницької роботи сприяє формуванню
міцніших знань про роль птахівництва у житті людини, розширить
кругозір та вміння користуватися інформаційними джерелами.
Для проведення практичної роботи розділу «Технологія догляду за тваринами», у 6-му класі, необхідно на території школи
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утримувати різні види свійської птиці, з приводу чого виникає
проблема, що на це витрачається багато матеріальних ресурсів
школи та сил вчителя. Беручи до уваги те, що в сільській місцевості багато хто з батьків учнів, вирощують у своєму приватному
господарстві курей, гусей, качок, індиків та ін., доцільно замінити
практичну роботу «Догляд за свійськими та декоративними птахами» на лабораторну «Дослідження співвідношення різних видів свійської птиці, що утримуються у приватному господарстві».
Учитель, на попередньому занятті, дає учням домашнє завдання: «Підрахувати кількість різних видів свійської птиці, що
вирощується у домашньому господарстві». Під час виконання
лабораторної роботи, під керівництвом вчителя, учні зводять
отримані дані в узагальнюючу таблицю та роблять висновки.
Окрім зменшення витрат на догляд за птахами, це також
дозволяє наблизити вивчений матеріал до практики та
повсякденного життя учнів.
Здійснення диференційованого підходу до учнів у процесі
дослідницької діяльності забезпечується завдяки уведенню до
лабораторних робіт індивідуальних творчих завдань. Ці завдання пропонується виконувати не всім учням, а лише за бажанням,
поглиблюючи дослідження предмета лабораторної роботи чи
відкриваючі нові проблеми для дослідження. Наприклад, після
проведення лабораторної роботи «Дослідження співвідношення
різних видів свійської птиці, що утримуються у приватному
господарстві» учням пропонуються наступні індивідуальні творчі
завдання: 1) дослідити, залежність вибору породи свійської птиці
у приватному господарстві від природних факторів місцевості;
2) визначити сприятливі умови для вирощування різних видів
свійської птиці; 3) ознайомитись з специфікою роботи наявних
птахофабрик Вашого регіону. Виконання даних завдань учні
проводять вдома. Такий підхід дасть змогу залучити учнів до
позаурочної пізнавальної діяльності, без значних витрат
навчального часу. Це частково вирішить проблему, пов’язану з
тим, що відвідування учнями факультативів після уроків
ускладнюється тим, що вони приїжджають до школи з інших сіл,
які не мають загальноосвітніх навчальних закладів.
Результати індивідуальних творчих завдань оформляються
у вигляді доповіді на конференцію, на яку запрошуються
компетентні робітники з різних галузей сільського господарства
та батьки учнів. Під час проходження конференції учнюдоповідачу ставляться запитання для уточнення з боку
присутніх, для того щоб більш широко розкрити проблему, що
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досліджувалася. У випадку, коли виникають суперечливі питання
чи припущення учнів невірні, компетентні особи повинні вказати
на дані неточності та вирішити дискусійні питання. Присутність
батьків на конференції, також не менш важлива – учні,
відчуваючи присутність рідних, будуть сумлінніше ставитись до
власного виступу, у свою чергу, батьки ознайомляться з
результатами тієї роботи, яку діти проводили вдома.
Результати індивідуальних спостережень учнів оформлюються у вигляді реферату та зачитується під час проведення
уроку. Оцінювання реферату відбувається з урахуванням
проявів творчості під час виконання завдання та важливості
отриманих даних.
Відповідно до діючої навчальної програми [7] у 7-8 класах,
де на заняття відводиться по дві години на тиждень, учням
пропонується виконати проект. Як власний творчий проект,
учень може здійснити самостійний проект-дослідження. Учитель
може реалізовувати завдання проекту протягом всього періоду
навчання або вкінці навчального року, в межах 18 годин
академічного навантаження. Тематика дослідницьких проектів
може бути запропонована вчителем, як готова сформульована
проблема, чи сформульована учнями під час написання
висновків до лабораторної роботи та поставлена під час
додаткових досліджень, виконуючи індивідуальні завдання.
Наприклад вчитель може запропонувати таку тематику
дослідницьких проектів: «Дослідження залежності яйценосності
курей від застосування різних видів кормів», «Вплив форми борін
на якість розпушування ґрунту», «Дослідження ефективних умов
росту коренеплодів», «Дослідження залежності урожаю картоплі
від технології обробітку».
Лабораторна робота дослідницького характеру, може бути
поштовхом для виникнення нової проблеми. Наприклад, під час
проведення лабораторної роботи «Визначення схожості насіння
буряка» учні матимуть різні результати схожості. Виникає питання від чого залежить рівень схожості, тому учні під час
написання висновків, за допомогою вчителя, можуть сформулювати наступні теми дослідницьких проектів: «Дослідження сприятливих умов зберігання насіння коренеплодів», «Дослідження
ознак відбору насіння для ефективного висівання коренеплодів».
За результатами досліджень проведених під час виконання
індивідуальних творчих завдань, з теми лабораторної роботи
«Дослідження співвідношення різних видів свійської птиці, що
утримуються у приватному господарстві» учні можуть сформу
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лювати, наприклад, такі теми дослідницьких проектів:
«Дослідження раціонального співвідношення свійської птиці у
приватному господарстві», «Дослідження сприятливих умов
утримування гусей».
Результати дослідницького творчого проекту можуть стати
підґрунтям для написання статті чи роботи для участі у конкурсі
наукових-досліджень у Малій академії наук України.
Отже, проведене дослідження ефективності умов організації
дослідницької діяльності учнів основної школи показало, що учні
зможуть успішно виконувати дослідницьку роботу з розділів
сільськогосподарського напрямку. Також включення лабораторних робіт дослідницького характеру до навчального предмета
«Трудове навчання» дасть можливість залучати учнів до творчої
діяльності, розвиваючи творчі здібності; активізувати інтерес до
пізнання навколишнього світу; розвивати мислення; створювати
сприятливі умови для організації позаурочної роботи; спонукати
учнів до виконання самостійних досліджень, як в межах школи,
так і в позашкільних навчальних закладах таких, як Мала
академія наук України; дає можливість вивчати особливості
утримання та догляду за свійськими птахими і тваринами, без їх
утримання на території школи.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ АДАПТИВНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Перебуваючи у постійно змінюваному оточенні, заклади
загальної середньої освіти потребують відповідного гнучкого
управління. Таке управління можливе за умови посилення
цілеспрямованості й адаптивності ЗНЗ до мінливостей зовнішнього і
внутрішнього середовища. У статті розглядаються основи
виникнення адаптивного управління, його сутність, організаційна
структура.
Особлива
увага
приділяється
функціональному
призначенню й місцю адаптивного управління серед інших типів і видів
управління. Описується технологія адаптивного управління, яка
включає засоби та способи його організації та здійснення.

Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас
оточує. Стрімко змінюються техніка й технології, щоб не
відчувати себе викинутим за борт сучасного життя, треба
постійно вчитися. Шкільні системи управління, які діють сьогодні,
потребують перетворень, бо вони не спроможні спрямувати
спільну діяльність усіх членів шкільного колективу на виконання
вимог суспільства, практичне втілення ідей демократизації й
гуманізації. Між потребами шкіл в управлінні й можливостями
діючих у них систем управління утворився розрив, який призвів
до певних суперечностей у життєдіяльності шкіл. Тому
оновлення внутрішньошкільного управління й управління
навчальним процесом має відбуватись на основі впровадження
систем
адаптивного
управління,
здатних
вирішувати
суперечності й використовувати їх для розвитку школи. У
навчальних закладах, які використовують адаптивну систему
управління спостерігається:
 підвищення рівня вмінь учасників навчального процесу
здійснювати самоаналіз, контроль своєї діяльності,
 підвищення рівня вмінь учасників навчального процесу
узгоджувати свої інтереси, потреби й дії з вимогами моделі, а
також з іншими суб'єктами навчального процесу;
 полегшення щодо виконання своїх функціональних
обов'язків завдяки отриманню й засвоєнню нових знань і
способів діяльності з управління навчальним процесом на
своєму рівні;
 економія часу через опанування певних стандартів
діяльності з управління навчальним процесом на конкретному
*
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рівні, механізмів і способів її виконання;
 зростання потреби в самоосвіті та професійному
навчанні як у керівників, так і вчителів;
 посилення відповідальності всіх учасників навчального
процесу завдяки усвідомленню своєї ролі в загальній справі;
 посилення активності у зв'язку з прийняттям своєї
суб'єктної позиції в управлінні навчальним процесом;
 підвищення якості навчання як кінцевого результату
педагогічної діяльності.
Нині у світі лідирують країни, які обрали інноваційний шлях
розвитку, заснований на сучасних економічних знаннях.
Революція в освіті відбувається у двох напрямах: використання
потенційних можливостей людського розуму й інформатизація
освітнього процесу. У цьому суть інноваційної політики освіти й
держави загалом. Провідні цілі та завдання реформування
освітньої системи України, пріоритетні напрями й основні
способи радикальних перетворень в управлінні системою освіти
визначені Конституцією України, Державною національною
програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), Законами України:
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу
освіту», Указом Президента України «Про національну програму
«Діти України», Постановою Кабінету Міністрів України «Про
перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12річний термін навчання», Національною доктриною розвитку
освіти.
Зазначені
документи
підтверджують
об'єктивну
необхідність цілеспрямованої зміни системи управління освітою,
зокрема загальною середньою. Так, у Державній національній
програмі «Освіта» («Україна XXI століття») зазначено, що
«управління освітою має бути спрямованим на організацію та
забезпечення оптимальних умов функціонування галузі освіти,
створення
системного
механізму
саморегуляції
на
загальнонаціональному, регіональному, місцевому рівнях та у
навчально-виховних закладах і наукових установах освіти» [2].
Про стратегічні завдання реформи управління освітою у
програмі зазначено: «Утвердження в сфері освіти гармонійного
поєднання прав особи, суспільства і держави» [1]. У національній
доктрині розвитку освіти акцентується увага на розробці
своєрідних моделей управління освітою, що давали б змогу
залучати до управління громадян, фахівців, зробити його
гнучким, більш демократичним, державно-громадським. Тому
вкрай необхідно виробити універсальний алгоритм адаптації до
даної ситуації. Таким алгоритмом повинно стати модернізоване
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управління. Необхідно навчити людину оперативно, системно та
послідовно опановувати нові знання, інформацію в міру їх
перманентного накопичення й розвитку, тобто забезпечити
освіту впродовж життя, яка повинна стати способом і стилем
суспільно-індивідуального буття людини в інформаційному
суспільстві.
Проблема управління є проблемою загальнонауковою,
оскільки це предмет досліджень багатьох наук: менеджменту,
економіки, соціології, юриспруденції, психології. У широкому
розумінні поняття «управління» визначають як елемент, функцію
організованих систем, різних за природою, (біологічних,
соціальних, технічних), що забезпечують збереження їх
відповідної структури, підтримують режим діяльності та
реалізацію їх програм. У контексті управління навчальними
закладами такий феномен розглядають через методи й
діяльність із забезпечення вимог якості освіти. Саме цим
зумовлене в педагогіці виникнення нового напряму –
педагогічної інноватики, яка стала соціальною галуззю наукового
пізнання, що характеризується певним змістом, принципами,
тенденціями та закономірностями розвитку. Педагогічні інновації
– це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних
вирішень різноманітних педагогічних проблем.
Упровадження адаптивного управління в школах вимагає
випереджальної розробки його моделі. Слово «модель» (від лат.
«modulus») означає міра, зразок, примірник чого-небудь, тип і т.
ін. Голландські вчені дають таке визначення моделі: «Модель –
це дієвий інструмент для конструювання майбутніх ситуацій,
знаходження альтернатив у розвитку школи з урахуванням
основи – зв'язку між освітою та організацією» [5]. Стосовно
процесів проектування систем управління моделі мають
виконувати певні функції: аналітичного опису діючих систем
управління й пояснення причин їх недостатньої ефективності;
прогнозування нових вимог до системи управління, а також
наслідків її впровадження; еталону для зіставлення нової і старої
систем управління; нормативного опису нового типу системи
управління; змістового обґрунтування проекту реальної системи
управління; застереження від помилок [3].
Послідовність дій із розробки моделі управління випливає із
загальної методології оптимальної побудови діяльності щодо
застосування до логічної структури процесу управління.
Послуговуючись цією методологією, передбачаються такі
моменти у створенні моделі:
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1) усвідомлення загальної мети управлінської діяльності в
школі цього типу;
2) урахування особливостей такої школи й управління нею;
оцінка характеру управлінської діяльності в рамках моделі;
3) з'ясування змісту управлінської діяльності;
4) визначення необхідних форм і методів управління,
спираючись на закономірності і принципи адаптивного
управління та зміст адаптивного управління навчальним
процесом основної школи;
5) вироблення своєрідних алгоритмів спільних дій учасників
навчального процесу на основі визначених показників їх
взаємопристосування;
6) визначення критеріїв оптимального зіставлення й
послідовності управлінської діяльності, її форм і методів для
розробки технології.
Структура управління навчальним процесом функціонує
через діяльність людей, їхні позиції і взаємозв'язки. Фактично, це
схема взаємовідносин і комунікацій між членами колективу й
підструктурами. Метою структури є розподіл роботи між членами
педколективу, координація їхньої діяльності. Вона спрямована
на досягнення цілей школи. У теорії і на практиці існують різні
традиційні види структур управління (лінійна, функціональна,
лінійно-штабна, дивізіональна. організаційного функціоналізму).
Вони належать до класу ієрархічних структур, де в основу
покладена субординаційна ознака. Адаптивному управлінню
навчальним процесом школи, яке передбачає поєднання,
інтеграцію, взаємопроникнення підструктур, кооперацію дій,
отримання
інтегративного
результату,
відповідає
клас
адаптивних структур. До них відносять проектну організацію,
матричну структуру, організацію конгломератного типу та вільну
структуру. Проектна організація є тимчасовою структурою. Вона
створюється для вирішення конкретного завдання й об'єднує
найбільш кваліфікованих членів колективу, її переваги полягають
у концентрації зусиль працівників на важливій ділянці роботи, а
також у створенні орієнтованої на мету команди. Для матричної
структури характерним є подвійне підпорядкування: керівникові
проекту й керівникам функціональних служб, відділів. При такій
структурі одним із завдань управління є збалансування
повноважень керівника проекту й повноважень керівників
функціональних служб. Функціонування матричних структур
пов'язане з певними ускладненнями. Через збіг вертикальних і
горизонтальних повноважень виникають деякі проблеми.
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Складність форми утруднює налагодження міжособистісних
взаємин. У психологічному плані матрична структура спричиняє
ситуацію, коли виконавець опиняється в неоднозначному
становищі. Для конгломератної структури характерним є те, що в
межах однієї організації поєднуються декілька типів структур.
Вільна структура не має стабільної організації, вона набуває того
чи іншого вигляду відповідно до умов. Особливістю структури є
низька
формалізація
та
ієрархічна
підпорядкованість,
максимальна децентралізація, акцентування на ініціативі,
самоуправлінні. Вільна структура швидко реагує на зміни, але
має й недоліки – слабку адміністративну керованість.
Використання вільної структури можливе в окремих ланках
управлінської діяльності, наприклад, у межах науковометодичної роботи. Зміни в цій ланці залежать від просування
педколективу професійними рівнями, наявності нових членів
колективу, динамізму самої роботи. У нашій моделі за
оптимальне ми вважаємо поєднання адаптивних структур із
переважанням матричної і проектної. Елементом матричної
структури є створення творчих груп. Управління за проектом має
на увазі визначення складної проблеми. Для вирішення питань
координації в масштабах цілісної системи навчального процесу
слід упровадити посаду заступника з навчальної роботи –
координатора. Передбачається також посилення діяльності
методичних об'єднань, кафедр, міжпредметних кафедр,
зменшення навчального навантаження їх керівників (за рахунок
позабюджетних коштів). У системі управління необхідно
передбачити оптимальну кількість відповідних посад, яка б
базувалася на реаліях життя, і дібрати такі форми й методи
роботи, які б сприяли залученню широкого кола учасників
навчального процесу до управління.
Отже, провідним завданням адаптивного управління є взаємоадаптація діяльності, яка допомагає керівникові орієнтувати
свої управлінські дії на задоволення потреб людей, а
виконавцям – адаптувати свої потреби до державно-громадських
вимог [3]. Г.В. Єльникова визначає для модуля адаптації
наступні завдання:
1. Наближення (узгодження) природовідповідних тенденцій
розвитку загальної середньої освіти в регіоні з нормативними
вимогами.
2. Коригування
векторів
активності
всіх
учасників
загальноосвітнього процесу згідно з результатами аналізу
ситуації та на основі узгодження пріоритетів учнів, учителів,
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батьків, керівників шкіл, власне ЗНЗ, рай(міськ)ВО з вимогами
суспільства й держави.
Основним завданням адаптивного управління на рівні
організації загальної середньої освіти є підтримка гнучкого
режиму функціонування шкіл у межах узгоджених вимог
громадян, суспільства, держави.
Для досягнення цієї мети можна користуватися такими
шляхами:
1. Організація
діяльності
рай(міськ)ВО
в
режимі
взаємоузгодження: з обласним (міським) відділом освіти – з
одного боку, а з іншого – зі школами, громадськістю, соціумом.
2. Прогнозування напрямків розвитку загальної середньої
освіти в районі (місті).
3. Підтримка природовідповідних тенденцій розвитку шкіл
району (міста) у визначеному напрямі.
4. Організація висхідного (до районного або міського відділу
освіти) та низхідного (до шкіл району або міста) потоків
управлінської інформації. Висхідний потік повідомлювальної
інформації направляється для узгодження з вищестоящим
органом управління загальною середньою освітою. Низхідний
потік узгодженої інформації направляється для використання
школами.
Для вирішення завдань адаптивного управління на рівні
району (міста) доцільно застосувати такі засоби:
1. Створення спеціальної підструктури – модулю адаптації
– на рівні рай(міськ)ВО – ЗНЗ. Такою структурою може бути
підрозділ районного методичного кабінету – РМК. Для діяльності
цього підрозділу необхідне комп'ютерне забезпечення й
кваліфікований працівник – користувач ПК.
2. Комп'ютерне забезпечення робочих місць.
3. Використання кваліметричних моделей [4].
Основним завданням адаптивного управління на рівні
загальноосвітнього навчального закладу є вироблення єдиних
підходів до організації та забезпечення оптимальної діяльності
учнів, учителів, адміністрації, власне загальноосвітнього
навчального закладу, а також сприяння розвитку всіх учасників
загальноосвітнього процесу у природовідповідному режимі.
Способами виконання даного завдання є:
1. Адаптація моделей діяльності перелічених вище
управлінських структур до умов загальноосвітнього навчального
закладу.
2. Колективне вироблення коефіцієнтів вагомості шляхом
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обчислення пріоритетних напрямків діяльності.
3. Наступний
самоаналіз
та
самокорекція
власної
діяльності.
4. Періодичний збір інформації про пріоритети учнів,
учителів, батьків, керівників школи.
5. Коригування коефіцієнтів вагомості на основі діалогу
реального й нормативного векторів.
6. Формування всіх планів школи знизу висхідним потоком
7. Обов'язкове поєднання (діалогічне узгодження) двох
потоків інформації: повідомлювальної від людей та нормативної
від вищестоящих управлінських структур.
Для вирішення завдань доцільно користуватися такими
засобами:
1. Створення тимчасових робочих груп (команд) для
супроводу учнівського моніторингу, педагогічного моніторингу,
адміністративного моніторингу. Силами робочих творчих груп
проводиться адаптація змісту моделей до шкільних умов та
ознайомлення із цими моделями учнів, батьків, колективу школи
з урахуванням їх пропозицій і побажань.
2. Створення постійно діючої групи загальної адаптації.
Адаптивне управління спрямовує колектив на саморозвиток
кожної особи через діалогічне узгодження її дій, інтересів і
потреб з іншими людьми. Тому ефективною слід вважати
самооцінку. Проте, як показує практика, між самооцінкою й
оцінкою з боку інших людей бувають розбіжності. При
адаптивному управлінні, яке передбачає (взаємо)узгодження,
розбіжність думок використовується як головний момент процесу
оцінювання у виробленні плану подальших дій. Одним із засобів
узгодження різних поглядів при оцінюванні персоналу є
оцінювання на основі заповнення, обговорення й зіставлення
форм самооцінки й оцінки працівників. Це допомагає виявити
розбіжності між власним поглядом і оцінкою колег, виробити
план дій із професійного зростання до наступного оцінювання,
яке може бути вищого рівня, наприклад, атестація.
Підсумовуючи зазначене, доходимо таких висновків:
 суть, зміст і завдання адаптивного управління виявляються в системі взаємопов'язаних функцій, якими є: технологічні,
або власне управлінські; спеціальні, або діяльнісні; кадрові;
матеріально-ресурсного забезпечення;
 характер, повнота, специфіка власне управлінських
функцій в основній школі визначаються змістом і обсягом
діяльнісних, кадрових та матеріально-ресурсних функцій;
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 при адаптивному управлінні види управлінської діяльності
реалізуються комплексом методів, який передбачає доповнення
традиційних методів такими, що віддзеркалюють специфіку
цього виду управління. Такими є: методи формування
мотиваційної основи діяльності, методи рефлексії, саморегуляції, самоорганізації, адаптації;
 способом упорядкування системи управління навчальним
процесом є його структура. Адаптивному управлінню
навчальним процесом в основній школі відповідає поєднання
адаптивних структур з перевагою матричної і проектної;
 для школи такого типу характерною є чотирирівнева
структура управління, поширена завдяки горизонтальним
зв'язкам: директор – заступники директора школи – учителі
(об'єднання) – учні (актив, самоуправління). Відповідно до рівнів
розподіляються функціональні обов'язки керівної ланки;
 між адаптивним управлінням як видом управління і його
змістом, формами, методами та структурою існує зворотний
зв'язок. Добір останніх зумовлений видом управління. Утім,
застосування саме таких змісту, форм і методів, їх реалізація
через адаптивні структури веде до створення системи
адаптивного управління;
 віддзеркалюючи закономірності адаптивного управління,
його зміст, форми й методи спрямовані на узгодження інтересів,
потреб і дій людей. Управління цими процесами ускладнюється
без знання показників взаємопристосування членів колективу
школи.
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ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ
У статті розкрито питання організаційних, педагогічних та
дидактичних аспектів використання інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) у процесі викладання географії.

Національна середня освіта перебуває у стані переходу до
інформатизації навчального процесу. Є перші позитивні
зрушення у цьому питанні: поступово виконується програма
забезпечення шкіл комп'ютерною технікою, з'явилися перші
сертифіковані навчальні комп’ютерні програмні засоби. Серед
шкільних предметів географія має дуже широкі можливості для
навчання з використанням ІКТ [1].
Загальновідомо, що викладання географії у школі вимагає
нових методичних підходів до навчання учнів, оскільки
використання лише традиційних методів навчання, як показує
шкільна практика, сьогодні вже не може бути достатньо
ефективним.
Потрібно
навчати
дітей
з
урахуванням
індивідуальних можливостей і запитів школярів.
Найважливішим завданням сучасності вважаємо реалізацію
особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів, коли учень
з об’єкта педагогічного впливу стає суб’єктом творчої діяльності,
що значною мірою впливає на досягнення ним більш високого
рівня знань і вмінь, розвиток пізнавальної самостійності та
інтересу до вивчення географії [3].
Одним із напрямів модернізації системи географічної освіти
у школі є впровадження комп’ютерних технологій у навчальний
процес. Сучасне життя вимагає від учителів освоєння
комп’ютерної техніки, тому що багатьом учням, які вже
достатньою мірою володіють комп’ютерною технікою, більш
близькими і зрозумілими є комп’ютерні та мультимедійні версії
тем шкільних курсів з географії [2].
У межах викладання географії закладено величезні можливості для застосування разом із традиційними технологіями
навчання комп’ютерних технологій, насамперед, загальнодоступних засобів MS Office: текстового редактору MS Word, програм
MS Power Point, MS Explorer, MS Photoshop. Вважаємо, що вчителю географії потрібно використовувати програму MS Map Point
*
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для впровадження геоінформаційних систем у навчання географії під час створення динамічних картографічних об’єктів [4].
Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних
технологій є:
 індивідуалізація навчального процесу;
 унаочнення матеріалу під час викладання географії;
 пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);
 можливість моделювання природних процесів і явищ;
 організація групової роботи;
 забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;
 контроль та перевірка засвоєння навчального матеріалу.
У процесі навчання вибір способів використання ІКТ
залежить від поставлених учителем дидактичних завдань.
Комп’ютери в навчанні варто використовувати лише тоді,
коли вони забезпечують здобуття знань учнями, які неможливо
або складно отримати за умови використання традиційного
навчання. Дуже важливо навчальний процес організувати таким
чином, щоб учень розумів, що завдання виконує він, а не
машина, що лише він несе відповідальність за наслідки
прийнятого рішення. Школярі втрачають інтерес до роботи, якщо
результати їхньої праці не реалізуються в подальшому, тому
необхідно використовувати роботу, виконану на уроках, у
процесі створення програмних продуктів або розробленні
методичних матеріалів [9].
Найбільш цінними в навчальному процесі можуть бути
програмні засоби, які надають учню свободу вибору під час
вивчення навчального матеріалу раціонального рівня складності,
самостійного визначення форми допомоги за умови виникнення
ускладнень [7].
На нашу думку, комп’ютер може використовуватись під час
викладання географії в режимі навчання, тренажера, контролю.
У режимі навчання за допомогою мультимедійних программ
виводяться на екран монітора навчальна інформація, ставляться
питання на розуміння запропонованої інформації. Якщо відповідь неправильна, пропонується підказка, як знайти правильну
відповідь, або сама відповідь і ставиться наступне запитання.
У режимі тренажера на екран виводяться лише тексти
запитань, за умови помилкової відповіді надається відповідний
коментар; результати відповідей не запам’ятовуються, час на
обмірковування завдань – необмежений.
У режимі контролю варіанти завдань добираються комп’ютером, час на обмірковування обмежений, результати відповідей
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фіксуються, за наявності помилки дається правильна відповідь і
коментар. Після закінчення роботи виводиться список тем, у яких
були зроблені помилки, та які потрібно повторити, а також
ставиться відповідний бал [7].
Таким чином, комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій: він є засобом спілкування, створення проблемних
ситуацій, партнером, інструментом, джерелом інформації;
контролює дії учнів і надає їм нові пізнавальні можливості.
Форми роботи учнів під час використання комп’ютера як
засобу навчання є різні: це і робота з усім класом, із групами, а
також індивідуальна робота. Перелічені форми обумовлені не
тільки наявністю або недостатньою кількістю комп’ютерів, але й
дидактичними цілями [5].
Проте варто зазначити, що методика вивчення шкільних
предметів, зокрема й географії, з використанням ІКТ знаходиться
на етапі становлення: технології використання комп'ютерів у
навчальному процесі лише розробляються.
Наявні комп'ютерні програми з географії можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання,
виконувати різноманітні дидактичні функції в певних навчальних
ситуаціях. Вони різноманітні за змістом, структурною побудовою,
обсягом навчальної інформації.
Значна частина мультимедійних програм з географії містить
документально достовірну навчальну інформацію. Зміст і побудова існуючих мультимедійних програм з географії відповідають
принципам науковості, систематичності, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу, вони складені з
урахуванням рівня підготовленості учнів і в цілому відповідають
дидактичним вимогам навчання [6].
Варто зазначити, що більшість програм географічного
напряму за дидактичним призначенням є допоміжним
ілюстративним джерелом знань з географії. До такого типу
програм можна віднести:
 «Туристичний атлас світу» (понад 100 географічних карт,
900 фотографій, 25 відеокліпів та енциклопедична інформація);
 «Географія. Посібник для школярів та абітурієнтів»
(географічні карти, відеофрагменти);
 «Географія. Подорож по Європі» (картографічна та
довідкова інформації);
 «Атлас України» (176 карт, тексти, графіки, таблиці,
діаграми, фотографії тощо) та ін.;
 «Енциклопедія Кирила і Мефодія» (відеофрагменти,
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цікавий інформаційний матеріал з географії);
Особливо заслуговує на увагу програма «Використання
Microsoft Office в школі», яка надає можливість навчитися працювати з програмами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point у процесі засвоєння шкільного курсу географії [8].
Працюючи з даною програмою, учитель може самостійно,
використовуючи Microsoft Power Point, створювати нові мультимедійні лекції, доповнюючи їх анімаційними ефектами, відеофрагментами, звуковим супроводом, що значно підвищує
ефективність навчання.
Дана програма дозволяє використовувати також анімацію,
слайди, фрагменти відеофільмів під час вивчення природних
об'єктів і явищ, що формує у школярів образні уявлення, а на їх
основі – географічні поняття.
Працюючи з Microsoft Excel, учні дають об'єктивну оцінку
географічним явищам, використовуючи цифрові дані.
Навчальна інформація, що міститься в усіх мультимедійних
програмах, є значним допоміжним матеріалом для формування
географічних уявлень та понять про явища та природні об'єкти,
які учні не можуть безпосередньо спостерігати. Завдяки відеофрагментам та фотографіям, які є в цих програмах, на уроках
географії можна здійснити «подорож» планетою, у куточки живої
природи, які практично недоступні для більшості учнів.
Мультимедійні засоби, як джерело нових знань, можуть
використовуватися перед вивченням навчального матеріалу як
вступ до теми або під час вивчення теми в поєднанні з
розповіддю чи бесідою [1].
Вирішальне слово на уроках, де застосовуються мулитимедійні навчальні програми, усе ж за вчителем. Тільки він,
ураховуючи зміст супроводу, визначає дидактичні можливості,
методичні особливості поєднання власного слова з наочнословесним змістом програми, можливі методичні варіанти
оптимального використання мультимедійних засобів у певних
навчальних ситуаціях під час розв'язування різноманітних
пізнавальних завдань.
Завдяки мультимедійній інформації, що містять програми,
учні вчаться пов'язувати сформовані уявлення з навчальною
темою, робити потрібні доповнення, самостійні висновки та
узагальнення.
Перевагою застосування мультимедійних програм на уроках
географії є те, що завдяки фактичній достовірності та сконцентрованості викладу матеріалу учні дістають значний обсяг на
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вчальної інформації за порівняно короткий час. Це звільняє вчителя від тривалих, часом достатньо непереконливих пояснень,
що призводить до формального засвоєння навчального
матеріалу [7].
Тому можна зробити висновок, що більшість комп'ютерних
програм з географії містить значну навчальну інформацію. Вони
можуть широко використовуватися на уроках географії, водночас
дані програмні засоби за своїм дидактичним призначенням в
основному є допоміжним, ілюстративним джерелом знань.
Разом із тим, існують програми, які реалізують проблемне
навчання. Такою варто вважати програму Intel «Навчання для
майбутнього», за допомогою якої можна реалізувати проблемний підхід до вивчення предмета за допомогою методу проектів.
Однак варто зазначити, що головною проблемою у викладанні
цієї програми залишається непідготовленість більшості вчителів
до використання ІКТ в навчальному процесі. Причини цього в
основному – психологічні, вони полягають у невмінні вчителів
працювати з комп'ютером, відсутності методики використання
ІКТ, недостатньої забезпеченості шкіл програмними засобами.
Крім того, є ще й організаційні та технічні проблеми – відсутність
вільного доступу до комп’ютерного обладнання, труднощі із
своєчасним ремонтом, проблеми із поділом класу на підгрупи під
час проведення занять з використанням інформаційнокомунікаційних технологій тощо [4].
Для розв’язання вищезазначених проблем необхідно
здійснити наступне:
 включити в навчальні державні програми вимоги щодо
використання ІКТ в навчальному процесі;
 розробити методики використання ІКТ під час
викладання географії;
 готувати вчителів до використання ІКТ у школі.
Незважаючи на заявлену на всіх рівнях орієнтацію на
широке використання ІКТ в навчальному процесі, на покращення
забезпечення шкіл комп’ютерною технікою, на появу перших
сертифікованих педагогічних програмних засобів, ще не можна
сказати, що в цьому питанні відбулися значні зрушення. Поки що
проблема використання інформаційно-комунікаційній технологій
у сучасній школі активно обговорюється на всіх рівнях. Учителі
також указують на низку причин, що стримують використання
інформаційно-комунікаційних технологій у школі.
Однак вважаємо, що головні проблеми – це проблеми
психолого-педагогічні. Вони полягають у низькому рівні

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)


32



ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



готовності вчителів до проведення занять з використанням ІКТ,
відсутності науково обґрунтованої методики використання ІКТ
під час проведення занять, зокрема – і з географії, недостатній
забезпеченості кількісно та якісно навчальних закладів
педагогічними програмними засобами. Зрозуміло, що це далеко
не всі проблеми, але без їх розв’язання неможливо позитивно
вирішити питання використання ІКТ у цілому.
На нашу думку, готовність учителя географії до використання інформаційних технологій на своїх уроках передбачає:
 певний рівень технічних навичок роботи з комп’ютером;
 уміння вчителя ефективно використовувати ІКТ як засіб
навчання;
 упевненість учителя в більшій ефективності використання ІКТ порівняно з іншими засобами навчання;
 можливість швидко оволодіти новими педагогічними
програмними засобами.
За останні п’ять-сім років комп’ютер став необхідним засобом у побуті, кількість «домашніх» комп’ютерів зросла у декілька
разів. Відчутними є і результати Державної програми комп’ютеризації сільських шкіл, регіональних програм забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою.
Можна констатувати, що комп’ютер для вчителя став
доступнішим як вдома, так і на робочому місці. Це створює
передумови для реального оволодіння сучасним учителем
інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні, необхідному для ефективного їх використання в навчальному процесі.
Однак, треба зазначити, що реальних зрушень у підготовці
вчителя з інформаційно-комунікаційних технологій ще не
відбулося. Особливо значні проблеми виникають з методикою
застосування ІКТ у процесі викладання конкретних навчальних
предметів, наприклад, географії.
Розглянемо можливі способи забезпечення реалізації складових готовності вчителя до використання ІКТ [5]. Для того щоб
учителі могли ефективно використовувати ІКТ у навчальному
процесі, вони повинні мати певний рівень умінь і навичок
володіння комп'ютером, використання інформаційних технологій
як засобу навчання. Південноукраїнським регіональним
інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів з метою
покращення ситуації з навчанням учителів щодо використання
комп'ютерних технологій було впроваджено освітню програму
«Intel. Навчання для майбутнього». Дана програма добре
зарекомендувала
себе
в
навчанні
вчителів
основам
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дослідницької роботи під час створення проектів відповідно до
чинної державної програми з географії. Розроблено програму,
посібники, методичне забезпечення і рекомендації, накопичено
значний досвід проведення тренінгів для вчителів.
Курсове підвищення кваліфікації вчителів географії передбачає навчальні заняття з використанням ІКТ, які включають
ознайомлення вчителів із комп'ютером, можливостями програм
Microsoft Office, із мультимедійними засобами як джерелом
нових знань під час вивчення програмового матеріалу, що мають
документальну достовірність географічних явищ, переконливість
наукових фактів, можливість викладати великий за обсягом
навчальний матеріал за короткий час [6].
Другим напрямом у підвищенні кваліфікації вчителів є
ознайомлення їх із проектною методикою, можливостями ІКТ у
створенні нових інформаційних продуктів на принципах
інтерактивного та особистісно орієнтованого навчання.
За допомогою програм Microsoft Word, Microsoft Power Point,
Microsoft Office Publisher учителі, вчаться розробляти уроки з
курсу географії, використовуючи метод проектів, досліджувати
поставлені проблемні питання. При цьому вони використовують
ресурси Інтернету, матеріали підручників, енциклопедій тощо.
Значна увага приділяється створенню дидактичних матеріалів з
різних курсів географії – тестів, діаграм тощо.
Подібні розробки проектів на основі аналізу, синтезу,
оцінювання дозволяє переносити досвід, отриманий під час
курсової підготовки, у шкільну практику.
Отже, цілеспрямована робота з опанування вчителями
інформаційних технологій як під час курсової перепідготовки, так
і в міжкурсовий період спонукає їх до використання ІКТ у
викладанні шкільних предметів, зокрема географії, що, у свою
чергу, сприяє розвитку розумової діяльності, творчих здібностей
дитини;
прищепленню
таких
моральних
якостей,
як
ініціативність, колективізм, відповідальність за доручену справу;
допомагає проявити свої нахили, розкрити та розвинути свої
сили в різних видах діяльності.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА
«ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ»
Стаття присвячена новим підходам до трудового навчання
школярів, зокрема застосуванню інтерактивних методів ролі
рефлексії в засвоєнні нових знань.

Освіта – це одна із сфер суспільного життя, зміни в освіті –
частина змін суспільства в цілому. Сучасна державна політика в
галузі освіти обумовила необхідність реформування всіх її
складових. Державна національна програма «Освіта» («Україна
ХХІ століття»), Державна програма «Вчитель» мають на меті
формування громадянина – носія національних цінностей,
загальнолюдських досягнень, який вміє самовизначитись і
реалізувати себе в різноманітних життєвих проявах; створення
умов для підвищення професійного рівня, різнобічного розвитку
та самореалізації суб’єктів навчання [1].
На сучасному етапі розвитку суспільства розвиток творчого
потенціалу педагогів, підвищення їхнього професійного рівня
повинен базуватися на основі глибокого та всебічного аналізу
результатів педагогічної діяльності. Тому новий погляд та підхід
до самоаналізу педагогічної діяльності є проблемою актуальною.
Самоаналіз розглядається вчителями як один із важливих
елементів у системі підвищення професійної майстерності, який
дозволяє виявити особливості й резерви власної діяльності з
метою її покращення й підвищення результативності процесу
навчання.
*
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Спроби вдосконалення уроку як специфічної форми
навчально-виховного процесу не припинялися з моменту його
винайдення. Досвід видатних педагогів показує, що в його
плануванні та аналізі не обов’язково зберігати загальновідомі
схеми. З іншого боку, аналітична діяльність, як процес усвідомлення й самопізнання, повинна стати обов’язковою для всіх
суб’єктів навчального процесу. Багато вчителів намагаються
самі пояснити новий матеріал, тому що, на їхню думку, він буде
викладений більш чітко та без витрат часу. Такий підхід
забезпечує лише розширення обсягу знань дітей, а просування в
розвитку відбувається неефективно: надбані навчальні досягнення виявляються неглибокими та неміцними. У силу великої
завантаженості вчитель спирається на суб’єктивний досвіт учня,
вивчає з вихованцями реальні джерела навколишньої діяльності,
які призвели до виникнення певних понять.
У навчально-методичній літературі бракує практичних рекомендацій із підведення учнів до відкриття нового. Завдання вчителя при введенні нового полягає не в тому, щоб усе самому
пояснити, розповісти та показати, а в тому, щоб організувати дослідницьку роботу дітей на уроці, коли учні самі відкривають
властивості та відносини предметів і явищ. Високі вимоги до якості знань та практичних умінь учнів при обмеженій кількості часу
на уроці передбачають застосування в процесі трудового навчання найбільш ефективних засобів, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, забезпечують швидке й міцне опанування навчального матеріалу, розвивають пізнавальні здібності.
Трудове навчання учнів 5-7 класах ставить особливі вимоги
до мислення дітей, яке формує їх психологічну готовність до
праці в умовах сучасного виробництва. Засвоєння учнями змісту
навчання має здійснюватися не стільки шляхом передачі готових
висновків, скільки шляхом самостійної роботи кожного учня. Концепцією середньої загальноосвітньої школи України визначається, що в організації навчального процесу доцільно надавати пріоритет засобам активного навчання й сучасним технологіям [2].
Найбільш ефективними в плані засвоєння нового досвіду є
інтерактивні методи навчання. Сутність інтерактивного уроку полягає у спонуканні школярів до активного навчання та конструювання власного знання. Побудова уроку на основі інтерактивних
технологій сприяє створенню умов для активізації участі дітей у
навчанні, стимулюванні міркувань, застосуванні засвоєних знань
у розв’язанні життєвих завдань. Інтерактивне навчання розглядається педагогами як соціальна форма організації пізнавальної
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діяльності, яка має певну передбачувану мету – створення
конкретних умов, за яких кожен учень відчуває свою успішність,
інтелектуальну спроможність. Пошук наукової організації творчої
праці дав змогу розробити нові методи розв’язку проблемних
задач. Серед розроблених ученими методів творчої діяльності
найбільш ефективними і відомими в сучасній літературі з питань
технічної творчості є: метод мозкового штурму, морфологічний
аналіз, метод фокальних об’єктів, основи теорії розв’язування
винахідницьких задач, метод конференції ідей, метод аналізу
властивостей і синтезу ідей тощо [4].
Розглянемо можливості використання деяких інтерактивних
методів на уроках трудового навчання при виконані творчих
проектів учнями 5 класів:
1. Метод мозкового штурму. Найбільш ефективно його
можна використовувати під час пошуку проблем (варіантів
виробів), які учні будуть виготовляти впродовж наступних уроків
у вигляді навчальних або творчих проектів. Відповідно після
виконання вправи результатом роботи має бути банк творчих
ідей або банк проектів тощо. Мозковий штурм спонукає учнів
активізувати уяву і творчість, дає змогу вільно висловлювати
свої думки. Відповідно, учні можуть реально оцінити (обговорити
з учителем і товаришами) свої можливості й вибрати для
виготовлення такий проект, який буде цікавим і водночас
посильним для виконання. На початку уроку вчитель повинен
пояснити дітям мету й ознайомити із правилами застосування
методу. Учні мають зрозуміти, що це не лише гра, а й навчальна
вправа: мета мозкового штурму в тому, щоб зібрати якомога
більше ідей щодо вирішення проблеми від усіх учнів протягом
обмеженого часу. Час учитель визначає самостійно, виходячи з
можливостей конкретного класу. Після перегляду дітьми різних
джерел (відповідно до змісту практичної роботи навчальної
програми для 5-го класу) учитель формулює проблемне
запитання: запропонувати найбільш цікаві, на думку дітей,
об’єкти праці, які б вони хотіли проектувати й виготовити з
урахуванням того, щоб вони знайшли своє застосування в школі
або дома. Завдання може бути сформульоване якимось іншим
чином. Головне, аби формулювання не було занадто довгим і
незрозумілим для учнів. З цією метою його записують на дошці.
Далі вчитель пропонує дітям висловити ідеї, коментарі. Це навіть
можуть бути слова або фрази, що викликають асоціації з
наведеним завданням. Учитель записує всі пропозиції на дошці
чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без
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будь-яких зауважень, коментарів чи запитань. Наставник проводить експертизу ідей і відбирає найбільш актуальні та цікаві.
Таким чином створюється список (банк) учнівських творчих
проектів у вигляді проблем. Далі учитель звертається до дітей з
проханням здійснити вибір найбільш актуальної проблеми
(майбутнього об’єкта праці), яка б відповідала вимогам даного
колективу, потребам школи тощо. Разом із дітьми учитель на
основі проведеної вправи складає банк проблем (проектів).
2. Метод фантазування. На уроці в 5 класі дітям пропонують пофантазувати над створенням форми будь-якого виробу,
який їм під силу. При цьому на початкових стадіях використання
методу фантазування не треба ставити занадто абстрактні завдання на зразок «фантазуючи, створіть форму виробу, який вам
найбільш подобається». Навпаки, навчання має починатися з
більш конкретних дій. Для цього вчитель може керуватися такими методами. Спираючись на знання дітей з математики, варто
нагадати учням про фігури, які вони засвоїли на уроках математики чи образотворчого мистецтва. Після обговорення таких
питань, як: що таке квадрат, прямокутник, трикутник – переходять до створення форми майбутнього виробу. Учителю варто
пояснити, що над створенням форми виробу працює художник,
конструктор, дизайнер. Він, розробляючи форму майбутнього
об’єкта технологічної діяльності, використовує різноманітні прийоми, наприклад, вдається до аналогій. Тобто переносить форми об’єктів, які створила природа, на той об’єкт, який буде виготовлюватися. Такі форми і їх використання під час конструювання виробів дизайнери називають біоформами. Після цього
вчитель пропонує дітям створити декілька варіантів форми кухонних дошок, які будуть використовуватися за різним призначенням: під час обробітку зелені (кухонна дошка може мати форму яблука), риби (форму риби), м’яса (форму свійської тварини).
Далі завдання можна поступово ускладнювати від конкретних
прикладів до більш абстрактних. Учитель може запропонувати
дітям поєднати геометричні фігури під час конструювання форми
(контурів) трактора, літака, якщо виготовляється пласка іграшка,
поличка для книг, якщо проектується інший виріб, залежно від
інтересів учня. Лише після цього можна ставити перед класом
більш складне (у плані абстрактності) завдання – створення певного образу виробу за інтересом учнів і перенесення його на
папір. З часом учні зможуть розв’язувати більш складні конструкторські задачі, використовуючи фантазування не лише в процесі
створення контурів виробу, а й безпосередньо в його конструкції.
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3. Метод зразків (алгоритмічний аналіз). Цей метод
являє собою спрощений варіант методу, що називається «Алгоритм розв’язання винахідницьких задач» (АРВЗ), який запропонував Г.С.Альтшуллер. Суть його полягає в послідовному виконанні дій щодо виявлення, уточнення й усунення технічних
суперечностей. Для реалізації алгоритмічного методу в умовах
навчання учнів проектної діяльності можна спростити цей метод
до рівня методу зразків. Суть його полягає в наступному. Учитель допомагає школярам віднайти в журналах, каталогах та
інших технічних виданнях зразки об’єктів (ідеальні об’єкти) і пропонує порівняти знайдені зразки з існуючими об’єктами технологічної діяльності людини. На основі порівняння виявляють технологічні суперечності між знайденими зразками та реальними
об’єктами й розробляють послідовність (алгоритм) дій щодо їх
усунення. Розглянемо приклад: під час фантазування щодо
форми кухонної дошки учні прийняли рішення, що виріб за
контуром матиме форму риби. Після того як діти зроблять
замальовки контуру майбутнього виробу, учитель повідомляє,
що цей виріб має бути не лише оригінальним, естетичним, а й
зручним у користуванні. Із цією метою він пропонує знайти
аналогічні зразки кухонних дошок у будь-якому каталозі кухонних
виробів (або демонструє кілька таких зразків). Далі викладач
ставить завдання: знайти відмінності між створеним методом
фантазування виробом та запропонованими (знайденими в
каталозі) зразками. Які конструктивні деталі чи елементи є в
реальних об’єктах, а які відсутні в учнівському виробі? Якщо на
перших етапах навчання дітям складно дати відповідь, учитель,
демонструючи реальний об’єкт, указує, що це може бути отвір у
ручці дошки. Також доцільно звернути увагу на форму ручки – в
реальному об’єкті вона більш зручна для того, щоб її можна було
тримати в руці. Після такого обговорення діти самостійно
вносять зміни до конструкцій своїх виробів. Під час оволодіння
цим методом важливо, аби учні самостійно знаходили
суперечності й пропонували шляхи їх усунення.
4. Метод фокальних об’єктів. Метод винайдений американським ученим Ч. Вайтингом. Об’єкт, який удосконалюють за
допомогою цього методу, називають фокальним, оскільки його
ставлять у центр уваги (фокус). Суть його ґрунтується на
перенесенні ознак випадково вибраних об’єктів на фокальний
об’єкт, унаслідок чого отримують незвичні поєднання, котрі
дають змогу подолати психологічну інерцію. Не обов’язково, щоб
усі обрані об’єкти якимось чином підходили до об’єкта, що
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вдосконалюється, але, використовуючи цей метод, можна
вибрати велику кількість найрізноманітніших варіантів. Треба
зазначити, що метод фокальних об’єктів більше підходить у тих
випадках, коли треба модернізувати, удосконалити вже існуючий
об’єкт або подати нову ідею, певний напрям у розвитку технічної
думки. Цей метод не дає стовідсоткового розв’язку певної
конструкторської або винахідницької задачі. Слід зазначити, що
важливим є не стільки результат, тобто те, що учні зможуть
удосконалити чи створити, як сам процес пошуку. Учитель має
стежити за тим, щоб учень зрозумів, як діє цей метод. Тут
важливо привчити учня до оригінального нестандартного
мислення, підсилити його здібності до фантазування, які було
започатковано відповідним методом.
5. Метод створення образу ідеального об’єкта. Аналіз
літературних джерел показує, що цей метод можна знайти в
групі евристичних прийомів, які використовують для перетворення основних показників технічної системи: геометричних,
фізико-механічних, енергетичних, дизайнерських тощо. Методика ознайомлення учнів із вказаним методом може бути наступною. Під час проектування певного об’єкта вчитель визначає ряд
функціональних вимог, які ставляться до майбутнього виробу.
Важливо, щоб проектування починалося із проблемної ситуації.
Можливий також варіант, коли учні самостійно, під час обговорення в малих групах (з використанням відповідної інтерактивної
технології), будуть самостійно визначати вимоги до виробу, який
проектується. Ці вимоги записують на дошці або на великому
аркуші паперу, який вивішують як плакат. Далі вчитель ставить
перед учнями завдання змоделювати об’єкт, який буде відповідати встановленим вимогам. Педагогові треба заздалегідь
обміркувати, де учні можуть повною мірою проявити свою творчість. Наприклад, стосовно розмірів виробу вчитель не ставить
ніяких обмежень. Те саме стосується й кольору, матеріалу,
інструменту тощо. Інший варіант – учитель може чітко регламентувати використання обладнання, інструменту та матеріалу. І
навпаки – не обмежувати учнів у розробці варіантів функціональності чи естетичності виробу, який виготовлятиметься.
Отже, слід зазначити, що в ідеальному випадку учні як
майбутні технологи, конструктори, дизайнери мають навчитися
бачити проблему, виходячи із власних потреб чи потреб
суспільства, і, працюючи над цією проблемою, застосовувати
вказані методи творчої діяльності [5].
Характерною рисою застосування інтерактивних методів є
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природна активність учнів – фізична(вони ходять, говорять,
пишуть, малюють), соціальна (ставлять питання, обмінюються
думками), пізнавальна (доповнюють, корегують, знаходять
рішення). Усе це тісно пов’язано зі змістом роботи. Під час
застосування інтерактивних методів ключовим моментом буде
обговорення того, що саме учень усвідомив на даному уроці і як
він це розуміє (рефлексія).
Щоб навчальний процес був успішним, необхідно створити
найсприятливіші умови для становлення та розвитку рефлексії,
коли будь-яка діяльність виконується обдумано, усвідомлено
шляхом пізнання самого себе і змінюючи ставлення до самого
себе.
Т. Титаренко зазначав: «Шлях до себе – важке випробування, що потребує мужності, самостійності, наполегливості, терпіння. Ми зорієнтовані передусім на зовнішній світ, а до себе звертаємося лише тоді, коли переживаємо щось дуже важливе, коли
опиняємось у кризовому стані, в екзистенціальній ситуації» [6].
Предметом рефлексії може бути все, що є в досвіді учня:
знання, уявлення, поняття, відчуття, ставлення, побажання,
цінності тощо. Процес розвитку самосвідомості особистості
передбачає когнітивне відображення дійсності (самопізнання),
емоційний компонент ставлення до дійсності (самоставлення) та
вольовий компонент (саморегуляція). Слід активізувати всі
механізми розвитку учнівської рефлексії з метою вироблення
навичок і вмінь керувати своєю свідомістю [7].
Таким чином, використовуючи інтерактивні методи на
заняттях трудового навчання можна зробити висновок, що
застосування рефлексії на уроках сприяє усвідомленню учнями
отриманих результатів своєї діяльності, дає можливість більш
чітко та виразно закріпити у свідомості вихованця досягнутий
результат. При цьому слід мати на увазі, що рефлексія
спрямована не на кількісний аналіз здобутих знань і вмінь, а
головним чином, на якість засвоєних учнем понять. Пошук та
розробка найефективніших педагогічних засобів для розвитку
рефлексії сприятиме формуванню гармонійно розвиненої й
духовно багатої людини.
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ЄВРОКОНТЕКСТ ШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ
ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
У статті порушується одна і важливих проблем сучасності –
європейська інтеграція та можливості виховного простору
української освіти в умовах професійної мобільності.

Одним із пріоритетних напрямків подальшого розвитку
України є орієнтація на європейську інтеграцію. Важливу роль у
цьому процесі відіграє адаптація вітчизняної моделі загальноосвітнього навчання до вимог європейської освітньої системи,
яка ґрунтується «… на п`ятьох основоположних принципах створення єдиного освітнього простору: багатокультурна Європа,
мобільна Європа, Європа професійної підготовки для всіх, Європа сучасних умінь і навичок, Європа, відкрита для світу» [1, c.35].
Слід зазначити, що загальна середня освіта в Україні протягом останнього десятиліття відзначається інтенсивними пошуками продуктивних шляхів ефективного розв`язання зазначеної
нами проблеми, серед яких визначальними є такі: зміна спрямованості навчального процесу, загальна варіативність освітнього
простору, поява нових навчальних закладів (гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл), запровадження незалежного
зовнішнього тестування, оновлення інструктивно-нормативних
документів, пов`язаних із критеріями оцінювання навчальних
досягнень учнів, розробка виховних концепцій тощо. Відтак успіх
сучасної освіти визначається передусім здатністю гнучко
реагувати на постійно змінювані умови. Важливим чинником
досягнення якісних змін у вітчизняній системі навчання й
виховання дітей у контексті загальноєвропейської освіти є
формування професійної мобільності вчителя [3].
*
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У педагогічній практиці проблема мобільності спрямована
на навчання та фахову підготовку вчителя впродовж усього
життя. Саме тому першочерговими завданнями системи освіти й
освітньої політики є підготовка та перепідготовка кадрів, які
характеризуються соціальною, професійною і культурною
мобільністю.
Європейська інтеграція вимагає, щоб освіта піднялася до
викликів, які несе в собі зростання культурної різноманітності, з
метою формування громадян, здатних жити разом мирно. Адже
інколи культурні відмінності стають джерелом напруги,
конфліктів та дискримінації в нашому освітньому середовищі, що
зумовлює, у свою чергу, необхідність формування культурної
мобільності вчителів. Саме вчителі покликані вчити дітей
цінувати родинне та особистісне розмаїття звичаїв, традицій,
вірувань, ураховуючи, що важливу роль відіграє сама мораль
навчального закладу, оскільки вона визначає загальний клімат і
тип міжособистісних стосунків. Доведено, що на рівень
сформованості полікультурних компетентностей учнів впливає
вміння самого вчителя бути толерантним щодо прояву
культурних, релігійних відмінностей вихованців, своєчасно
реагувати на зовнішні зміни їхньої поведінки, виявляти емпатію у
розв`язанні міжкультурних проблем.
Соціальна мобільність людини зосереджена на реальності,
що оточує нас. Учитель має бути готовим до перетворення освіти на вирішальний стратегічний ресурс поліпшення добробуту
людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету й конкурентоспроможності України на міжнародній арені [2].
З огляду на швидкість змін як в освіті, так і в суспільстві
загалом нам пропонується декілька шляхів формування
професійної мобільності. По-перше, більш гнучка форма
післядипломної підготовки, яка проводилась би з меншими
інтервалами часу та передбачала отримання додаткової освіти в
межах предметної та міжпредметної галузей. По-друге, відкрита
мобільна
модель
навчально-методичного
забезпечення
навчально-виховного процесу.
Аналізуючи тенденції розвитку освіти в Україні, ураховуючи
євроінтеграційний момент, сьогодні ми можемо спостерігати
реалізацію окремих моментів болонської системи:
а) дистанційна курсова перепідготовка;
б) бонусна система підвищення кваліфікації;
в) зовнішнє тестування;
г) 12-річна освіта;
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д) 200-бальна система оцінювання знань (тестові завдання).
Окрім того, на практиці в школі використовують:
 залучення педагогів до розробки програми розвитку
закладу, вироблення, прийняття та виконання рішень;
 упровадження в систему управління навчальним
закладом технології оцінки поточних досягнень та
кінцевих результатів педагогічної діяльності;
 процес самомоніторингу;
 заохочення творчих, ініціативних, дієвих, результативних учителів під час педагогічної експертизи [4].
У 1991 році в опублікованому радою Європи підручнику
«Teaching about Europe» М.Шеннен визначила три напрямки
навчання про Європу, називаючи їх:
 навчання про Європу (здобуття основних знань про Європу з оглядом на глобальну та локальну перспективу);
 навчання в Європі (формування основних навичок,
потрібних молодим європейцям);
 навчання для Європи (підготовка молодих людей до
життя в об’єднаній Європі, до постійних контактів і
співпраці з іншими європейцями).
Автор також звернула увагу на тематичні галузі, пов’язані з
європейською освітою – час (історія), простір і культура.
Ефектом навчання повинні бути набуті вміння і знання. Велика
увага також приділяється формуванню компетентності,
необхідної в побудові спільної Європи, компетентності, яку
повинні мати учні – випускники шкіл. Для того щоб це стало
можливим, необхідно спочатку сформувати таку компетентність
у вчителів. Результатом дискусії на цю тему стала так звана
«бернська компетентність», яка була представлена на
симпозіумі Ради Європи у Берні в 1996 році. Представники
багатьох європейських країн створили спільний список
європейських вимог до ключових вмінь, які повинні мати
випускники середніх шкіл у Європі, а саме:
 співпрацювати в групі;
 користуватись новими засобами інформації;
 вирішувати проблеми;
 знайомитись із різними джерелами даних;
 слухати і брати до уваги погляди інших людей;
 розмовляти на кількох мовах;
 з`єднувати розрізнені елементи знань;
 брати на себе відповідальність;
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 бачити зв`язок між минулими й сучасними подіями.
Європейські вміння повинні спиратись на цінності, з яких
випливає проєвропейське ставлення. Підвалинами Європейського Союзу і Ради Європи є демократичні й громадянські цінності.
Свобода особистості, права людини, толерантність, відкритість,
запобігання расизмові й ксенофобії – саме такі цінності
впливають на європейський вимір освіти.
Наступна необхідна складова в реалізації європейського
виміру освіти стосується європейських знань. Для того щоб бути
свідомими громадянами Європейського Союзу, випускники шкіл
та їх учителі повинні володіти основними знаннями, придатними
для життя і праці на спільному європейському просторі. Можна
відокремити декілька головних сфер європейських знань, які
здобувають учні. Це:
 знання про нас у Європі (зокрема знання про місце нашої
країни між європейськими країнами в минулому й сучасності, про
наші права й обов`язки як громадян Європейського Союзу).
 знання про Європу (зокрема пізнання історії континенту,
його культурної розмаїтості, знання про наших партнерів у
Європі, особливо про сусідів; наші минулі, сучасні відносини з
іншими країнами).
 знання про процес європейської інтеграції (зокрема
знання про ідеї європейської інтеграції, процес творення
Європейського Союзу, головні європейські організації, процеси
співпраці в регіоні Центральної Європи; ознайомлення з
концепцією розвитку ЄС).
 знання про Європейський Союз (зокрема основні знання
про інституції ЄС, політику Спільноти, європейське право,
принципи функціонування спільного європейського ринку;
інформованість про програми освітньої співпраці й можливості
працевлаштування на території ЄС) [5].
Описані тут освітні сфери є необхідними для ефективної
реалізації європейського виміру освіти в школах. Якщо якась
школа хоче відповісти собі на питання, чи є вона
«європейською», повинна уважно придивитись до цих сфер
навчання. Як бачимо, велику роль у цьому плані відіграють
учителі суспільствознавства, історії, географії та іноземних мов.
У цих предметах є особливий потенціал щодо навчання про
Європу, у Європі та для Європи. Але б було помилкою
обмежувати європейську освіту виключно цими предметами.
Суть європейського виміру освіти полягає в залученні цілої
шкільної спільноти. І тому так багато залежить від учителів –

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)
45




ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА



шкільних лідерів, які б могли організувати роботу над цим завданням. Як включати «європейськість» у власні уроки та заходи,
які форми та методи роботи обрати – це справа особистих уподобань та бажань. Однією з найкращих форм є організація
євроклубу в школі під керівництвом заступника з виховної роботи. Головною метою клубу має бути інформування шкільної громади та батьків про Євросоюз, євроінтеграцію. Найкращими способами масового навчання педагогічних працівників за обмежений термін часу можуть бути такі: роздруковані та сформовані в
тематичні папки матеріали, семінари, інформування через
шкільну сторінку на базі комп’ютерного класу, Інтернет.
Учителі, класні керівники, у свою чергу, знайомлять батьків
та учнів школи з первинними знаннями щодо головних сфер
європейських знань.
Паралельно в школі ведеться робота з поглиблення знань
безпосередньо з членами євроклубу, які об’єднанні (окремі
класи) за певними напрямками, а саме:
 економічна євроінтеграція;
 історичне минуле Європи;
 Європа культурного розмаїття;
 європейське право;
 європейський вимір навчання;
 партнерське співробітництво;
Керівниками груп можуть бути вчителі, які викладають різні
предмети й працюють на базі класів, де викладають.
Навчання учасників різних груп за єдиним планом
забезпечить однорівневу підготовку і дасть їм можливість брати
участь у спільних заходах, таких як: дебати, диспути, круглі
столи на проблемні теми щодо євроінтеграційних процесів, про
виклики, пов’язані зі створенням Європейського Союзу. Робота
клубу на початковому етапі (березень, квітень) може завершитися тижнем європейської культури в травні, коли святкуємо
День Європи (8 травня – у Європі, 17 травня – в Україні).
План євротижня
І. Оформлення виставки «Європа ХХІ століття»
а) міні-стенди з короткою інформацією про кожну країну;
б) інформаційні бюлетні на тему:
 історія євроінтеграції;
 інформація про ЄС;
 виклики у зв`язку з появою ЄС;
 літературна Європа;
 визначні архітектурні пам`ятки;
 створення шкільного євроклубу.
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ІІ. Запис гімнів та їх озвучення протягом тижня
ІІІ. Години спілкування, організовані класними керівниками за
змістом папок з євроінтеграції
ІV. Екскурсії на базі виставки підготовленими гідами за графіком
V. Інтелектуальна гра між групами учнів за напрямками

Другий етап передбачає подальше розширення знань учнів
про євроінтеграційний процес та більш детальне знайомство з
історією, географією, культурою окремих країн – членів ЄС.
Презентація країн стане результатом роботи груп за напрямками
в ході практичних занять.
За умов сучасних інтеграційних процесів посилюється
робота державних інститутів щодо організації різноманітних
форм роботи та залучення учнівської молоді до засвоєння знань
з даного питання.
Варіативна частина навчального плану передбачає
впровадження в школі спецкурсів: «Євроатлантична інтеграція і
безпека України», «Підприємництво в дії. Міжнародний ринок»,
факультатив: «Основи європейської флористики». Участь у
міжнародних європейських проектах «Громадянська освіта –
Україна», «Анна Франк – уроки історії», конкурсі «Служіння
заради миру». Для учнів організовуються обласні інтелектуальні
ігри на зразок «Захоплююче країнознавство» та всеукраїнські
конкурси, такі як «Молодь тестує якість» та інші.
Отже, проблема формування європейських компетентностей як у вчителів, так і в учнів залишається нагальною в умовах
побудови спільної Європи. Процес формування європейських
знань та цінностей – довготривалий. Результативність та
швидкість його перебігу великою мірою залежить від діяльніснотворчого простору виховної системи державних закладів та
ініціативності й мобільності викладачів, керівників установ.
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ПРАВОВА ОСВІТА ТА ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті висвітлені значення, завдання й зміст правового
виховання учнівської молоді.

У час розбудови нашої державності з особливою силою
ставиться вимога забезпечення прав громадян вільної України,
піднесення їхньої національної самосвідомості й зміцнення
самодисципліни,
відповідального
ставлення
до
своїх
громадянських обов'язків.
Право в суспільстві виконує регулятивну й виховну функції.
Регулятивна функція права виявляється тоді, коли воно,
впливаючи на особистість, соціально орієнтує її вчинки. Норми
права показують зразки належної поведінки, утримують від
небажаних для суспільства дій, впливають на вибір цілей
діяльності й засобів їх досягнення. Ефективність регулятивної
функції права визначається засвоєнням правових принципів і
норм особистістю, визнанням їх справедливості та необхідності,
ставленням до цінностей права як до своїх власних цінностей.
Суть виховної функції права полягає в тому, що воно, регулюючи
вольову діяльність людини, може сприйматися нею як розумово,
так і емоційно, переконуючи її у справедливості закону,
погрожуючи карою у випадку його порушення, викликаючи
поважне до нього ставлення.
Необхідність широкого і всебічного правового виховання
викликається зростанням творчої, організуючої, координуючої
ролі права в економічному, політичному й соціальному розвитку
нашого суспільства.
Жити й працювати в умовах справжньої демократії, усебічно
розкривати її, знаходячи нові форми, неможливо без знання
законів, що виражають загальнонародну волю, визначають межі
прав і свобод громадян, дозволеного й забороненого в інтересах
суспільства, демократичні гарантії та процедури. Найсміливіші
наукові й технічні рішення, соціальні заходи й починання не
принесуть належної віддачі, якщо їх не втілюватимуть у життя
люди політично зрілі, професійно підготовлені, культурні, що
знають і поважають закони. Сьогодні правові знання, як і знання
в галузі природничих і суспільних наук, потрібні й керівникові, і
рядовому спеціалісту для обґрунтованого прийняття рішень,
*
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захисту своїх прав.
Активну в правовому відношенні людину необхідно
формувати змалку, особливо в шкільному віці. Саме через
школу проходить усе підростаюче покоління. Тому перед
школою стоять завдання; розширити правові знання молоді,
сформувати в неї високу відповідальність перед суспільством і
державою, виховати молодих людей у дусі безумовного
дотримання норм права й моралі. Виконання цих завдань
педагогічними колективами сприятиме формуванню у школярів
таких морально-правових якостей, які стануть на заваді
допущенню ними проявів анти суспільної поведінки.
Однією із рис всебічно розвиненої особистості є наявність у
неї високої правової культури. Адже не можна вважати фізично
здорову людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні та
широкі знання, добре працюючи чи навчаючись, порушує норми
моралі чи законів.
Здатність людини розуміти норми моралі й законів та
відповідним чином поводитись не є природженою. Ці якості
формуються під впливом спеціальних виховних заходів, у
спілкуванні людини з іншими людьми, у процесі її участі в різних
видах діяльності.
Метою правового виховання молоді є формування в неї
правової культури громадянина вільної України. Правова
культура складається, передусім, зі свідомого ставлення
громадянина до своїх прав та обов'язків, глибокої поваги до
законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися
закріплених у них вимог, що виражають волю та інтереси
народу, активної участі в управлінні державними справами,
рішучої боротьби з порушниками законів.
Прилучення молоді до правової культури збагачує її
духовне життя. Разом із тим, знання молодою людиною своїх
прав і обов'язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у
власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію,
підвищує
громадянську
активність,
загострює
почуття
непримиренності до негативних явищ.
Підкреслюючи значення правової культури молоді, слід
зазначити, що правове виховання не ставить перед собою мети
озброїти їх досконалим і повним знання діючого законодавства.
Мету правового виховання можна вважати досягнутою, якщо
молодь
знатиме
основні
принципи
законодавства
й
керуватиметься ними у своєму житті, виходячи з глибокої
переконаності в їх правильності і необхідності.
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Правове навчання й виховання треба розглядати як частину
загальноосвітньої підготовки молоді. Адже правова культура є
складовою загальної національної культури. Тому правове
виховання, як один із напрямів виховної роботи, сприяє
соціальному зростанню учнівської молоді, утвердженню в її
свідомості високогуманних принципів, утілених у праві,
підвищенню її соціальної активності.
Правове виховання молоді, порівняно з іншими напрямами
виховання, має свою специфіку. Вона визначається, передусім,
соціально-правовим статусом учнівської молоді в нашому
суспільстві. Учні перебувають у матеріальній залежності від
батьків чи опікунів, їхні самостійність і активність у діяльності
коригуються педагогічним колективом, у них недостатній обсяг
правових знань, які регулюють їх життя і діяльність як
неповнолітніх, тих правових норм, якими доведеться керуватися
у своєму майбутньому житті й діяльності.
Вивчення досвіду роботи з правового виховання молоді
переконує, що в цій справі мають місце певні недоліки:
 акцентування на кримінальній тематиці;
 захоплення окремими правовими питаннями замість
розкриття всієї системи принципів права, їх місця в житті
суспільства, обґрунтування їх справедливості;
 концентрація уваги на поясненні того, що закон
установлює обмеження, заборони, замість розкриття моральної
суті правових норм, формування досвіду належної поведінки;
 розрив між розкриттям загальних положень права і форм
конкретної поведінки, унаслідок чого використовуються
приклади, що викликають тільки пізнавальний або розважальний
інтерес, а не ефективне включення;
 недостатнє наголошування на особистій відповідальності
особистості за скоєне.
На жаль, значна частина педагогів вважає, що результативність правового виховання залежить від рівня їхньої сумлінності, усвідомлення ними мети виховання й своєї відповідальності, кількості проведених виховних заходів. Хоч ці показники
відіграють не останню роль, але основне – у характері діяльності
педагогів і діяльності вихованців, характері стосунків між ними.
Розбудова національної школи вимагає подолання
надмірної опіки у виховній роботі. Педагоги спільно з учнями й на
чолі їх мають творчо вирішувати загальні життєво важливі
проблеми, думати над тим, як здійснити заплановане, постійно
вдосконалювати життя й діяльність учнів.
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Важливо кожному аспекту правового виховання надавати
практичну спрямованість. Мається на увазі, щоб учні не тільки отримували правову інформацію під час виховних заходів, не
тільки ознайомлювалися зі своїми правами та обов'язками, а й
свідомо використовували отримані знання відповідно до конкретного виду діяльності, правильно користувалися своїми правами,
виконували свої обов'язки в конкретних життєвих ситуаціях.
У цьому плані доцільно залучати молодь до активної участі
в охороні правопорядку, боротьбі із правопорушеннями, захисті
матеріальних і моральних цінностей суспільства. Залучення
молоді до доступної і посильної правоохоронної діяльності з
наведення порядку в навчальному закладі та за його межами
формує в них уміння боротися з анти суспільними явищами,
виробляє навички правомірної поведінки.
Успіх правового виховання значною мірою залежить і від того, наскільки виховна робота активізує внутрішні можливості самої людини. Основною метою діяльності педагогічного колективу
слід вважати досягнення такого рівня розвитку правової свідомості особистості, коли контроль із боку педагога за її поведінкою замінюється самоконтролем, а вдосконалення моральноправової сфери свідомості стає функцією самої особистості.
Мету правового виховання можна вважати досягнутою,
якщо вихованець набув здатності самостійно управляти своєю
поведінкою. Така здатність досягається не тільки всім ходом
право виховної роботи, а й самостійною роботою особистості
над собою, її участю в правоохоронній діяльності.
Важливою умовою успіху в правовому вихованні є забезпечення продуманого його планування. Проблеми правового виховання мають становити органічну частину планів навчального
закладу. У ньому повинні бути зазначені точне місце і роль кожного учасника правовиховного процесу, визначені всі необхідні
умови тісного взаємозв'язку цього процесу з іншими напрямами
виховання. Плани мають ґрунтуватися на всебічному аналізі
стану дисципліни й порядку, ураховувати вікові особливості
молоді та рівень їхньої правової свідомості, передбачати
систему органічно пов'язаних між собою виховних заходів.
У правовому вихованні важливим є питання, звідки до особистості надходить правова інформація, який виховний інститут
справляє на них найбільший вплив. Джерелами правових
знань є: газети, телевізор, радіо, викладачі, мати, юридична
література, журнали, батько, кіно, друзі, художня література,
сестри й брати, товариші. Дещо інша картина щодо джерел
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інформації неповнолітніх правопорушників: телебачення, школа,
мати, газети, кіно, друзі, учителі, батько, юридична література,
журнали, художня література, сестри і брати, товариші по школі.
За порадами з правових питань молодь звертається до: матері,
друзів, батька, сестри й брата, викладачів тощо.
Підвищенню результативності правового виховання сприяє
ретельний аналіз проведеної роботи, виявлення ступеня
ефективності тих чи інших виховних заходів, виявлення та
усунення причин і умов правопорушень, Узагальнення й
висновки
допомагають
розробляти
нові
заходи
для
вдосконалення правового виховання молоді та всієї навчальновиховної роботи. У кінцевому підсумку це сприяє зміцненню
дисципліни й порядку, попередженню правопорушень.
Завдання правової освіти та правового виховання молоді:
правова освіта та правове виховання в загальній системі
національного виховання вирішують тільки властиві їм завдання.
До них, передусім, належить формування правової свідомості
молоді. Правова свідомість людини є головним чинником, який
впливає на вибір способів поведінки, на готовність до дії в тій чи
іншій ситуації. Слід відкинути неправильне уявлення про те, що
порівняно з моральним чи трудовим вихованням формування
правової свідомості є більш пізнім етапом соціалізації індивіда.
Правова свідомість формується на основі правових знань,
уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які склалися в нашому
суспільстві й становлять суспільну свідомість, що має
вирішальний вплив на формування правосвідомості особистості,
тобто індивідуальної свідомості. Від індивідуальної правосвідомості залежить поведінка конкретної особи.
Вплив суспільної свідомості на індивідуальну в умовах
навчального закладу здійснюється через реалізацію виховних
можливостей навчальних предметів, а також шляхом
позаурочної виховної роботи. Педагог у даному разі виступає як
активний посередник між суспільною правосвідомістю та
свідомістю молоді. При цьому враховуються індивідуальні
особливості кожного студента, його знання, почуття, оцінні
судження, які сформувалися у процесі його життя й виховання.
Правову свідомість слід розглядати як складову наукового
світогляду, що відображає правову сторону суспільних явищ і
фактів. Тому й формування її здійснюється разом із формуванням політичних, моральних, естетичних, інших поглядів і переконань.
Для правового виховання добирається обсяг і зміст життєво
важливої й доступної для юнацького віку правової інформації,
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яка дозволить в обмежений час досягти максимального виховного ефекту, не перевантажуючи пам'яті непотрібними фактами
та деталями. Правові знання допомагають співвідносити свої
вчинки й поведінку своїх товаришів не тільки із загальноприйнятими моральними нормами, а і з вимогами законів, і
вносити у свою поведінку корективи, змінювати її у правильному
напрямку. Регулятором поведінки в таких випадках є виконання
норм моралі й звичаїв. Однак це не означає, що можна обійтися
без правових знань. Не слід і перебільшувати значення цих
знань, які самі по собі не можуть стати вирішальною умовою
дотримання людиною правових норм. Окремі особи, які
допускають правопорушення, іноді краще знають певні вимоги
законів, ніж їхні ровесники, але це не стримує їх у конфліктних
ситуаціях, не стає регулятором їхньої поведінки.
Правові знання сприяють формуванню в молоді чіткого
уявлення про те, що є правомірним і що – неправомірним у
конкретній ситуації, якими є правові наслідки певної дії чи
вчинку. У такому разі хоча людина конкретно не знає тексту
правової норми, але в неї є певне уявлення про це. Якщо в
основі правових уявлень лежать тільки знання моральних норм,
молода людина не завжди зможе розібратися, чи є вчинок
неправомірним чи аморальним.
В основі правових поглядів і переконань лежать правові
знання й уявлення. Юнак, у якого сформовані правові погляди й
переконання, не лише усвідомлює їх істинність, а й готовий діяти
відповідно до норм законів. У процесі формування правових
поглядів і переконань важливо, щоб у їх основі були істинні
знання, які правильно відображають певні правові норми. Інакше
погляди й переконання будуть помилковими. Формування правових поглядів і переконань проходить ефективніше, коли знання
особисто значущі для особи, коли в неї виробилось до них
позитивне ставлення. Оцінні ставлення до правових норм, правопорушень, правоохоронних органів та їх діяльності, до власної
поведінки виявляються в оцінних судженнях молодої людини.
Рівень правової обізнаності у правопорушника з питань
кримінального законодавства може бути вищим, ніж у
законослухняної особи. Пояснюється це тим, що правопорушник
уже допустив порушення певних правових норм, міг притягатися
до відповідальності. Звідси можна зробити висновок, що правова
обізнаність сама по собі ще не спонукає до виконання правових
принципів.
Найістотніша різниця правосвідомості законослухняних
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громадян і осіб із відхиленням у поведінці виявляється на рівні
оцінних ставлень до права й правових установок. Якщо для
законослухняної особи таким мотивом дотримання правових
приписів є солідарність із ними, то правопорушника це не
стримує від порушень закону, бо він впевнений у своїй
безкарності. Під час вирішення завдань щодо вибору способів
поведінки в конфліктних ситуаціях правопорушник, як правило,
віддає перевагу протиправним способам вирішення конфлікту.
Таким чином, посилення регулятивної функції права пов'язане з підвищенням правової свідомості особистості й, особливо,
тих її компонентів, які визначають ставлення до права і глибину
його засвоєння, участь у формуванні правової поведінки.
Важливо також, щоб правова інформація супроводжувалася
певними емоційними переживаннями. Емоційна сфера правової
свідомості як соціально-психологічне явище закономірно включає в себе й короткочасні переживання, викликані правовими
явищами, і відносно стійкі стани цих переживань, які звуться правовими почуттями. За своєю суттю вони є однією з форм вираження емоційного ставлення особистості до правових цінностей.
Одним із завдань правого виховання є формування в молоді
правових почуттів, які б регулювали її поведінку: почуття
законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів її
реалізації, справедливості, нетерпимості до порушників норм
права, відповідальності тощо. Інакше основними регуляторами
поведінки будуть прості емоції (гнів, страх), які ведуть до
ситуативної поведінки, нерідко неправомірної. Наявність
правових почуттів допоможе молодій людині долати труднощі,
конфліктні ситуації, внутрішні суперечності, вибирати з різних
шляхів тільки той, що відповідав би нормам права і моралі.
Правові почуття виконують роль: по-перше, психологічних
чинників, що сприяють правильному подоланню внутрішніх
суперечностей
духовного
світу
особистості;
по-друге,
психологічного ставлення особистості до правових явищ і їх
наслідків; по-третє, мотивів правомірної поведінки; по-четверте,
емоційних форм саморегуляції, самооцінки дій і вчинків
особистості; по-п'яте, емоційних компонентів ціннісної орієнтації
відповідно до норм права, правил поведінки.
У процесі формування правових почуттів передусім важливо
розкривати їх зміст. Так, вихованці мають право знати, що
почуття відповідальності виявляється в:
 усвідомленому ставленні
до
своєї
громадської
діяльності й оцінці її з точки зору власної вимогливості;
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здатності до самоаналізу, самооцінки;
умінні своєчасно й точно виконувати доручення,
доводити справу до кінця;
 прояві ініціативи й самостійності у виконанні будь-якої
діяльності;
 здатності передбачати наслідки своїх дій і вчинків,
готовності визнати свою провину;
 емоційному переживанні виконаного завдання;
 умінні дати оцінку власної поведінки, зайняти принципову позицію в конкретній ситуації, непримиренності до
порушників дисципліни.
Правові почуття виховуються через сприймання, систематизацію й узагальнення емоційно забарвлених правових фактів і
різних конкретних переживань, які виникають унаслідок тих чи
інших правових ситуацій. Підвищувати емоційну насиченість
правової інформації можна шляхом образного її викладу, опису
правових фактів, наведення цікавих прикладів для ілюстрування
правового матеріалу, уявного введення молодих людей у правові події, використання кінофрагментів і художніх творів тощо.
Правові почуття можуть виявлятися в позитивному
ставленні до правових явищ чи негативному ставленні до
порушників вимог закону. Виступають такі почуття не в
«чистому» вигляді, а поряд з іншими переживаннями, які мають
моральний зміст. Моральні почуття формуються в особистості
раніше, ніж правові, як і її моральний досвід.
Другим завданням правового виховання молоді є вироблення в неї правових навичок і звичок правомірної поведінки. Як і
навички, звички є автоматизованими діями: у цьому їхня спільність. Різниця між ними полягає в тому, що навичка – це тільки
вміння, здатність виконати ту чи іншу дію без особливого контролю свідомості; звичка ж включає потребу виконати відповідну дію.
Таким чином, молодь повинна не тільки знати норми права,
а й відповідним чином поводитись, щоб слова не розходились з
ділами. «Наше завдання не тільки виховувати в собі правильне,
розумне ставлення до питання поведінки, – писав А.С.Макаренко, – але ще виховувати правильні вчинки, тобто такі звички,
коли б ми робили правильно зовсім не тому, що сіли і подумали,
а тому що інакше ми не можемо, тому, що ми так звикли, і
виховання цих звичок – значно важча справа, ніж виховання
свідомості. Важливо домагатися усвідомлення молоддю того, що
в людини зовнішня поведінка має бути виявленням її внутрішнього світу, високих морально-правових якостей» [1, с.397].
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Навички й звички дотримання норм законів і моралі розглядаються як продукт і закономірний результат свідомого ставлення учнів до виконання своїх обов'язків, до дотримання правових
та інших соціальних норм. Вони разом із тим, не перетворюють
особистість на автомат, який діє машинально. Будь-які дії чи
вчинки нормальної людини завжди пов'язані з її свідомістю.
Оскільки в кінцевому підсумку вся виховна робота спрямується на формування соціальної активності особистості, третім
завданням правового виховання є формування в учнів активної
позиції у правовій сфері, тобто нетерпимого ставлення до
правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі із цими
негативними явищами, які, на жаль, ще мають місце в нашому
житті, вироблення вміння протистояти негативним впливом.
Формування непримиренності до антисуспільної поведінки
передбачає, передусім, розуміння молоддю ролі й суті права,
Конституції України в житті нашого суспільства, суворого
здійснення законності, принципу єдності прав, свобод, обов'язків
та відповідальності. Це буде «базою» правомірної поведінки,
основою активності особистості. Проте виховання нетерпимого
ставлення до правопорушень не треба прирівнювати, а тим
більше зводити до виховання нетерпимого ставлення до
людини, яка скоїла правопорушення.
Рівень активності в правомірній поведінці може бути різний.
У юридичній літературі розглядають такі рівні активності особистості щодо вимог закону. Так, при дотриманні особистістю
правових норм виявляється мінімальна ступінь активності,
оскільки тут вимагається тільки уникнення дій, заборонених правом. Коли ж особистість виконує правові норми, вона виявляє
більше активності в діяльності. При виконанні правових норм
особистість виявляє найвищий ступінь ініціативи і активності [2].
Четвертим завданням правового виховання, яке пронизує
всю правовиховну роботу, є подолання в правовий системі свідомості молоді помилкових поглядів і переконань, негативних
навичок і звичок поведінки, які сформувалися внаслідок помилок
і недоліків виховання.
Специфічним недоліком правової свідомості частини молоді
є помилкові уявлення про зміст правових норм. Часто вони
знають про наявність заборон, але неправильно уявляють собі їх
суть, наслідки їх дотримання чи недотримання. Вони не завжди
переконані, що незнання закону не звільняє від відповідальності
тих, хто його порушив.
Для окремих молодих людей, зокрема тих, хто допускає

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)


56



ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



правопорушення, характерними є невміння зіставляти свої дії і
вчинки з вимогами правових норм. Коли їм доводиться давати
правову оцінку конкретному правопорушенню, вони, унаслідок
незнання закону, виходять із власного уявлення про протиправне. При цьому їхні уявлення базуються не на знаннях конкретних
норм закону, а на відомих їм нормах моралі. Наприклад, дехто з
них вважає, що неповідомлення органів міліції про відоме їм
правопорушення або злочин, який стався, чи про підготовку
якого вони знають, не карається законом, і пояснюють таку свою
поведінку тим, що вони не бажають «втручатися в чужі справи».
Такі недоліки правової свідомості є однією із причин
правопорушень молоді. Усунення цих дефектів у свідомості
окремих молодих людей неможливе без глибокого вивчення
наявних у молоді правових уявлень, поглядів, переконань, без
знання того, як сприймається нею правова інформація, без
посилення цілеспрямованої діяльності навчального закладу з
формування правової свідомості учнівської молоді.
Наявність в окремих особ неправильних правових понять,
поглядів і переконань вимагає спеціальної виховної роботи з метою їх виправлення. Наші дослідження переконують, що така
особистість неохоче позбавляється своїх помилкових переконань. Коли ламається система цих поглядів, особистості треба
запропонувати нову, яка задовольнила б її потреби, стала б
орієнтиром у житті. Якщо особистість усвідомила хибність своїх
поглядів і переконань, вона стає більш поступливою щодо пропонованої їй програми життя й діяльності, починає керуватися
нею за власним бажанням. У процесі переорієнтації помилкових
правових поглядів і переконань ураховують те, що молодь живе
в конкретних умовах, які мають на неї певний вплив. Змінити
погляди молодої людини важко доти, доки вона піддається
впливу попереднього оточення. Наприклад, примусити члена
групи змінити свої погляди важко, оскільки він намагається
поводитись так, щоб це не вимагало ревізії його поглядів. Тому в
процесі правового виховання, коли йдеться про подолання
помилкових поглядів, потрібно в ряді випадків подбати й про
зміну оточення.
Правове виховання молоді покликано також підвищити профілактично-виховну роль навчального закладу в попередженні
аморальних, антисуспільних проявів. Знання молоддю певного
обсягу правових норм, своїх обов'язків перед суспільством,
усвідомлення ними заподіяної шкоди, відповідальності й
покарання за порушення закону сприяє виробленню в неї
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правової свідомості, зобов'язує поводитись у певних межах,
утримує від порушення правил поведінки.
На жаль, окремі викладачі вважають, що проводити виховні
заходи з правової тематики необхідно тільки з метою
недопущення молоддю негативних вчинків, і тому правовиховну
роботу організовують тільки з педагогічно занедбаними учнями,
акцентують увагу тільки на кримінальній тематиці. У таких
випадках із поля зору викладачів випадає формування правової
культури таких представників молоді.
Постановка правового виховання залежить від багатьох
умов: від рівня морально-правової свідомості молодих людей,
від згуртованості колективу і його громадської думки, від стану
дисципліни й порядку.
Розкриті нами завдання правового виховання молоді слід
розглядати не як послідовні етапи правовиховної роботи
навчального закладу. Вирішення їх здійснюється в органічній
єдності і взаємозалежності в навчально-виховному процесі через
реалізацію конкретного змісту правового виховання.
Література:
1.
2.

Макаренко А.С. Твори. – К.: Рад.шк., 1954. – Т.5. – С.397.
Оксамытный В.В. Правовое воспитание – важный фактор
формирования социально активной личности. – К.: Наук.думка,
1979.-С.47.
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ВИХОВНА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті подана науково-методична інформація про виховну
систему школи, сучасні підходи до її конструювання, зміст, напрямки
діяльності, різні форми методичної роботи з класними керівниками.

Метою статті є дослідження сутності виховної системи
школи та її значення для виховання підростаючого покоління.
У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що
школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя,
а повноцінно живе. Школа завжди віддзеркалювала життя і
проблеми громади, здійснювала постійний зв’язок сучасного з
минулим і майбутнім. Отож, сучасна школа повинна допомогти
дитині, підлітку визначитися не лише ким бути, а яким бути,
головне – як жити, як улаштувати свій індивідуальний спосіб
життя. Як зазначала відомий український педагог Софія Русова,
*
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«нова школа кладе собі за головну мету збудити, дати виявитися
самостійним творчим силам дитини.
Задля того, щоб зуміти викликати в учня духовну діяльність,
треба зрозуміти душевний склад дитини… Виховання мусить мати за мету виробити людину з широким розумінням своїх громадянських обов’язків, з незалежним високорозвинутим розумом,
братерським почуттям до всіх людей, людину, здатну до роботи,
таку людину, яка ніде, ні за яких обставин не загине морально і
фізично й проведе в життя свою незалежну думку» [9, с.122].
Створення умов для самореалізації дитини – головна місія
сучасної школи, а без розвинутої, науково обґрунтованої
виховної системи досягти цієї високої мети неможливо.
Виховна система в школі – спосіб життя шкільного колективу, який використовує різноманітні за змістом методи та форми
організації роботи, розвиває індивідуальні особливості учнів,
уміння приймати індивідуальні рішення, розвиває ініціативу, активність.
Розвиваючи систему виховної роботи з учнівською молоддю
в загальноосвітній школі № 46, педагогічний колектив зберігає
кращі традиції працелюбства, високого морального духу,
життєстверджуючих ідеалів, відданості рідній землі, Батьківщині
та прагне виховати нового молодого громадянина, патріота
незалежної держави України, здатного включитися, бути творчим
учасником розбудови суверенної України, захищати її,
підвищувати міжнародний авторитет.
Концепція виховної системи школи спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у XXІ столітті.
Пріоритетними завданнями концепції виховної роботи школи є:
 формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою приналежність до сучасної європейської цивілізації,
підготовлений до життя, чітко орієнтується в сучасних реаліях;
 виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я
як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і
засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього
фізичного та психічного здоров’я;
 виховання особистості демократичного світогляду й
культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою
ставиться до традицій, культури народів світу;
 створення й розвиток цінностей громадського суспільства, запобігання негативним проявам серед учнівської молоді,
дитячій бездоглядності, безпритульності та підлітковій злочинності;
 створення
сприятливих
умов
для
повноцінного
морально-психологічного, соціального й духовного розвитку сім’ї,
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гармонізації взаємовідносин поколінь;
 формування в учнів національної свідомості, людської
гідності, любові до рідної землі, свого народу;
 забезпечення умов для самоорганізації та самореалізації
особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних
інтересів;
 формування екологічної культури людини, гармонії її
відносин із природою;
 забезпечення високої художньо-естетичної освіченості й
вихованості особистості.
Основні принципи виховання:
 Принцип безперервності та наступності: виховна
діяльність досягає своєї мети тоді, коли вона проводиться
регулярно та систематично, послідовно та безперервно.
 Принцип гуманізації виховання: педагогічне співпраця
вчителя, учня та батьків при їх повному взаєморозумінні.
 Принцип демократизації виховання: розвиток учнівського
самоврядування.
 Принцип цілісності: людина не виховується «частинами».
 Принцип особистісно-орієнтованого підходу у вихованні:
реалізація індивідуальних здібностей особистості через
колективну творчу діяльність.
 Принцип емоційності: виховання особистості неможливе
без виховання емоцій та естетичної свідомості.
 Принцип ефективності та оптимізації: інноваційна
діяльність учителя, пошук нових форм та методів виховання.
Основні напрямки та форми виховання:
Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за
основними напрямками:
 громадянське виховання;
 моральне виховання;
 превентивне виховання;
 формування національної культури;
 формування здорового способу життя;
 художньо-естетичне виховання;
 патріотичне виховання;
 родинне виховання;
 екологічне виховання;
 трудове виховання.
Основні форми виховної роботи залежать від змісту та
завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з
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урахуванням основних напрямків діяльності школярів.
Сучасна школа має навчити школярів мислити, досліджувати, робити висновки, відстоювати та обґрунтовувати свої думки.
Для цього необхідно застосовувати такі форми й методи навчання та виховання, які б активізували пізнавальну діяльність
учнів, створювали проблемні ситуації, вимагали творчого підлоду. За таких умов найдоцільнішим є використання методу проектів, який вважається одним із перспективних методів навчання.
Участь у проекті – це можливість для учнів:
 реалізувати на практиці свій план дій;
 побудувати систему партнерських взаємин із дорослими,
організувати спільну роботу з учителями;
 змінити своє життя й довкілля на краще;
 вплинути на результати в розв’язанні проблем, які
стосуються життя;
 генерувати ідеї та здійснювати їх.
Система діяльності загальноосвітньої школи № 46 показує,
що значною мірою розвиток зумовлений активною співпрацею
педагогічного колективу з органами учнівського самоврядування
у сфері соціального проектування. Плідним наслідком діяльності
педагогічного та учнівського колективів стала реалізація проектів
«Учнівське
самоврядування»,
«Ветеран
живе
поруч»,
«Довкілля», «Твій вибір – здоровий спосіб життя». Процес
успішної реалізації проектів передбачає об’єднання зусиль учнів,
учителів-наставників, шкільної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, громадськості, що спрямовані на вирішення
важливих для громадян проблем.
Проекти, здійснювані сьогодні з власної ініціативи педагогів
та учнів, можна розцінювати як провісники нової якості виховного
процесу в закладі, однією із складових освітньої політики
майбутнього.
Головним критерієм оцінки діяльності школи є її випускник
та його досягнення.
Сьогодення ставить низку вимог до особистих рис людини,
здатної стати творцем свого життя. Сучасний випускник повинен
осмислено діяти в ситуації життєвого вибору, грамотно ставити
мету й досягати її, діяти продуктивно в освітній, професійній та
життєвих сферах. Необхідною сьогодні стає компетентність у
розв’язуванні проблем, гнучкість у використанні знань у нових
умовах, уміння працювати з різними джерелами інформації. Крім
названих якостей школа, безумовно, повинна виховувати
порядну людину, громадянина України, який житиме й
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працюватиме на користь суспільству, родині, собі.
Випускник нашої школи – це особистість, яка розвивається
за визначеними напрямками (виховання у процесі навчання;
позакласна діяльність; між особисті стосунки) та має володіти
певними якостями і вміннями:
 бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним, уміти
презентувати себе на ринку праці;
 критично мислити;
 використовувати знання як інструмент для розв’язання
життєвих проблем;
 генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й
нести за них відповідальність;
 уміти працювати в команді й володіти комунікативною
культурою;
 уміти запобігати конфліктами та виходити з будь-яких
конфліктних ситуацій;
 цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для
самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в
інтересах суспільства, держави;
 бережливо ставитись до свого здоров’я та до здоров’я
інших, як до найвищої цінності;
 бути здатним до вибору численних альтернатив, які
пропонує сучасне життя.
Виходячи з означеного, педагогічний колектив школи
розробив модель випускника школи.
Дитина при народженні має всі необхідні потенційні людські
здібності, які розвиваються лише за сприятливих соціальних і
культурних умов у сім’ї та зовнішньому середовищі, до якого
належить школа.
Сучасна школа здійснює свою діяльність у складних соціально-економічних умовах, в умовах кризи в політиці, економіці,
соціальній сфері та суспільній свідомості. За таких умов школа
як ніколи покликана залишатися для дітей рідною домівкою,
другою сім’єю, у який не тільки дають освіту, але і створюють
умови для виховання, розвитку та реалізації особистості. Звичайно, школа не в змозі захистити дітей від шкідливого впливу
середовища, але вона спроможна вплинути на ступінь його дії.
У пункті 1 статті 29 «Конвенції про права дитини» сказано:
«Освіта дитини повинна бути направлена на розвиток
особистості, обдарувань, розумових та фізичних здібностей
дитини в найповнішому обсязі» [2, с.7]. А це означає, що для
повноцінного розвитку наших вихованців необхідно занурити їх у
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різноманітні види творчої діяльності: музики, театру, живопису,
танцю, прикладного мистецтва, спорту тощо.
Додаткова освіта в Херсонській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступеня № 46 налічує різноманітні напрями діяльності учнів.
- навчально-розвивальний напрямок;
- естетичний напрямок;
- спортивно-оздоровчий напрямок.
Навчально-розвивальний напрямок – це важлива підсистема додаткової освіти, націлена на реалізацію важливих освітніх
функцій:
- поглиблення та розширення знань, створення умов для
розкриття здібностей та самовизначення учнів. Він включає:
- екологічний гурток «Людина і природа»;
- факультативи, курси за вибором;
- предметні тижні;
- гурток «Географи – краєзнавці»;
- бібліотечний пост;
- правовий
клуб
«ИСК»
(«Истинные
служители
Конституции»);
- ГПД (група продовженого дня);
- ЮІД (команда «Юні інспектори дорожнього руху»;
- ДЮР (дружина юних рятівників).
Важливою ланкою додаткової освіти є спортивнооздоровчий напрямок. У школі створена досить різноманітна
база спортивних секцій та гуртків:
- спортивні секції (баскетбол, футбол, веслування,
таеквандо, плавання, аеробіка);
- спортивний клуб «Шлях до успіху»;
- туристичний гурток;
- Пост Здоров’я;
- центр «Здоров’я» шкільного самоврядування.
Широка палітра позакласної діяльності запропонована
учням у галузі естетичного виховання, яка представлена
наступними колективами:
- театральні: «Пролісок», «Школярик», «Синій птах»,
«Перші кроки»;
- хореографічні:
зразковий
театр-студія
«Віночок»,
естрадно-спортивний клуб «Вива-Дансер»;
- гурток образотворчого мистецтва «Фантазери»;
- філія музичної школи.
Робота гуртків, спортивних секцій та клубів у школі
спрямована на формування стабільної системи додаткової
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освіти, найголовніша мета якої розкриття обдарувань кожної
дитини. У цілому можна сказати, що подана система додаткової
освіти навчального закладу дозволяє розв’язувати складні
завдання виховання, та, продовжуючи розвиватися, удосконалюється за всіма напрямками діяльності учнів.
Педагогічний колектив школи розуміє, що найкращій спосіб
уберегти дитину від негативних та асоціальних проступків – це
залучити її до гурткової роботи. Зайнятість учнів у позаурочний
час сприяє укріпленню самодисципліни, розвитку самоорганізованості та самоконтролю школярів. Підвищення рівня
змістовного проведення дозвілля формує в учнів практичні
навички здорового способу життя та вміння протистояти
негативному впливу навколишнього середовища. Масова участь
дітей у різноманітних програмах дозвілля сприяє згуртуванню
шкільного колективу, укріпленню традицій школи, затвердженню
сприятливого соціально-психологічного клімату в ній. Тому
особлива увага приділяється розвитку мережі шкільних гуртків,
яка повинна задовольнити різноманітні потреби дитини.
Під час планування сітки додаткової освіти необхідно передбачити шляхи залучення до них якомога більшої кількості учнів.
Організація гурткової діяльності в школі на принципах системності, різноманітності, опори на інтереси та потреби дитини,
добровільності участі в дозвіллі дозволяє залучати до гурткової
роботи велику кількість учнів, яка зростає з кожним роком.
Реалізуючи завдання додаткової освіти (вирівнювання
стартових можливостей розвитку особистості дитини; сприяння
вибору її індивідуального освітнього шляху та самореалізації;
забезпечення кожному учню «ситуації успіху»), педагогічний
колектив школи створює умови щодо вільного розвитку
особистості.
Перед українською національною школою стоять надзвичайно важливі завдання: підготувати до життя людину, здатну
визначити власну роль у суспільному житті. Орієнтуючись на
гуманізацію освіти, на розвиток особистості учня, визнання її
цінності для сучасного суспільства, насамперед, необхідно
пам’ятати, що її становлення відбувається у взаємодії із
особистістю вчителя, що лише творчий учитель може виховати
творчого учня. Отже, зростання ролі творчої особистості вчителя
набуває особливої актуальності в наші часи. Керівництво школи
приділяє значну увагу підготовці вчителів до педагогічної діяльності в умовах модернізації освіти, до виховання сучасного покоління молодих громадян. Підготовка спеціалістів, які є високо
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освіченими та культурними, кваліфікованими фахівцями, здатними до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впровадженні новітніх технологій – одне з найважливіших
завдань методичних об’єднань учителів нашої школи.
Робота методичного об’єднання класних керівників планується з метою постійного підвищення професійної майстерності,
реалізації інноваційного потенціалу сучасних технологій виховання, нових форм і методів виховної роботи. Структура методичної роботи об’єднання класних керівників відповідає запитам
кожного педагога, потенційним можливостям творчих учителів.
Протягом навчального року проводиться низка науковопрактичних конференцій, семінарів, круглих столів, майстеркласів, тренінгів, психолого-педагогічних консиліумів, педрад,
педагогічних читань з проблеми виховання. У центрі уваги –
сучасні технології виховної роботи, зокрема, особистісно
орієнтовані, проблеми толерантності, патріотизму, національної
свідомості. На базі школи постійно відбуваються семінари для
слухачів курсів Південноукраїнського інституту післядипломної
освіти (заступників директорів з виховної роботи, педагогіворганізаторів та класних керівників міста, області).
Основним принципом, на основі якого здійснюється методична робота як система в школі, є принцип діагностичного підходу. Він означає організацію методичної роботи на підставі аналітичної інформації про стан професійної компетенції педагогічних працівників та їх потреб, результатів педагогічної діяльності.
Діагностична діяльність у школі здійснюється в декількох напрямках. Одним із основних є моніторинг результатів діяльності
класних керівників, який суттєво підвищив їх соціальну активність
Відстеження діяльності класних керівників проводилося за
такими показниками:
1) безперервна освіта (участь у різних формах методичної
роботи: педрадах, методичних об’єднаннях класних керівників,
міських конкурсах, методичних тижнях та ін.);
2) здійснення виховного процесу (організація виховної
роботи в класному колективі);
3) документальне
оформлення
виховної
діяльності
(ведення журналів із ТБ, папки класного керівника та ін.);
4) виконавча дисципліна.
Середній показник із цих факторів дає можливість виявити
класних керівників, які з високою відповідальністю ставляться до
своєї праці. Отримана інформація допомагає класному керівнику, який не зумів належним чином організувати діяльність дитя
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чого колективу, швидко й чітко коректувати свою виховну роботу.
Здійснення діагностування діяльності педагогів дає
можливість вносити корективи в діагностичні таблиці вчителів, а
також організувати систематичну цілеспрямовану роботу з
надання конкретної науково-методичної допомоги кожному
вчителеві шляхом індивідуальних консультацій, наставництва,
функціонування творчих та консультативних груп.
Моніторинг діяльності класних керівників здійснюється за
допомогою таких методів педагогічної діагностики як анкетування, співбесіди, тестування, самооцінка та спостереження.
Діагностика дозволяє визначити, як реалізовані педагогічні
завдання, які з них вимагають подальшого вирішення.
Раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної
творчості дає змогу віднаходити шляхи до вершин педагогічної
майстерності, до розуміння місії сучасного педагога.
У сучасних умовах надзвичайно актуальною стає співпраця
школи й сім’ї. Соціально-економічні зміни, які відбуваються в
житті нашої країни, поставили більшість сімей на рівень
виживання. Діти залишаються без батьківського піклування, що
неминуче веде до зростання правопорушень, скоєних
неповнолітніми.
Тому
перед
сучасною
школою
стає
найважливіше завдання – повернути батьків обличчям до школи.
Лише за цілеспрямованої взаємодії педагогів і батьків, їх
продуктивної співпраці, яка передбачає рівність сторін, взаємну
доброзичливість і повагу, можна здійснити рішучий поворот до
особистості школяра, створити сприятливі умови для його
самовизначення, самореалізації та розвитку.
У загальноосвітній школі №46 склалася певна система
роботи з батьками. Змістовно і послідовно вирішуються
завдання родинно-сімейного виховання:
- гармонійний всебічний розвиток дитини, реалізація її
творчого потенціалу;
- формування в учнів моральних цінностей із позиції добра,
справедливості, правди, людяності;
- підготовка до життя в існуючих соціальних умовах;
- підвищення пріоритету виховання дітей у сім’ї та
гуманних взаємин між членами родини;
- створення сприятливої трудової атмосфери в сім’ї;
- формування навичок поведінки і взаємовідносин учнів у
сім’ї;
- виховання любові та чуйного ставлення до батьків,
уміння цінувати їх працю;
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- залучення до традицій родинно-побутової культури,
активної участі у всенародних і сімейних святах.
Єдність сім’ї і школи – неодмінна умова, без якої неможливо
досягти бажаних результатів. Це добре розуміють наші вчителі,
класні керівники, тому співпраця школи й батьків здійснюється за
трьома основними напрямками:
 педагогічна просвіта батьків (батьківський всеобуч. класні
батьківські збори, круглі столи);
 залучення батьків до навчально-виховного процесу (День
відкритих дверей, відкриті уроки для батьків, родинні свята,
концерти, конкурси, екскурсії, спортивні змагання разом із
батьками, трудові десанти);
 участь батьків в управлінні навчально-виховним процесом (батьківський комітет класу, батьківський комітет школи,
шкільна рада, благодійний батьківський фонд «Щедрість»).
Особлива увага приділяється педагогічній просвіті дорослих, програма якої коригується й доповнюється залежно від
інтересів сім’ї та дітей. У школі працює постійно діючий батьківський всеобуч, до складу якого входять батьки, педагоги.
Практикується залучення кваліфікованих фахівців і представників установ охорони здоров’я та правоохоронних органів.
Інформаційний психологічний вісник «Ми і наші діти», який
видається раз на чверть, знайомить батьків з новітніми
методами виховання в сім’ї.
Важливим аспектом взаємодії є організація спільної творчої
діяльності педагогів, батьків та учнів. Неможливі без підтримки
батьків підготовка та проведення різноманітних виховних заходів
у школі – родинних свят (вечір-вогник «Сімейні традиції»,
батьківські посиденьки «Різдвяні свята», свято «Благословенне
слово «Мати»), благодійних акцій, тижня сім’ї «Я і моя родина»,
спортивних змагань, свят до Дня Знань, Нового року, Дня матері,
Останнього дзвоника, Дня Міжнародного захисту дітей тощо.
Зміцнювати ділові стосунки, формувати трудові навички й
позитивне ставлення до праці в колективі допомагають спільна
участь батьків та учнів у заходах з благоустрою школи і прилеглої території (День довкілля, чисті четверги), традиційні збори
макулатури (двічі на рік), посильний ремонт класних приміщень.
Для розв’язання складних проблем у школі створено
батьківський комітет школи, благодійний батьківський фонд
«Щирість» та батьківську раду. Спільними зусиллями
поповнюється матеріально-технічна база навчального закладу,
змінюється на краще його зовнішній вигляд та інтер’єр.
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Таким чином, на всіх етапах організації родинно-сімейного
виховання школа намагається залучати до активної співпраці
батьків, бо разом вони мають одне спільне завдання – виховати
особистість, здатну знайти своє місце у цьому складному житті.
Важливу роль в організації роботи з батьками відіграє
діагностика. Скоригувати роботу школи в даному напрямку,
відстежити досягнутий результат дозволяють різноманітні
дослідження та тестування, які проводять методисти та
психологи школи, класні керівники. Система роботи з батьками
включає глибоке вивчення сім’ї.
Плідна співпраця педагогічного, учнівського та батьківського
колективів школи завжди стоїть на захисті дитини від життєвих
негараздів, а також створює умови для вільного розвитку її
духовних і фізичних потреб, сприяє самовизначенню та
самореалізації кожного учня.
Таким чином, виховна система в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №46 спрямована на створення належного
освітнього середовища для розвитку індивідуального потенціалу
особистості учня і вчителя відповідно до їхніх інтересів, можливостей, нахилів, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу в
навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної освіти та світової культури; збереження та розвиток морального, фізичного покоління, виховання патріотизму, громадських
якостей особистості, свідомого ставлення до свого здоров′я.
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важливі аспекти самореабілітації в реабілітаційній роботі.

Конвенція ООН про права дитини, визначаючи пріоритет
інтересів дитини в суспільстві, наголошуючи на недопустимості її
дискримінації за будь-якими ознаками чи мотивами, проголошуючи право кожної дитини на сімейне виховання та батьківське
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піклування, водночас зазначає, що держава має забезпечувати
відповідну турботу про дитину, якщо батьки цього не роблять.
Поняття «реабілітація» за своїм смислом і походженням
означає відновлення втраченої здатності, повернення певної
якості після того, як вона з якихось причин зазнала негативних
змін, на що й спрямована робота працівників загальноосвітніх
шкіл-інтернатів в періоди порушення адаптаційних функцій у
їхніх вихованців.
Виховна
система
загальноосвітньої
школи-інтернату
охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні
заняття, позаурочне життя вихованців, різноманітну діяльність і
спілкування за межами школи, вплив соціального, природного,
предметно-естетичного середовища.
Ядром виховної системи школи-інтернату є диференційована єдність різнотипних колективів, тобто загальношкільний
колектив. Основу кожного колективу складає конкретний
вихованець. Результатом педагогічної взаємодії вихованців і
педагогів має стати розвинена особистість.
Велике значення для створення виховної системи в
загальноосвітній школі-інтернаті має педагогічна спадщина
Я.Корчака, А.Макаренка, В.Сухомлинського та інших дослідників.
Уважно спостерігаючи за учнями, Я.Корчак дійшов висновків, що
для корекції особистості вихованців, перш за все, потрібно
організувати їхнє життя. «Інтернат – це клініка, де зустрічаються
різні захворювання душі і тіла із слабкими можливостями
організму, де тяжка спадковість заважає, затримує процес
одужання. І якщо інтернат не буде моральним курортом, є
загроза, що він стане вогнищем зарази» [1, с 176].
Дослідження Л.У.Єфграфової, І.В.Дубровіної, М.І.Буянова,
О.М.Прихожан, В.О.Сизоненко, Н.М.Толстих, Д.Й.Фельдштейна
та ін. свідчать, що брак батьківської любові, ласки, допомоги,
турботи, доброти, людського тепла та розуміння породжують
явище депривації, коли дитина позбавлена можливості
задоволення достатньою мірою протягом тривалого часу деяких
основних психічних потреб. Це призводить до зниження її
інтелекту, зривів у поведінці, нервових напружень, посилює
агресивність дитини.
М.І.Буянов стверджує, що сімейне неблагополуччя тією чи
іншою мірою завжди призводить до неблагополуччя в розвитку
дитини, а саме у формуванні емоційно-вольової сфери,
інтелекту, характеру взаємостосунків з іншими людьми.
Неблагополучна сім'я формує неблагополучних дітей. У не
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сприятливих умовах виховання, коли мають місце ще й соціальні
патології, вилікувати дитину буває важко.
Недоліки сімейного виховання може виправити загальноосвітня школа-інтернат. Для педагогіки реабілітація є тією
категорією, яка визначає спрямованість виховання на подолання
проблем соціалізації особистості вихованця, її методологічна
основа полягає у відновлені порушених зв'язків і відносин з
довкіллям (колективом, сім'єю, середовищем неформального
спілкування тощо). Провідний спосіб її реабілітації – створення
ситуації успіху й зменшення емоційної значущості конфлікту.
Педагогічна реабілітація – один з аспектів виховної
діяльності, що включає в себе специфічні установки, методичні
принципи й практичні прийоми, мета яких полягає в подоланні
суб'єктивного відриву духовних переживань особистості від
виховної ситуації, або, за термінологією соціальної психології,
відновленні єдності з довкіллям, психічній реадаптації людини.
Соціально-педагогічну реабілітацію вихованців шкіл-інтернатів можна охарактеризувати як систему педагогічних, психологічних, соціальних, медичних заходів, спрямованих на відновлення,
корекцію, компенсацію психічного, соціального, фізичного станів,
прав і свобод дітей, які постраждали внаслідок негативних змін,
соціальних обставин і умов, різного роду насилля тощо.
Характерними ознаками вихованців, які потребують
соціально-педагогічної реабілітації, є такі:
1. Насамперед, діти й підлітки, які переживають життєву
кризу. Криза – це перехід від одного життєвого періоду чи циклу
до іншого.
Розрізняють нормативні (чи вікові) та ненормативні життєві
кризи. Нормативні – це закономірні періоди розвитку особистості,
коли зростає імовірність розвитку дисгармоній, внутрішніх
конфліктів тощо. Ненормативні трапляються внаслідок ряду
життєвих обставин (смерть близької людини, різкі зміни умов
життя та ін.). Одну з найсерйозніших нормативних криз –
підліткову – можна подолати засобами так званої інтрапсихічної
психодрами, що працює із субособистостями людини, тобто
внутрішніми прихованими життєвими ролями.
2. Реабілітація необхідна дітям, які зазнали психічної
травми в результаті насильства (зокрема сексуального). У цьому
разі треба допомогти дитині позбутися наслідків негативного
емоційного досвіду, а також отримати новий позитивний
емоційний досвід.
3. Дуже важливою є допомога дітям, які переживають горе
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через утрату когось із близьких (психодрама, терапія творчістю:
малювання, читання, літератури та ін.).
4. Психореабілітації потребують також діти, які страждають
від соціальної дезадаптації, що виникла внаслідок зміни
життєвих обставин: переїзду, зміни соціального оточення тощо.
Основна причина дезадаптації – утрата багатьох соціальних
зв'язків (а разом із ними й міжособових ролей) і труднощі
створення нових.
5. Окремо слід сказати про випадки неблагополучної
сімейної ситуації дитини в результаті різкої зміни сімейних
обставин; розлучення батьків, позбавлення батьків батьківських
прав, усиновлення тощо.
Критеріями ефективності соціально-педагогічної реабілітації
є позитивні зміни в інтелектуальній, емоційно-мотиваційній,
поведінковій сферах особистості.
Показниками критеріїв можна вважати:
- зниження рівнів психічної напруженості, соціальної тривожності особистості, подолання нею страхів, депресії, стресу;
- наявність позитивних змін «Я-концепції» індивіда,
прагнення до реалізації свого особистісного потенціалу;
- адаптація до дидактичної системи школи-інтернату, наявність успіхів у подоланні програм у навчанні;
- формування позитивного соціального досвіду взаємин,
співпраці з ровесниками й дорослими;
- стабілізація, бажано – поліпшення стану здоров'я дитини.
Серед важливих умов реабілітації вихованців шкілінтернатів є виховання самостійності. Самостійність – складна
інтегративна якість особистості, що визначається вмінням
свідомо скерувати поведінку, практичну діяльність відповідно до
власних поглядів і переконань, долати перешкоду на шляху до
реалізації обраної програми життєдіяльності без допомоги з боку
інших людей.
Самостійність гарантує незалежність, що, у свою чергу,
формує відчуття дитиною свого «Я», своєї цінності.
Діти,
які прибувають
до
школи-інтернату,
мають
невпевненість у собі, тривожність, замкненість. Це зумовлено
тим, що попередній досвід життя в цих дітей переважно
негативний, розвиває у них залежність від дорослих, спричинює
відсутність прагнення до успіху, занижену самооцінку тощо.
Вони звикли до авторитарного стилю взаємовідносин. У
школі-інтернаті треба виховувати самостійність у таких дітей. Як
це зробити, коли життя вихованців – в умовах жорсткої
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регламентації, надмірної опіки й контролю з боку дорослих, і,
більше того, у навчально-виховному процесі перевага, як і в
попередні роки, надається навчанню й уроку як основній формі
його реалізації?
Проблема ж виховання самостійності є надзвичайно
актуальною. В основу навчально-виховного процесу, на
противагу традиційній педагогіці «суб'єкт-об'єктних» відносин,
має бути покладена особистісно-зорієнтована модель, яка
ґрунтується на «суб'єкт-суб'єктних» взаєминах вихователя і
вихованця, передбачає створення й забезпечення оптимальних
умов для розвитку й реабілітації кожної дитини.
Методика виховання самостійності:
- діагностика рівнів сформованості самостійності в кожного
учня;
- стимулювання учнів у різних видах практичної діяльності;
- уміння педагога своєчасно змінити позицію щодо організації праці дітей: від безпосереднього до опосередкованого
керівництва;
- створення сприятливих умов для самореалізації й
самоактуалізації.
Для реалізації кожного завдання необхідно вміло підібрати
методи. Важливим компонентом виховання самостійності є праця. Успіхи в роботі викликають у вихованців емоційний підйом,
почуття задоволення, гордості; спонукають до відповідної
поведінки; сприяють формуванню й закріпленню практичних
умінь і навичок; надихають на участь у нових справах.
Успіх у вихованні самостійності певною мірою залежить від
індивідуальності дитини.
Реабілітаційна педагогіка має поєднувати в собі
психотерапевтичні функції із традиційними цілями та
завданнями навчання й виховання, тобто не лише формувати,
розвивати, а й усувати ті перешкоди, що виникають на шляху
нормального розвитку особистості.
Найвищою метою реабілітаційної педагогіки є формування в
особистості здатності до самостійного творчого здійснення свого
життя.
Реабілітаційна педагогіка потребує розробки спеціальних
педагогічних методик, що включали б у себе елементи
психотерапевтичних технік, доступних для використання
спеціально підготовленими педагогами. Саме такими можуть і
повинні бути вихователі шкіл-інтернатів.
Цілком можливим є включення в педагогічний процес рольо
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вих ігор, терапії творчістю, бібліотерапії, варто використовувати
для цього уроки літератури, творчості, гуртки творчості чи художньої самодіяльності, драматичні студії тощо.
Характерно, що реабілітаційна педагогіка порушує хибну
традицію орієнтування лише на позитивні сторони розвитку
особистості й не звертає увагу на труднощі й дисгармонії цього
розвитку, залишаючи їх прерогативою медицини. Необхідно
здійснити в межах теоретичної та практичної педагогіки
реабілітацію «цілісної людини» разом з її дисгармонійними й
пограничними особливостями, які є просто необхідними для
будь-якого повноцінного розвитку особистості.
Важливим аспектом реабілітаційної роботи є самореабілітація. Самореабілітація – це самодопомога в якомога
продуктивнішому подоланні внутрішніх і зовнішніх перешкод,
виході зі скрутного становища, поверненні на тимчасово
втрачену траєкторію життєвого шляху.
Самореабілітація спрямована на самостійну роботу людини
із собою в складних життєвих обставинах, які ще не можна
назвати кризовими.
Така психологічна допомога сприяє розкриттю суб'єктивного
потенціалу людини, стимулює самостійні пошуки внутрішньої цілісності, гармонійності, нових можливостей саморозвитку, самоздійснення, полегшує розробку індивідуальних стратегій
перетворення проблемної ситуації.
Важливими параметрами в суб'єктивній картині ситуації виступають, по-перше, уявлення про ситуацію, і, по-друге,
уявлення про способи її подолання. Тут йтиметься про так зване
опанування, тобто про індивідуальний спосіб взаємодії із
ситуацією згідно з її власною логікою, значущістю для людини та
її сьогоднішніми можливостями.
Опанування – це така поведінка, яка використовується людиною для керування власним передбаченням і переживанням
кризової ситуації. Це безперервні спроби в думках і діях відповідати конкретним вимогам, що їх диктує ситуація, і не лише
відповідати, а трохи випереджувати їх, бути до них готовим.
Головне завдання опанування – забезпечити та підтримати
певний рівень психічного та фізичного здоров'я, хоча б мінімально, але все ж таки задоволеність собою, своєю діяльністю,
спілкуванням.
Опанування може бути як цілком усвідомлюваним, так і несвідомим. Серед способів опанування слід назвати, наприклад,
активно-вчинковий, коли людина швидко приймає рішення й
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здійснює певний вчинок, який допомагає їй полегшити кризовий
характер ситуації. Інколи не менш ефективним виявляється й
опанування шляхом уникання, коли краще не діяти, а ігнорувати
обставини, склалися, просто перечекати неприємності.
Деякі люди воліють обирати для себе активно-когнітивне
опанування, пояснивши собі всі можливі причини ускладнень,
знайшовши виправдання для того, що відбувається.
За Р.Лазарус, існують такі загальні типи опанування:
1) проблемно-сфокусоване опанування, коли взаємозв'язок людини із середовищем змінюється завдяки діям
подолання;
2) емоційно-сфокусоване опанування, коли змінюється
лише спосіб інтерпретації того, що відбувається;
3) уникання, яке може комбінуватися як з проблемносфокусованим, так і з емоційно-сфокусованим опануванням.
Які функції процесу опанування?
1. Якщо ми не зможемо вчасно опанувати ситуацію, вона
опанує нас.
2. Опанування виконує дуже важливу функцію регуляції
емоційних станів.
3. Опанування виконує також і функцію поступового
вирішення проблеми.
В обох випадках можливі як дієвий, так і суто уявлюваний
модуси реагування на скрутні обставини.
Покладатися лише на себе, розраховувати тільки на власні
сили, – це зовсім не показник особистісної зрілості. Скоріше,
навпаки. Якщо людині важко звернутися по допомогу, це
свідчить про наявність якихось глибоких, застарілих конфліктних
переживань.
Стратегії опанування:
- дистракція – для подолання напруження, зняття зайвої
тривоги, полегшення страждання ми просто намагаємось
відволіктися, переключити свою увагу на щось інше;
- релаксація – розслаблення. Майже в кожному випадку переживання скрутних часів корисно час від часу давати собі
відпочинок;
- перевизначення – людина робить спробу побачити свої
проблеми в іншому світлі, щоб зробити ситуацію об'єктивно
терпимою, не такою гострою;
- прийняття – погодження з тим, що проблема дійсно є, хоча поки що нічого не можна зробити для її розв'язання;
- емоційне відреагування – прояв почуттів у відповідь на
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ускладнення;
- пошук підтримки – людина самостійно звертається до рідних, друзів, знайомих, щоб поділитися своїми проблемами;
- пряма дія – спрямована на вирішення болючої проблеми
або хоча б збирання конкретної інформації про можливості такої
дії.
Розглянемо найхарактерніші типи ставлення до кризової
ситуації:
1. Ігнорувальне ставлення.
Дитина не хоче або не може реально оцінити наслідки того,
що відбувається. Причини:
- Дитина може не мати внутрішніх ресурсів, енергії, сил для
того, щоб подивитися правді у вічі.
- Можливо, ігнорувальне ставлення є віддаленим
результатом якоїсь психічної травми.
- Треба пам'ятати, що тотальне ігнорування складних
життєвих обставин, захоплення створеною на власний смак
ілюзорною дійсністю до добра не доведе.
2. Перебільшувальне ставлення.
Дитина фіксує кожну, навіть зовсім випадкову, зміну як знак,
що
віщує
про
поглиблення
страждань,
зростання
неприємностей.
3. Демонстративне ставлення.
Деякі особистості постійно підкреслюють, що їхня ситуація –
найгірша, що доля до них найнесправедливіша. Несприятливі
життєві обставини трактуються з утилітарного боку. «Жертва»
непомітно експлуатує оточуючих, формує в них емоційну залежність від себе, маніпулюючи відвертим бажанням підтримки.
4. Волюнтаристське ставлення.
Дитина, потрапивши в кризову життєву ситуацію, починає з
подвоєною енергією заперечувати дійсності. Вона не приймає
реальності, не хоче рахуватися з погіршенням працездатності,
загостренням хронічних захворювань, необхідністю зупинитися у
своєму рухові вперед і, можливо, трохи змінити напрямок або
подбати про надійне оточення.
Кредо: Я зможу примусити себе жити так, ніби нічого не трапилось.
Але вольові перевантаження не безмежні. Жорстокість до
себе непомітно обертається жорстокістю, спрямованою на інших.
5. Продуктивне ставлення.
Така дитина тверезо, терпляче сприймає себе завжди, – і в
час везіння, удачі, натхнення, і в період загибелі надій, краху
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найзаповітніших мрій і бажань. Продуктивне ставлення до кризи
передбачає володіння людиною цілою гамою стратегій
самоопанування.
Криза – це не лише страждання, це й великі можливості, несподівані перспективи. Життєва криза може бути різної глибини:
поверхова, середня та глибока.
Таким чином, для усунення наявних недоліків, створення
належних умов, психолого-педагогічної і соціальної реабілітації,
здійснення відповідної корекції, спрямованої на те, щоб
допомогти дитині свідомо орієнтуватися в суспільному житті,
бути високоморальною, духовно й інтелектуально розвиненою
людиною, потрібна, передусім, педагогічна готовність педагогів
до розв'язання цих проблем, психологічна й моральна готовність
до нових взаємин.
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ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
«Я У СВІТІ»
У статті розкрито питання навчання іноземної мови в
дошкільному навчальному закладі відповідно до нової державної
програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка повною
мірою забезпечує реалізацію особистісно орієнтованої моделі
дошкільної освіти.

Наша країна незабаром має вступити в загальноєвропейський дім. Сьогодні практично кожен із нас відчуває
необхідність володіти іноземними мовами. Цього вимагають
реалії життя. Підтвердженням цього є те, що підвищується
інтерес до освітніх закладів, де додатково вводиться вивчення
декількох іноземних мов.
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Є попит – є й пропозиція. У дошкільних закладах відповідно
до чинного законодавства організовуються додаткові платні
послуги, відкрито гуртки з вивчення іноземної мови.
Отже, є привід замислитися над тим, коли і як треба починати навчання іноземної мови, щоб досягти бажаного результату.
Більшість науковців дійшли згоди в тому, що організований
педагогічний вплив на дитину в період її сензитивного мовного
розвитку, тобто в дошкільному віці, дає їй можливість швидко й
легко опанувати розмовну формулу іноземної мови [6].
Питання змісту та методів вивчення іноземної мови дошкільнятами слід розглядати в гармонійному поєднанні з наявними
програмами виховання у дитячих садках. Але в існуючих до
цього часу програмах «Дитина», «Дитина в дошкільні роки»,
«Зернятко», «Малятко» лише в останній було коротко визначено
обсяг знань з англійської мови для дітей, які можуть вивчати її за
ініціативою дошкільних закладів та за бажанням батьків [5].
Нарешті маємо нову Базову програму розвитку дитини
дошкільного віку «Я у Світі», схвалену колегією Міністерства
освіти і науки України 21 березня 2008 року та затверджену
наказом від 29 січня 2009 року № 41.
Базова програма «Я у Світі» – третя складова комплекту
нормативних документів та науково-методичних матеріалів,
пов’язаних із модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та
гуманізацією її цілей і завдань. Вона розроблена на виконання
Закону України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента
дошкільної освіти в Україні [1],
Це перша державна програма нового типу, у якій уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини
раннього та дошкільного віку, відображено вимоги до оновленого
змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років
життя, зокрема до його інваріантної частини. Вона істотно
відрізняється від попередніх програм та забезпечує реалізацію
особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти і вперше
вводить поняття «базові якості особистості» та лінії розвитку
дошкільника.
У другій частині програми передбачено вимоги до вивчення
іноземної мови в дошкільному віці, зокрема:
- до віку дитини;
- до мети, завдань та змісту іноземної мови;
- до організації життєдіяльності дошкільників;
- до тривалості та періодичності занять;
- до контролю та оцінювання сформованості навичок та
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вмінь дошкільника з аудіювання та мовленнєвих умінь.
Починати навчати вихованця іноземної мови можна за
умови сформованості в нього норм та вмінь рідного мовлення та
готовності до цього виду діяльності. У новій програмі чітко
вказано, що розпочинати вивчення іноземної мови в ДНЗ
доцільно з п'яти років, ураховуючи індивідуальні особливості
дітей. Педагог навіть може порадити батькам не поспішати з
початком навчання дитини іноземної мови [2].
У програмі зміщено акценти з обов’язкового засвоєння
дітьми певного обсягу знань, умінь, навичок на розвивальний та
виховний
аспекти.
Приорітетними
цілями
організації
життєдіяльності є розвивальні, виховні та навчальні.
Наприклад:
Розвивальні доцільно формулювати в такий спосіб:
- розвивати мовленнєві здібності;
- розвивати навички соціальної комунікації;
- розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію;
- розвивати уяву дітей в умовах гри (драматизації), роботи
в парах;
- розвивати культуру спілкування в ситуації «Знайомство»
тощо.
Виховні цілі формулюються так:
- виховувати інтерес дошкільників до культури, традиції,
звичаїв людей, які розмовляють іншою мовою;
- виховувати позитивні риси характеру, моральні якості,
елементарну культуру спілкування;
- формувати ціннісне ставлення до іншомовного довкілля,
відкритість для контактів, толерантність до несхожої культури,
повагу до її носіїв, неприйняття забобонів, стереотипів,
дискримінацій і т.п.
Навчальні цілі передбачають, з одного боку, прилучення
дітей до культури країни, мова якої вивчається; з іншого –
розширення загального кругозору дітей.
Наприклад:
- прищеплювати елементарні навички усного мовлення
іноземною мовою (розуміти, говорити);
- сприяти
набуттю
дошкільником
елементарних
лінгвістичних знань;
- залучати мовленнєвий досвід спілкування дошкільників
рідною мовою для перенесення його на спілкування іноземною
мовою і навпаки;
- навчити
вести
діалог-розпитування
в
ситуації
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«Знайомство» і т.п.
Зміст програмового матеріалу розподіляється на складові:
- тематика (сфери) спілкуванні;
- мовленнєву, мовну (фонетичну, лексичну, граматичну),
соціокультурну компетентність.
Хоча цей розподіл – досить умовний.
При плануванні системи занять на навчальний рік педагог
має право проявити власну творчість, самостійно визначати
послідовність вивчення тем, використовувати дидактичні
матеріали, які є в його розпорядженні.
Сфери
життєдіяльності
«Люди»
«Природа»
«Культура»
«Я Сам»

Теми спілкування
Давайте познайомимося. Моя сім’я
Тварини і птахи. Їжа. Овочі і фрукти. Пори року
Будинок. Меблі. Одяг. Ігри
Тіло людини. Робочий день

Наведемо приклад оформлення плану-конспекту заняття з
англійської мови:
Сфера життєдіяльності «Люди»
Тема: «Сім’я»
Мета: 1. Розвивальна: розвивати мимовільну та слухову
пам»ять, уяву в умовах гри.
2. Виховна: виховувати культуру спілкування, сприяти
соціалізації дитини.
3. Навчальна: закріпити вживання нових лексичних одиниць (mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather) та тренувати навички діалогічного мовлення.
Обладнання: «насіння» ріпки, жовті кульки, зображення членів
родини
Провідною діяльністю дітей цього віку є ігрова. Однак не
варто покладати на гру функції навчання і навпаки, підміняти
навчальну діяльність використанням ігрових прийомів, ігровою
діяльністю [4].
Важливо надавати перевагу дидактичним або сюжетнорольовим іграм.
Наприклад:
Активізація лексичних одиниць за темою «Сім’я».
Інсценізація казки. Роздати картинки дітям, які будуть
виступати в ролі бабусі, дідуся і т.д., кожному в руку дати
«насіння» ріпки. Першим кличуть дідуся. Дідусь кличе бабусю,
бабуся – маму, мама – тата, тато – дочку і т.д. Діти: Grandfather,
come here!
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Grandfather: Grandmother, come here!
Всі інші діти – брати й сестри.
Викладач: Усі кинули «насіння» в «землю». Ось бачите, яка
уже виросла ріпка (показувати заздалегідь приготовлену жовту
кулю із зеленим листочком).
Для успішної організації процесу навчання іноземної мови
слід ураховувати різні види мотивації:
 комунікативну (бажання спілкуватися іноземною мовою);
 лінгвопізнавальну (позитивне ставлення до оволодіння
мовним матеріалом);
 інструментальну (позитивне сприймання форм і методів
навчальної діяльності).
Не менш важливо внести ці мотиви в контекст ігрової
діяльності як провідної.
Уживання рідної мови на заняттях обов’язкове для
організації ігрової діяльності.
Кількість занять на тиждень залежить від умов, у яких
організовано навчання (від 4 до 2 занять на тиждень). Тривалість
заняття – у середньому 20 хвилин, залежно від вікової групи. Час
проведення занять визначає педагог. Вихователь із правом
навчання іноземної мови сам обирає зручний для заняття час,
розподіляючи групу на підгрупи. Якщо заняття проводить педагог
– учитель – складається спеціальний графік [2].
Головне в навчанні дошкільників – розвиток та збереження
їхнього психічного та фізичного здоров’я, виховання позитивного
ставлення до культури, яка відрізняється від української.
Фахівець із викладання іноземної мови повинен чітко
пам’ятати про особливості дітей цієї вікової групи:
 мовний апарат дитини в цьому віці дуже пластичний;
 їм притаманні нестійка увага, конкретне мислення;
велика здатність до імітації;
 удосконалюється уява;
 розвивається почуття та вольова регуляція поведінки
тощо.
З огляду на емоційність, уразливість дошкільнят, їх
нездатність до тривалого напруження при контролі та
оцінюванні, слід дотримуватись наступних вимог:
 виправлення мовленнєвих помилок педагог здійснює в
коректній формі (повторює звук, слово, фразу, у яких зроблено
помилку, не привертаючи до неї увагу дитини та інших);
 варто створювати «ситуацію успіху», схвалювати
щонайменші намагання дошкільника проявити активність,
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долучитися до ігор тощо;
 якщо помилку не вдається виправити на занятті, бажано
зробити це під час індивідуальної роботи;
 педагог не порівнює дітей між собою, позитивно оцінює
доробок кожної конкретної дитини, не виставляє дітям оцінок на
зразок шкільних балів, а лише фіксує динаміку їх просування
шляхом засвоєння іноземної мови;
 оцінювати вміння дошкільника з аудіювання та говоріння
можна, орієнтуючись на їх оптимальних набір, указаний в
Програмі;
 указаний набір мовленнєвих умінь дошкільники
виявляють під час підготовки та проведення іншомовного
підсумкового свята для батьків та однолітків.
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у
Світі» є програмою відкритого типу, оскільки залишає можливість
розроблення варіативної частини змісту, яка нині практично не
розроблена.
Єдине видання, яке має гриф Міністерства освіти і науки
України – програма «Англійська мова для дітей дошкільного
віку» (автор Т.М.Шкваріна), методичні рекомендації та добірка
занять до неї. Наказом Міністерства освіти і науки від 16 жовтня
2009 року № 336 «Про затвердження Плану дій щодо
поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних
навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх
навчальних закладів на 2009-2012 роки» визначено, що
необхідно розробити регіональні заходи щодо поліпшення якості
вивчення іноземних мов, зокрема: організувати надання
додаткових послуг відповідно до попиту батьків, забезпечити
заклади сучасною літературою та організувати передплату
дитячого журналу «Пізнайко» тощо [4].
Необхідно також розв’язувати проблему наступності в
оволодінні іноземною мовою дітьми старшого дошкільного та
молодшого шкільного віку, установити логічні зв’язки між
підготовкою дошкільнят та молодших школярів.
Можна з упевненістю сказати, що на даному етапі педагогипрактики вже напрацювали чимало цікавого матеріалу з
означеної проблеми. Так, вихователем Білозерського ясел-садка
№3 Г.І.Васильєвою, яка навчає дошкільнят англійської мови,
зібрано цікавий дидактичний матеріал. Узагальнено досвід
«Ігрова комунікативна спрямованість навчання дошкільнят
англійської мови», розроблено авторську програму з англійської
мови для дітей дошкільного віку, методичні рекомендації, плани
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конспекти занять, виховних заходів. Двічі–тричі на рік
проводяться відкриті заняття, на які запрошуються батьки, діти
та педагоги. Тож пропонуємо обмінюватись досвідом, проводити
«круглі столи», створити книгу педагогічних знахідок із
програмами, конспектами занять, ігор-вправ тощо.
Таким чином, навчання іноземній мові в дошкільному
закладі слід організовувати, ураховуючи вимоги нової програми
та рівень готовності дитини. Керівникам дошкільних закладів
радимо створювати матеріально-технічні умови для подальшого
відкриття відповідних груп.
*

Piechaczek S.
KONCEPCJE E. CIORANA
WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI HUMANISTYCZNEJ

У статті розглядається концепція Еміля Чорана (філософа, який
народився в Румунії, жив і творив у Франції) в контексті розвитку
гуманістичної думки.

Prezentowana przez Ciorana wizja świata i człowieka skłania do
twierdzenia, iż na ukształtowanie się jej wpłynęła w głównej mierze
przynależność rumuńskiego myśliciela właśnie do tej, a nie innej
nacji. Rumuński fatalizm, niezdolność do iluzji, akceptacja każdej
sytuacji z wyjątkiem własnej, poczucie wyrzucenia poza historię i
czas, dostrzeganie nieuniknionego, nawyk cierpienia bez końca i bez
powodu, wiara rumuńskiego ludu w to, że grzech i stworzenie są tym
samym oraz nieustanne oskarżenia pod adresem tegoż stworzenia
są konstytutywnymi elementami myśli Ciorana. I chociaż jako
paryżanin powinien czuć się w pełni europejczykiem, spadkobiercą
«lepszego» i zwolennikiem postępu, przyznawał rację chłopu
rumuńskiemu, dla którego człowiek jest istotą przegraną, zdającą
sobie sprawę z tego, że cokolwiek zrobi, to i tak wcześniej czy
później będzie tego żałował [1]. Oprócz swoistego jarzma
rumuńskości na poglądy autora Pokusy istnienia miała duży wpływ
myśl moralistów francuskich, z którą Cioran zetknął się jeszcze
przed przyjazdem do Francji. Moraliści, umieszczając w centrum
samego człowieka, starali się rozpoznać i przeanalizować jego
sytuację w świecie. Mówiąc o pobudkach ludzkich uczuć i działań,
demaskując pozory, ukazując szereg paradoksów i sprzeczności,
wykpiwając postawy i drwiąc z człowieka, jednocześnie wznosili się
ponad to wszystko. Skrupulatnie śledząc każde wewnętrzne
*

© Piechaczek S.
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poruszenie, wyzbywali się naiwności i możliwości niezmąconego
przeżywania codziennych iluzji. Pokazali oni Cioranowi czym jest
bezkompromisowość w tropieniu motywów ludzkich działań,
spoglądanie na każdą rzecz z wielu odmiennych perspektyw czy
podejrzliwość wobec wszelkiego rodzaju doktryn, co z kolei
doprowadziło Ciorana do XIX i XX-wiecznej filozofii antysystemowej
reprezentowanej przez Kierkegaarda, Nietzschego czy Szestowa.
Słabość wielkich konstrukcji filozoficznych polegała na tym, iż nie
docierały one do życia, nie potrafiły udzielić odpowiedzi na
fundamentalne pytania dotyczące człowieka – pytanie o sens
istnienia, dobro i zło, zbawienie. Odpowiedzią na krach filozofii
racjonalistycznej był, z jednej strony, rozwój różnego rodzaju
ideologii, natomiast z drugiej, filozofowanie na nową modłę,
filozofowanie antysystemowe, osobiste, a nawet biograficzne [2].
Kierkegaarda czy Szestowa nie interesowały uniwersalne,
abstrakcyjne prawa, lecz ich własne przeżycia i poszukiwania, a więc
to, co nie daje się ująć za pomocą spłycających uogólnień. Podobnie
Cioran skupiony na własnych odczuciach nieustannie wadzi się sam
ze sobą, jest zarazem katem i ofiarą, orłem i wężem, wyposażony w
szpony jednego, odpiera ataki jadem drugiego – spotyka się w nim
człowiek wierzący z ateistą, buntownik z konserwatystą, święty z
grzesznikiem [3]. Niczym nas nie mami i nie wynajduje rozwiązań,
które byłyby złudne, a gdy jakieś znajdzie zaraz je obala. Zdając
sobie sprawę z tego, że życie toczy się wśród żywiołów i że to
właśnie one warunkują nasze istnienie Cioran nie ma wątpliwości, iż
egzystencja polega na walce z tymi żywiołami, zaś teorie i koncepcje
wcale nam tego nie ułatwiają. Wręcz przeciwnie, filozofia posługując
się naukowym językiem jako narzędziem poznania sprawia, iż
rzeczywiste problemy znikają pod warstwą terminologicznej
żonglerki, jałowych pytań i spekulacji. Stąd też aforystyczny
charakter twórczości autora Historii i utopii, brak zaufania wobec
filozofii akademickiej i sceptycyzm, który w XX wieku nie gdzie
indziej, lecz właśnie w dziełach rumuńskiego myśliciela uzyskał swój
najdoskonalszy wyraz. Sceptycyzm Ciorana był sceptycyzmem
sceptycznym wobec samego siebie [4]. Ten rumuński «dyżurny
sceptyk kończącego się świata» [5] głosząc wszem i wobec
katastrofę tego świata, następnie poddawał ją w wątpliwość.
Poświęcając tematowi Boga, świętych i zbawienia większą część
swych dzieł, sam był organicznie niezdolny do jakiejkolwiek wiary –
religijnej, ideologicznej – czy filozoficznej. Można powiedzieć, iż
sceptycyzm był dla niego nie tyle stanowiskiem filozoficznym, co
«postawą wybitnie filozoficzną» [6], rodzajem środka uspokajają
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cego, który w trakcie gorączki wywołanej jakąś niepokojącą kwestią,
pokazując, iż właściwie nie ma żadnych odpowiedzi, uspokajał go i
pozwalał spoglądać na tę oraz inne kwestie z pewną dawką
zobojętnienia. Mimo to Cioran wciąż na nowo podejmował się prób
zgłębiania najbardziej palących kwestii dotyczących człowieka, z
których największą jest według rumuńskiego myśliciela właśnie ten
człowiek oraz jego sytuacja egzystencjalna.
W Narodzinach tragedii Nietzsche mówi o starodawnym
podaniu, według którego król Midas ścigał po lasach mądrego
Sylena i kiedy wreszcie schwytał go, zapytał się co jest
najwłaściwsze i zarazem najlepsze dla człowieka. Mało urodziwy
towarzysz Dionizosa nieporuszenie milczał przez jakiś czas, aż w
końcu ponaglany przez króla, wybuchnął śmiechem i odparł:
Nieszczęsne, efemeryczne stworzenie, czemu zmuszasz mnie
do oznajmienia ci czegoś, czego bodajby raczej nie usłyszał? To, co
najlepsze, jest dla ciebie zupełnie nieosiągalne – a jest tym nie
urodzić się, w ogóle nie być, być niczym. A druga rzecz dla ciebie
najpożądańsza – to rychło umrzeć [7].
Tę przypowieść można uznać za motto niemal każdej książki
Ciorana. Autor Zarysu rozkładu jak żaden inny przedstawiciel
współczesnej myśli humanistycznej podkreślał, iż w przyrodzie
rządzi niesprawiedliwość, zaś człowiek, będąc wytworem i częścią
świata, nie może nie ulec zatracie. Wyobrażamy sobie, że zbliżamy
się do różnych celów, jednak w rzeczywistości w miarę upływu czasu
jesteśmy coraz bliżej wyłącznie jednego celu – rozkładu. Może
nawet chcielibyśmy kochać niebo i ziemię, czyny i uniesienia, jednak
w tym wszystkim odnajdujemy li tylko to, co odsyła nas do śmierci.
Kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, iż natura, dając nam w posiadanie
niewielki skrawek materii, na każdym kroku stawia się po zwrot
należności i że właściwie urodziliśmy się tylko po to, by umrzeć, w
pełni odsłania się przed nami bezsens «niepotrzebnie spłodzonego
świata» [8] oraz naszego własnego istnienia. Podczas gdy raj był
patrzeniem bez rozumienia, zerwanie owocu z Drzewa Poznania
skazało nas na życie w miejscu, w którym rozumiemy aż za bardzo.
Za każdym razem kiedy otwieramy oczy, natychmiast stykamy się ze
świadomością, która przypominając nam o nieuchronnym końcu,
czyni niedogodności istnienia stokroć uciążliwszymi, zaś samo życie
zamienia w nieznośne brzemię. Będąc rdzeniem naszego «ja»,
równocześnie konstytuuje to «ja» i jest w nim instancją cierpienia
tym większą, im bardziej jest rozwinięta i im wyraźniej ukazuje
znikomość pierwiastka witalnego.
Nic więc dziwnego, że w myśli Ciorana nieistnienie jest
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największym dobrem, jednakże dobrem nieosiągalnym dla kogoś,
kto już zaistniał. W przeciwieństwie do powszechnie panującej opinii,
według której narodziny są niezwykle hojnym darem losu, zaś
najgorsze czeka nas u końca naszych dni, autor Pokusy istnienia
twierdzi, że to właśnie moment poczęcia, będąc czystym przypadkiem i trafem wartym śmiechu, jest źródłem wszelkich niedomagań i
klęsk życiowych [9]. Absurdalność narodzin polega na tym, iż
wydobywając nas z nicości i nadając nam imię, równocześnie
powołują do życia byt skazany na śmierć, «metafizyczne oszpecenie
i pozbycie się twarzy» [10]. W ten sposób z największego szczęścia
przekształcają się one w największe przekleństwo, co więcej, mając
całkowicie akcydentalny charakter są od nas zupełnie niezależne –
wbrew naszej własnej woli zostajemy rzuceni-w-świat oraz
zniewoleni przez samoświadomość. I chociaż starożytni mawiali, że
nie warto bać się nicości, która przyjdzie, gdyż jest ona podobna do
tej sprzed narodzin, według Ciorana sytuacja ma się trochę inaczej,
gdyż przed indywidualizacją mieliśmy jeszcze szansę na nieistnienie,
natomiast stając się jednostką zaczynamy istnieć i właśnie ta
istniejąca cząstka boi się zagłady. Stąd też, im wcześniej nastąpi
nasza śmierć i im mniejszy opór samoświadomości napotka, tym dla
nas lepiej. W O niedogodności narodzin spotykamy poruszające
wyznanie Ciorana:
Byłem sam na tym cmentarzu dominującym nad wsią, gdy
weszła tam kobieta w ciąży. Wyszedłem natychmiast, żeby nie
musieć patrzeć z bliska na tę nosicielkę trupa ani medytować nad
kontrastem między wystającym brzuchem i zapadłymi grobami,
między fałszywą obietnicą a kresem wszelkich obietnic [11].
Co jednak pozostaje jeśli już urodziliśmy się i przyszło nam żyć
dłużej niż kilka godzin? Przy pierwszym zetknięciu z myślą o śmierci
jest ona dla nas realnością metafizyczną, czymś odrębnym i
odległym, dopiero potem, kiedy z gościa zamieni się we
współlokatora, czujemy jej ciężar i dreszcz i nie mówimy już o niej
samej, lecz o lęku przed nią – jest to przejście od metafizyki do
psychologii [12]. Wyostrzona świadomość, przypominając o kresie
istnienia, utrzymuje nas w strachu i tym samym czyni z życia
nieprzerwaną agonię, która poprzedza nierzadko o dziesiątki lat tę
właściwą towarzyszącą zgonowi. W tej sytuacji musimy stawić czoło
dwóm pytaniom: «Jak znosić życie?» oraz «Jak znosić samego
siebie?» i postarać się udzielić na nie odpowiedzi [13]. Stoi przed
nami zadanie polegające na zmniejszaniu cierpienia powstałego
wskutek indywiduacji, rozparcelowania pierwotnej Jedni na
poszczególne
indywidua
o
coraz
większym
stopniu
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samoświadomości, oraz na szukaniu sposobów przekroczenia,
transgresji tej samoświadomości. Nie chodzi zatem o pokonanie
samej śmierci, lecz strachu przed nią, czy też uczynienie
świadomości śmierci mniej przerażającą.
W poszukiwaniu wyjścia z sytuacji, w której świadoma samej
siebie egzystencja równa się cierpienie, Cioran, odrzucając
zbawienie w rozumieniu chrześcijańskim na rzecz indywidualnej i
ateistycznej autosoteriologii, ucieka się do myśli buddyjskiej.
Ponieważ jest zdany tylko i wyłącznie na siebie i nie może liczyć na
życie pośmiertne, wybiera wyzwolenie, które, obchodząc się bez
Łaski oraz kładąc nacisk na Wiedzę Zbawczą, nie ma konotacji
religijnych i nie jest zależne od jakiejś transcendentnej istoty, zaś
opiera się w głównej mierze na oczyszczeniu świadomości z fikcji i
iluzji świata zewnętrznego.
Według autora Świętych i łez człowiek – pełen pożądań i
przekonań – buduje ponad rzeczywistością różnego rodzaju
konstrukcje, tworzy systemy oraz wartości, które następnie zwracają
się przeciwko niemu i stają się powodem cierpienia. Podczas gdy
substancja rzeczy jest ze swej istoty pozbawiona jakiejkolwiek treści,
każdy zamyka się w swoim własnym niedorzecznym świecie,
nadając kształt i wielkość temu, co tak naprawdę żadnej
rzeczywistości nie posiada. Jak na skrajnego subiektywistę
przystało, Cioran uważa, że wszystkie wizje świata, zarówno te
zrodzone z rozumowania, jak i intuicji, wstrętu czy entuzjazmu, są
równie słuszne i w równym stopniu mogą przemawiać do wyobraźni.
Ponieważ wytwory ludzkiego umysłu kształtują się w zależności od
doświadczenia, wieku, nastroju i okoliczności, każdy wydany przez
nas sąd jest z jednej strony prawomocny, zaś z drugiej nie ma
żadnego znaczenia, tak, iż zawsze jednocześnie mamy rację i
mylimy się. Dowolny pogląd, system, wierzenie okazuje się być
prawdziwe lub fałszywe w zależności od tego jak wielka namiętność
za nim przemawia, stąd też nie dziwi fakt, iż prawdy powstają i giną
wraz z naszymi uczuciami, i wszystkie one są li tylko błędami,
których jeszcze nie zdemaskowaliśmy, a może właściwiej – nie
przeżyliśmy [14]. Ich następstwo w życiu pojedynczego człowieka
czy też na arenie historii przedstawia «gigantyczną farsę Ducha»
[15] i rumuński myśliciel nie może się nadziwić temu, że zawsze
znajdą się ludzie, którzy będą opowiadać się «za» lub «przeciw». Co
więcej, absolutny charakter własnych prawd nie tylko nakazuje
przedkładać je nad inne, ale również zmusza do wcielania ich w
życie i egzystencji podług wyznaczanego przez nie rytmu. To z kolei
generuje cały szereg pragnień i przywiązań, które stają się źródłem
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gorączkowych dążeń oraz wzbudzają w nas ciągły niepokój na myśl
o niepowodzeniu lub stracie. Każda namiętność gwarantuje nam to,
że będziemy szli od udręki do udręki, wyrywa nas ze spoczynku,
zniekształca i przykuwa uwagę do jakiegoś obiektu. Rozpalając krew
i wzbudzając naszą fascynację, daje poczucie pełni życia, jednakże
ostatecznie, kiedy jej przedmiot zaczyna zdecydowanie odbiegać od
naszych o nim wyobrażeń lub ulega powolnej zatracie, ona sama
zmienia się w cierpienie [16].
Podobnie w buddyzmie, podstawowym elementem osobowości
jest świadomość, która jest warunkiem percepcji, percepcja
warunkiem postrzeżeń, postrzeżenia emocji, emocje żądz, żądze
cierpienia, jak również chorób, starości, śmierci i ponownych
narodzin, a więc kołowrotu Samsary. Zwykły człowiek nie dostrzega
tego, funkcjonuje jedynie dzięki niedostatkowi wiedzy, póki pozory
wydają mu się czymś rzeczywistym jest zdolny kochać, nienawidzić i
zmagać się z nimi [17]. Jeśli jego celem jest działanie i bycie
skutecznym w tym, co robi, z konieczności musi pozostawać na
powierzchni rzeczy i stać się ślepym na to, co nierzeczywiste, musi
sam siebie oszukiwać, by zapomnieć, że jest li tylko «oraczem na
Saharze» [18], gospodarzem piastującym pieczę nad tym, czego nie
ma. Przemyca własne istnienie z godziny na godzinę oddany
tysiącom wierzeń, idoli i zajęć nie dostrzegając, iż pod tą warstwą
przyjemnych oszustw kryje się wyłącznie czyste, nie zabarwione
aktywnością ludzkiego ducha, istnienie.
Odwołując się do buddyzmu, Cioran czyni rozróżnienie między
prawdą absolutną a prawdą względną, czyli tzw. «prawdą błędu». Ta
pierwsza jest prawdą wyzwolonego, przywilejem niedziałającego,
chwytającego niesubstancjalność rzeczy, znosi wszystkie inne
prawdy i ukazuje ich pustkę równocześnie sama będąc pustką, ale
świadomą siebie [19]. O ile nicość jest zawsze skażona naszą
nieczystością i stanowi podlejszą wersję pustki, o tyle pustka jest
nicością pozbawioną cech negatywnych. Ilekroć ją odczuwamy
zachodzi w nas jakaś zmiana – chociaż zachowujemy stare wady
przemianie ulegają nasze stosunki ze światem, najgorsze popędy
łagodnieją, zaś udzielona nam przez nią lekcja rezygnacji z
uczestników czyni nas widzami. Odkrycie pustki tam, gdzie do tej
pory były sensy i wartości, odziera świat z iluzji oraz pragnień i tym
samym umożliwia nam uwolnienie się od losu, pozwala stanąć
ponad rzeczami i nami samymi. W pokusie istnienia Cioran pisze:
O doświadczenie pustki warto zabiegać zawsze, nawet gdyby
było ułudą. Jego przedmiotem i celem jest zredukowanie do nicości i
życia, i śmierci, po to jedynie, by uczynić je znośnym. Jeśli od czasu
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do czadu taka próba się udaje, to czegóż chcieć więcej? Bez niej nie
ma lekarstwa na chorobę bytu ani nadziei odnalezienia, bodaj na
parę krótkich chwil, błogości sprzed narodzin, blasku czystej
uprzedniości [20].
W dochodzeniu do wyzwolenia poprzez doświadczenie pustki
zaczynamy od kontemplacji tego, co z nas zostaje, na przykład od
kości ludzkich w muzeum lub, podobnie jak to robili buddyści na
placach kremacyjnych, zwłok w mniejszym bądź większym stadium
rozkładu. Już przy pierwszym zetknięciu z widokiem szkieletu
jesteśmy wstrząśnięci zatrważającą zniszczalnością ciała i odnosimy
wrażenie jakby to, co dawniej obrastało kości, w rzeczywistości nigdy
nie istniało. Kiedy następnie wyobrazimy sobie samych siebie jako,
podobne obserwowanemu, szkielety, natychmiast ogarnia nas
rezygnacja i uspokojenie, czujemy się jak nigdy dotąd wolni i niemal
całkowicie odporni na ciosy losu. Dzięki temu, że spoglądamy na
siebie z zewnątrz, jak ktoś obcy, własne ciało, a co za tym idzie
nasze życie i śmierć, zaczynają nam się jawić jako coś, z czym nie
mamy żadnego związku i co właściwie nigdy do nas nie należało.
Dostrzegając jak niewiele zostanie z nas w przyszłości oraz
uświadamiając sobie, iż zarówno świat jak i my sami stanowimy li
tylko chwilowy zlepek kilku pierwiastków, jesteśmy ostatecznie
skłonni zakwestionować rzeczywistość zewnętrzną względem
świadomości. Ponieważ wszystko okazuje się być złudzeniem,
pustką, korelatem iluzji i kreacją pojedynczego «ja», całkowitą i
jedyną rzeczywistością jednostki staje się jej świadomość. O ile
jednak dosyć łatwo porzucić iluzje, o tyle ciężko wyzbyć się myśli o
substancjalności i nieredukowalności czegoś tak samoistnego i
solidnego jak własne «ja». Również tutaj przychodzi Cioranowi z
pomocą myśl Wschodu, według której «ja» nie posiada
autonomicznego bytu, lecz jako proces, łańcuch nieustannie
powstających i ginących aktów, który przyjmuje pozory jedności i
trwałości wyłącznie dzięki pamięci, jest egzystencjalną iluzją. W Złym
Demiurgu Cioran pisze:
Pojąć, że to, czym jestem, nie jest mną, że to, co mam, nie jest
moje, wyzbyć się wszelkiego wspólnictwa ze wszystkim, nawet z
własnym życiem – to wiedzieć jasno, to zstępować aż do nicości,
korzenia wszystkiego. Im bardziej otwieramy się na pustkę i dajemy
się jej przenikać, tym skuteczniej umykamy fatalnej konieczności
bycia sobą, człowiekiem, istotą żywą. Jeśli wszystko jest pustką, to
będzie nią również owa trojaka fatalność [21].
Zdając sobie sprawę z tego, iż cali jesteśmy wyłącznie
złudzeniem, zaś byt, kiedy poddamy go redukcji, okazuje się sumą
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przypadkowych elementów, przypisywanych tym elementom
atrybutów oraz miejscem, w którym koncentrują się nasze
przywiązania i pragnienia, niszczymy w sobie jego ideę i dzięki temu
wyzwalamy się od strachu przed śmiercią. Jeśli wszystko jest
pozbawione realności, to nasuwa się wniosek, że sama śmierć jak i
strach przed nią, również tej realności nie posiadają [22]. Z kolei
świadomość wszechogarniającej pustki prowadzi bezpośrednio do
wyzwolenia polegającego na wygaśnięciu cielesnej jak i duchowej
aktywności. Przebudzeni nie mają żadnej drogi ucieczki na zewnątrz
przed «nic», które jest w nich i poza nimi, pokonali życie i nie
odczuwają już potrzeby szukania jakichkolwiek rozwiązań. Podczas
gdy niegdyś ich czas był wypełniony euforią i upojeniem, dostąpienie
wiedzy spowodowało, iż wyczerpali zasób swych idoli, roztrwonili
swą substancję i w ten sposób zniechęcili się do wszystkiego.
Świadomi własnego przeznaczenia, odczuwają przyszłość jako
obecną tu i teraz, i w każdym początku natychmiast dostrzegają
koniec. Rozczarowani, wyzbyci popędów, przerażeni ideą gatunku i
płodzenia, nie przedkładając żadnej chwili nad inną, zaprzestają
wszelkich działań i pogrążają się w całkowitym zobojętnieniu.
Cioran, mimo wielu punktów wspólnych z myślą buddyjską, nie
wydaje się jednak być do końca zadowolony z takiego zawieszenia
bytu. Uwalniając się od ciężaru historii i porzucając swą
jednostkowość, jedyne, co pozostaje nam do dyspozycji, to pusta,
pozbawiona złudzeń świadomość, której nic nie jest w stanie
wypełnić. Niszczymy własne życie dla jałowej obojętności,
zapędzamy się w ślepy zaułek i podnosimy go do rangi dyscypliny,
która nakazuje nam wyrzec się życia jeszcze przed śmiercią. W
Upadku w czas rumuński myśliciel przyznaje:
Byłoby paradoksem, a może nawet niemożliwością wytaczać
proces zobojętnieniu, skoro przez czas tak długi domagaliśmy się od
niego spokoju i obojętności trupa. Czemu się cofamy w chwili, gdy
wreszcie zaczyna spełniać nasze życzenia, nie tracąc przy tym nic
ze swego uroku? Czy to aby nie zdrada – ta nasza zajadłość wobec
bożka, któregośmy najrojniej wielbili? [23]
Absolutnej trzeźwości spojrzenia nie sposób pogodzić z
oddychaniem, gdybyśmy na każdym kroku uświadamiali sobie
wszystko to, co wiemy, wiecznie zadawali pytania i wiecznie
zmuszali się do czujności, najpewniej pogrążylibyśmy się w
zidioceniu lub natychmiast popełnili samobójstwo. Żyjemy wyłącznie
dzięki chwilom, w których zapominamy o najbardziej palących
prawdach i z tychże chwil czerpiemy siłę niezbędną do stawienia im
czoła [24]. Mądrość, jako główny czynnik wyjałowienia, zagraża
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wszystkim naszym władzom, czyniąc ambicje i talenty rozsądnymi
zabija je, głębie zamienia w równiny, zaś to, co zgubne i tym samym
nadające życiu wymiar tajemnicy, pozbawia jakiegokolwiek
znaczenia. Ponieważ pustka, medytacja i mądrość uniemożliwiają
wszelkie życie, a żyje się zawsze wbrew mądrości, trzeba uważać,
by nie stały się one pułapką i nie zawłaszczyły naszego istnienia.
Mając to na względzie Cioran podkreśla:
Jeśli dokonaliśmy zamachu na nasze pożądania, jeśli
okiełznaliśmy i zdławiliśmy w sobie przywiązania i namiętności,
będziemy przeklinać tych, co nas do tego zachęcali, przede
wszystkim mędrca w nas – wroga najstraszniejszego, bo leczy ze
wszystkiego, ale nie uwalnia od żalu po niczym [25].
Mędrzec stara się zniszczyć w nas szaleńca, dzięki któremu
akceptujemy pozory i nie czynimy rozróżnień między iluzją a
rzeczywistością. Podczas gdy szaleniec dodaje życiu pikanterii i sam
jest życiem, jedyne, co może nam zaoferować mędrzec, to
opanowanie, powściągliwość, nieustanne ustępstwo wobec świata
oraz zupełny brak zainteresowania czymkolwiek. Nie ma on prawa
mówić o życiu skoro go w sobie nie ma, nic go nie boli, nie cierpi, nie
lęka się, nie czuje, nie wie również czym są prawdy witalne,
zrodzone z niepokoju. Odrzucając każdą formę buntu, wzburzenie,
gniew i wściekłość, a więc coś, co dodaje egzystencji dynamizmu i
jest źródłem energii, mądrość paraliżuje nas i umniejsza –
powstrzymuje życiodajny proces obalania starych prawd i
pozostawiając nam jedynie bezruch pustki, uderza w samą zasadę
naszego bytu hamując jego rozrost [26]. Kto poznał czym jest
obojętność mędrca, już nie wzdycha na myśl o stanie nieboszczyka i
nie odwraca się od pozorów, lecz za wszelką cenę chce odzyskać
dawne utrapienia i na powrót wejść do świata żywych [27].
Cioran doskonale zdaje sobie sprawę z odrębności Azji i
Europy, i bynajmniej nie sądzi, by przepaść kulturową można było
łatwo czy też w ogóle pokonać. Jego zdaniem filozofia Wschodu,
choć często pomaga w odkrywaniu niezwykle istotnych prawd,
zawsze pozostanie nam istotowo obca. Jako spadkobiercy cywilizacji
Zachodu nie potrafimy oderwać się od świata i wyciszyć, bierność
stoi w całkowitej sprzeczności z naszymi nawykami, zaś taoizm jest
automatycznie odrzucany przez nasz instynkt. Będąc niewolnikami
przyszłości oraz własnych projektów, które muszą osiągnąć cel,
wciąż protestujemy, nigdy nie zgodzimy się na już istniejące, zastane
i nigdy biernie się im nie poddamy. Mając we krwi rebelię i nie
potrafiąc zaakceptować tego wszystkiego, co niesie nam los,
wybieramy zniknięcie poprzez działanie, a nie, jak to jest w
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buddyzmie, poprzez zamilknięcie i bierną kontemplację świata.
Żyjemy zbyt szybko, by uchwycić rzeczy takimi jakie są lub mówić o
ich przemijalności. Ponieważ pewnych prawd nie da się pogodzić z
nasza naturą, mówić o wyzwoleniu w odniesieniu do zabieganej
ludzkości, nie ma najmniejszego sensu. Wielu ludziom wydaje się,
że zgłębili tajemnice Wschodu, jednak w rzeczywistości nic ich do
tego nie predysponuje, ani wychowanie, ani charakter, ani lęki.
Chcąc dostąpić wyzwolenia musieliby odrzucić wrażenia,
przyjemność i ból oraz radość i smutek, a więc wszystko to, co
będąc ze swej natury intensywne, przywiązuje do siebie, a następnie
wpędza w poddaństwo. Zdaniem autora Historii i utopii wokół roi się
od fałszywych wyzwolonych, którzy rzekomo wznieśli się ponad swe
czyny i pozorując uśmiech Buddy spoglądają na świat z wyżyn [28].
Co zaskakujące, Cioran do fałszywych wyzwolonych zalicza również
siebie:
Prawdą jest, że moje doświadczenie życia zbiega się z
doświadczeniem Buddy. Jego wizja śmierci, starości, cierpienia to
doświadczenie, jakie przeżyłem i przeżywam nadal. To moja
codzienna rzeczywistość. Ale rozwiązanie, jakie Budda zaleca, są
dla mnie nie do przyjęcia, gdyż nie potrafię zrezygnować z pragnień.
I w ogóle z niczego. Więc powiedziałem sobie: «To oszustwo musi
się skończyć. Jestem buddystą wyłącznie w sensie akceptowania
orzeczeń o cierpieniu, starości i śmierci». Kiedy jednak Budda mówi:
teraz trzeba wyrzec się pragnienia, zatryumfować nad własnym Ja,
nie mogę [29].
Mimo zgody co do podstawowych konstatacji filozofii Wschodu,
takich jak nicość własnego istnienia, iluzoryczność «ja», pustka jako
podstawa ontologiczna, niszcząca moc pragnienia, bolesna
przemijalność wszystkiego oraz powszechność cierpienia, droga,
jaką głosił buddyzm, okazała się dla Ciorana z gruntu niedostępna.
Przede wszystkim rumuński myśliciel nie miał duchowych danych
potrzebnych do tego, by stać się buddystą. Podczas gdy dla
człowieka Wschodu uraza i zły humor to największe z grzechów, on
był popędliwy i łatwo wpadał w gniew [30]. W konsekwencji nie
potrafił wyrzec się pragnień, wejść na ścieżkę rezygnacji i w ten
sposób zatryumfować nad własnym «ja». Choćby odkrył i przebadał
wszystkie prawdy i zaszedł nieważne jak daleko w obojętności, to, co
wiązało się w nim z pierwiastkiem witalnym, hormonami i
pożądaniem przyciągało go na powrót do świata tak, iż jego życie
wypełniała niekończąca się przemienność kosmogonii i apokalipsy –
każde nowe pożądanie stwarzało świat, zaś każda nowa myśl
unicestwiała go [31]. Cioran nie ma wątpliwości, iż człowiek jest
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istotą skonstruowaną w ten sposób, że wszechświat zawsze będzie
dla niego pretekstem do pulsowania krwi. Chociaż często żegnamy
się z życiem i ze wszystkich sił pragniemy usunąć ślady naszej
obecności na ziemi, w momencie, w którym mamy popełnić
decydujący krok, mówimy sobie, że przecież kochamy to życie
bardziej niż cokolwiek innego. Kiedy wszystko w nas zdaje się
upadać i kiedy nie starcza nam już oddechu, z naszej głębi dobywa
się głos łaknący istnienia i świata pozorów. Jesteśmy organicznie
niezdolni do odrzucenia przygody, wiążących się z nią wielkich
afirmacji oraz wielkich negacji, zaś przede wszystkim cierpienia,
które jest gwarantem pełniejszego, maksymalnego odczucia świata i
bez którego życie nie miałoby żadnego smaku. Buddyzm, negując
realność tego cierpienia, a następnie zalecając wyzwolenie się od
niego, w rzeczywistości nakazuje zrezygnować z własnego istnienia
[32]. Dodatkowo, podczas gdy dla buddystów świadomość była
anonimowym orszakiem doznań oraz zlepkiem przejściowych form,
Cioran uznając «ego» za stały, centralny i niezmienny element
własnej osobowości, nie potrafił wyrzec się przywiązania do niego.
Chociaż «ja» wydawało mu się największym przekleństwem i
brzemieniem, wątpił w możliwość zniszczenia go za pomocą medytacji, gdyż wiedział, że duma człowieka Zachodu domaga się istnienia nawet w nicości [33], zaś w tym kontekście droga wyzwolenia nie
byłaby niczym innym, jak tylko drogą do zatraty samego siebie,
nieobecności i rozpłynięcia się w anonimowości pustki.
Ostatecznie Cioran doszedł do wniosku, że skoro poza tym
światem nie ma żadnego innego i skoro wraz z wyzwoleniem kończy
się sam człowiek, iluzja własnego istnienia powinna stać się dla nas
najwyższym sensem, natomiast świat pozorów jedynym, który
zasługuje na nasze zainteresowanie. Złudzenie bycia tutaj, na ziemi,
wydaje się autorowi Zarysu rozkładu o wiele bardziej atrakcyjne od
spokoju niebycia nigdzie czy też bycia w różnego rodzaju niebach. W
Brewiarzu zwyciężonych pisze:
I ja, który dotąd byłem mordercą własnych iluzji, apostołem
nicości, zamieniałem się nagle w miłośnika błąkania się po tym
świecie, w sługę swych własnych błędów [34].
W miejsce wyzwolenia, które z reguły ma charakter li tylko
chwilowy i po którym znów wracamy do świata pozorów, Cioran, nie
mogąc osiągnąć całkowitej wolności od strachu przed śmiercią,
ucieka się do rozwiązań mających na celu uczynienie życia bardziej
znośnym. Jego zdaniem, chociaż nasza substancja nieustannie
topnieje, wszystkie wysiłki powinny zmierzać do tego, by z owego
topnienia uczynić środek pobudzający – należy zapanować nad
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strachem i wykorzystać każdą możliwość niebycia oraz każdą część
własnej nierzeczywistości. Chcąc zwalczyć w sobie obsesję śmierci
nie możemy stosować uników, lecz musimy doświadczyć jej aż do
końca przyjmując wszystkie niesione przez nią udręki i rozkosze.
Poddając się jej aż do przesytu, a więc nieprzerwanie kosztując
własnych unicestwień oraz delektując się wizjami własnej agonii,
spowodujemy, iż przestanie ona budzić grozę i całkowicie się w nas
wyczerpie. Dzięki temu, kiedy nadejdzie ostatnia chwila nie
będziemy krążyć bezradnie wobec nieznanego, lecz zsuniemy się w
to, co całe życie towarzyszyło nam na każdym kroku, tak jakbyśmy
zsuwali się w samych siebie. Kiedy pożądamy śmierci, jesteśmy w
stanie spojrzeć na nią z góry, gaśniemy, równocześnie gasząc ją w
sobie, i chociaż jest wieczna i nieśmiertelna, może się w nas
postarzeć i nie wzbudzać już takich emocji. Kto zdążył się nią
znudzić, przetrzymać ją i wygasić, oddzielony od niej już się nie
smuci i staje się wyższy od wszystkiego, jednocześnie wszystkim
wcale nie gardząc. Jak podkreśla Cioran, symbioza ze śmiercią uczy
nas wszystkiego, odsłania przed nami nieważność czasu i
nieskończoną wartość każdej chwili, a co więcej, od pewnego
momentu okazuje się być miarą wszystkich naszych chwil [35], Z
jednej strony odsłania się przed nami istnienie przepełnione
oddaleniem i zobojętnieniem, zaś z drugiej wstępujemy na drogę
«oczyszczonego umiłowania życia», gdzie na każdym kroku ogarnia
nas zdumienie. Pewniejsi siebie w upadku, bardziej przystępni po
doznaniu porażki, dzięki oddaniu obsesji śmierci stajemy się istotowo
inni i koniec końców zachowujemy uśmiech rozczarowania będący
swoisty połączeniem klęski ze zwycięstwem [36].
Innym sposobem uczynienia życia bardziej znośnym jest
według Ciorana nie tyle samobójstwo, co sama myśl o możliwości
popełnienia go, która przynosi nam z niczym nieporównywalną ulgę.
Podczas gdy starożytni wypracowali sobie kulturę samobójstwa i
zabijali się zazwyczaj w najdoskonalszym momencie swego rozwoju,
tak, iż ich własna śmierć była zwieńczeniem życia, dziś nikt nie
umiera jak należy, lecz wszyscy kończą przypadkiem. W
przeciwieństwie do mężnych Greków i Rzymian, współczesnych
samobójców można nazwać nieszczęśnikami, którzy kończą ze sobą
nie ze względu na wnioski wyciągnięte z absurdalności własnego
istnienia, ale ze względu na wydarzenia zewnętrzne – coś ich
zawiodło, popadają w tragedię i nie mogą już dłużej żyć. Cioran,
wzorem starożytnych, postrzegał samobójstwo jako hołd dla siły i
heroizmu, jednak ponieważ śmierć napawała go takim samym
wstrętem jak życie, ograniczał się wyłącznie do, wbrew pozorom,
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życiodajnej myśli o skończeniu ze sobą. Jego zdaniem, mimo iż
świat ma nad nami wielką władzę i z czasem pozbawi nas
wszystkiego, często zapominamy o tym, że sami dysponujemy
możliwością swobodnego rozporządzania sobą, z którego to
przywileju prawie nikt nie korzysta. Podczas gdy moment naturalnej
śmierci jest nam narzucany przez naturę, która czyni nas w ten
sposób swymi niewolnikami, samobójstwo możemy popełnić w
dowolnie wybranej przez siebie chwili. Będąc najwyższym wyrazem
ludzkiej wolności oraz afirmacją tejże wolności, pozwala zachować
godność w sytuacji, w której się znajdujemy [37]. Dzięki świadomości
tego, iż sami możemy decydować o tym, kiedy nastąpi koniec,
czujemy, że jesteśmy panami własnego życia i potrafimy znosić
kolejne dni – samobójstwo staje się policzkiem zadanym całej
naturze oraz Demiurgowi, zaś my stajemy się silniejsi i bardziej
niezależni [38]. W wywiadzie z L. Gilletem Cioran mówi:
W samobójstwie piękne jest to, że jest ono decyzją. W gruncie
rzeczy bardzo nam pochlebia fakt, że możemy sami się wyeliminować. Samobójstwo jest samo w sobie czymś niezwykłym. Rilke
mówi o śmierci, którą w sobie nosimy, ale tak samo nosimy w sobie
samobójstwo. Myśl o samobójstwie pomaga żyć. Taka jest moja
teoria. Przepraszam, że cytuję sam siebie, ale sądzę, że musze to
zrobić. Otóż powiedziałem, że gdyby nie myśl o samobójstwie,
dawno bym się zabił. Co miałem na myśli? To, że życie da się znosić
jedynie dzięki świadomości, że możemy je porzucić, kiedykolwiek
zechcemy. Jest ono na naszej łasce. Ta myśl nie tylko nie odbiera
ochoty do życia ani nie wtrąca w przygnębienie, lecz przeciwnie –
przyprawia o upojenie. W gruncie rzeczy jesteśmy wrzuceni w ten
świat i nie bardzo wiemy dlaczego. Nie ma żadnego powodu, byśmy
tu byli. Ale myśl, że możemy zatryumfować nad życiem, że
trzymamy w rękach nasze życie i możemy opuścić ten spektakl,
kiedy nam się spodoba – ta myśl wprawia nas w uniesienie [39].
Chcąc zmniejszyć niedogodności istnienia Cioran ucieka się
również do twórczości. Ponieważ ekspresja jest najskuteczniejszym
środkiem, jaki człowiek ma, aby się rozładować, pisanie pomagało
Cioranowi przemycać się z roku na rok, zaś wszystkie jego aforyzmy
spełniały rolę pigułek, które sam sobie aplikował i po których czuł się
znacznie lepiej. Postawienie w stan oskarżenia własnego losu było
dla rumuńskiego myśliciela nie tylko jedyną szansą na to, by się do
tego losu przyzwyczaić, ale również pozwalało uwolnić się od
najbardziej uciążliwych obsesji. Podobnie jak na kartce piszemy, że
ktoś jest «taki a taki», gdyż go nienawidzimy i momentalnie
wszystkie negatywne uczucia znikają, tak Cioran zrobił w stosunku
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do samego siebie i świata, i w ten sposób lepiej znosił siebie i świat.
Publikując książkę, która była częścią jego życia sprawiał, że ta
część uzewnętrzniała się, co następnie pomagało mu wyjść obronną
ręką z wielu kryzysów i załamań. Ekspresja, zubażając go i
pozbawiając substancji, stawała się równocześnie formą autoterapii
– uwalniała od ciężaru własnego ja. W wywiadzie z J. F. Duvalem
autor O niedogodności narodzin stwierdza:
Mówiąc, a zresztą też pisząc, niczego nie rozwiązujemy. Chyba
że wewnętrznie. Wyładowujemy się. Trochę z siebie wyrzucamy.
Potem na wszystkie co bardziej kłopotliwe i niepokojące pytania
patrzymy z pewnym zobojętnieniem… Mniej nas one nękają [40].
Chociaż Cioran, odrzucając buddyzm, podaje kilka dość
dobrych rozwiązań, są to rozwiązania, które nie uwalniają od
niewygody istnienia całkowicie, lecz li tylko zmniejszają ją. Prawdą
jedyną i niepodważalną jest śmierć i cierpienie, zaś inne prawdy dają
ukojenie wyłącznie w tym stopniu, w jakim przesłaniają tę pierwszą.
Mimo to rumuński myśliciel nie rezygnuje ze świata i stwierdza, że
cały urok i tajemnica istnienia polegają na tym, że człowiek pomimo
swej wiedzy staje się wspólnikiem życia. Dopiero wtedy, gdy
zrozumiemy naszą przypadkowość, bezsens codziennej krzątaniny
oraz doświadczymy w całej pełni nicości tego, czym jesteśmy,
możemy wykorzystać do maksimum każdą darowaną nam przez los
chwilę i z pełną świadomością absurdalności własnego istnienia
oddać się niedorzeczności działań. Nierozwiązywalność oraz
pewność, że nie ma zbawienia, same są zbawieniem i wychodząc od
nich, pogrążeni w rozczarowaniu, lecz dalecy od zgorzknienia,
powinniśmy organizować sobie życie. Budda prawdopodobnie nie
zdawał sobie sprawy z tego, że można myśleć tak jak on, a mimo to
kochać wszystko, co bez znaczenia i w pustce świata oddawać się
wielkim radościom i wielkiej rozpaczy. Cioran, chociaż uważa, że
poznał prawdę o człowieku i świecie, nadal pragnie sycić się życiem i
w przeciwieństwie do wielu innych wie, że na falach pozorów trzeba
być sternikiem, zaś nad pejzażem nicości – uśmiechać się.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E. Cioran, O niedogodności narodzin, przeł. I. Kania, Kraków 1996, s.
56.
Por. Zabłocki K., Cioran-story…, s. 288.
Por. P. Lisicki, Nie -- ludzki Bóg, «Znak» 1992, nr 2, s. 94-95.
Por. C. Rowiński, Cioran albo granice sceptycyzmu, «Literatura na
świecie» 1978, nr 2, s. 144-145.
E. M. Cioran, Wyznania i anatemy…, s. 15.
E. M. Cioran, Rozmowy z Cioranem…, s. 183.
Cyt. za: I. Kania, Na szczytach rozpaczy…, s. 10.
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E. M. Cioran, Zarys rozkładu…, s. 102.
W O niedogodności narodzin Cioran pisze: «Ujrzeć światło dnia – oto
jedyne prawdziwe nieszczęście» (E. M. Cioran, O niedogodności
narodzin…, s. 9).
E. M. Cioran, Księga złudzeń…, s. 164.
E. M. Cioran, O niedogodności narodzin…, s. 118-119.
E. M. Cioran, Zmierzch myśli…, s. 73.
Por. E. M. Cioran, Rozmowy z Cioranem…, s. 211.
Ibid., s. 203-206.
E. M. Cioran, Zarys rozkładu…, s. 205.
Cioran, podejmując temat namiętności, powołuje się na jedną z
bramińskich mądrości, która mówi: «Każda nowa więź, jaka sobie
tworzymy, jest nowym cierpieniem, jeszcze jednym gwoździem, który
wbijamy sobie w serce» (E. M. Cioran, Upadek w czas…, s. 70).
W Zarysie rozkładu Cioran pisze: «Wszystko, co dzieje się na ziemi, to
wielkie złudzenie pełni pośród całkowitej pustki, tajemnica emanująca z
Niczego…» (E. M. Cioran, Zarys rozkładu…, s. 103).
E. M. Cioran, Brewiarz zwyciężonych…, s. 79.
Por. E. M. Cioran, Ćwiartowanie…, s. 6-8.
E. M. Cioran, Zły Demiurg…, s. 76.
E. M. Cioran, Zły Demiurg…, s. 38-39.
W jednym z wywiadów Cioran mówi: «Wszystko jest nierealne. Gdyby
realność istniała, byłaby bezsensowną tragedią. Z drugiej strony,
nierealność życia nie czyni go wcale bardziej znośnym; jednak
koncepcja iluzji pomaga nam zdać sobie sprawę, że nic nie ma
znaczenia. Poznanie jest właśnie tym mechanizmem, który demontuje
iluzje, powoduje, iż przestają udawać realność, czyni je na powrót
iluzjami, a poznanie absolutne wiedzie ku samobójstwu, albo – nie, nie
ku błogostanowi – ku temu szczególnemu rodzajowi świadomości, dla
którego życie przestaje być interesujące. Im bardziej zastanawiamy się
nad życiem, tym mniej ma ono sensu. Oczywiście, działanie jest równie
bezużyteczne, jak życie. Nazywam działaniem wszystko to, co czynimy:
myślenie, okazywanie uczuć, nie mówiąc już o pracy. Działaniu nie jest
potrzebne poznanie. Wszystko, absolutnie wszystko, co czynimy, to
iluzja, nierealność» (Cyt. za: K. Zabłocki, Cioran-story…, s. 298).
E. M. Cioran, Upadek w czas…, s. 93.
Por. E. M. Cioran, Czytając dziś…, s. 46.
E. M. Cioran, Upadek w czas…, s. 85
W Upadku w czas Cioran pisze: «Zaiste, niezbyt przyjemna jest
sytuacja kogoś, kto najpierw żądał od mądrości, by wyzwoliła go on
niego samego i od świata, a potem zaczyna mieć ja w obrzydzeniu i
widzieć w niej jeszcze jeden krępujący go kajdan» (E. M. Cioran,
Upadek w czas…, s. 94).
Por. E. M. Cioran, Upadek w czas…, s. 94.
Por. E. M. Cioran, Pokusa istnienia…, s. 7-11.
E. M. Cioran, Rozmowy z Cioranem…, s. 69-70.
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30. Zdając sobie sprawę z własnych ułomności Cioran przyznaje:
«Najbliższy byłby mi chyba Budda. On zrozumiał prawdziwy problem.
Mam jednak zbyt gwałtowny temperament, żeby porać się z nim na jego
sposób. We mnie zawsze będzie istniał konflikt między tym, co wiem, i
tym, co czuję» (E. M. Cioran, Rozmowy z Cioranem…, s. 11).
31. W Zarysie rozkładu Cioran pisze: «Jestem jak mędrzec, który dał się
ponieść wściekłości – obojętny na świat, a jednocześnie wzburzony
przeciwko niemu; obalam moje złudzenia, po to tylko, by je znowuż
rozbudzać» (E. M. Cioran, Zarys rozkładu…, s. 250).
32. Cioran jest przekonany o tym, że «istniejemy na tyle tylko, na ile
cierpimy. Dusza rozkwita i obumiera w miarę, jak doświadcza mniej lub
więcej tego, co nie do zniesienia» (E. M. Cioran, Zarys rozkładu…, s.
41).
33. W Brewiarzu zwyciężonych Cioran pisze: «Nie znoszę absolutu, z
wyjątkiem tego jednego przypadku: mnie samego» (E. M. Cioran,
Brewiarz zwyciężonych…, s. 24).
34. E. M. Cioran, Brewiarz zwyciężonych…s. 77.
35. Por. E. M. Cioran, Księga złudzeń…, s. 202.
36. Ibid., s. 204.
37. Por. I. Kania, Ścieżki nocy, Kraków 2001, s. 212.
38. W Upadku w czas Cioran pisze: «Poddawać się śmierci jest znakiem
słabości; unicestwić się samemu – znakiem siły» (E. M. Cioran, Upadek
w czas…, s. 93).
39. E. M. Cioran, Rozmowy z Cioranem…, s. 79-80.
40. Ibid., s. 33.
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«ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ЧАС»: ФІЛЬМ-МОЛИТВА
ЛЕОНІДА МУЖУКА ПРО УКРАЇНУ ВІЧНУ
«Дорогу бо праведних знає Господь»
(Пс. 1:6)
«Руки до діл праведних приготуйте!»
(Мелетій Смотрицький)
«Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!»
(Тарас Шевченко)

Прийшов час знімати маски, зокрема, маску сучасної війни –
її таємного, прихованого від суспільства (людства) смислу –
інформаційно-психологічної небезпеки в епоху глобалізації,
*
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апокаліптичних випробувань, цивілізаційної кризи, з її ознаками
стрімкої руйнації культурної, історичної, духовно-моральної
форм ідентифікації людини, розмивання їх світоглядних засад,
коли в ідеології постмодернізму розчиняються аксіологічні
координати народу, які творять духовно-моральне ядро будьякої нації, коли відбувається фальсифікація базових культурних
міфологем.
Антропологічна криза породжує трагізм самотньої людини,
яка потрапляє в катастрофічні умови життя-виживання,
посилених потужною дією інформаційного протиборства: правди
й неправди, добра і зла, дій та маніпулювань.
Суспільство має вийти за межі свого часу, пережити
глибокий переворот мисленнєвої, емоційної установки, її
оновлення та очищення поглядом людини цілісної, гармонійної,
із осердеченим розумом, як у Тараса Шевченка:
Боже милий,
Як хочеться жити,
І любити Твою правду,
І весь світ обняти!

Специфіка інформаційної війни полягає в тому, що вона
може здійснюватися не традиційною, збройною силою, а політичною, економічною, інформаційною, психологічною – найбільш
ефективною та нищівною. Цю зброю вже давно випробовують.
Полігон – увесь світ і Україна, де Чорнобильску катастрофу 1986
р. можна розглядати як політичну, економічну, інформаційну,
психологічну війну проти України, її народу, її майбутнього.
Наука виявляє критерії війни крізь призму її цілей – це
знищення, пограбування, зміна режиму, окупація.
Ми живемо в апокаліптичні часи, коли такі страшні цілі
можуть бути поставлені (і ставляться!), досягаються без
застосування традиційної військової вогневої зброї. Так діяли
жахливі режими тоталітарних систем –Гітлера, Сталіна, Пол
Пота і подібних людожерів.
Державницько-патріотична позиція істинної еліти суспільства виявляється у роздумах, історіософському осмисленні долі
України, українського етносу, українського народу крізь призму
холодної
війни,
інформаційно-психологічної
зброї
–
наймодернішої зброї, націленої на знищення національної
державності з метою створення єдиної глобальної держави.
Нетократія – це влада мережі, яка рветься до встановлення
нового світопорядку через низку етапів. На першому етапі –
руйнація держави призведе до утворення великої кількості
субкультур «племен» з вузькою ідентичністю та лояльністю.
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На
другому
етапі
занепала
держава
заміниться
наддержавними утвореннями в політиці, економіці, культурі.
На третьому, останньому етапі прогнозується створення
глобальної держави, коли всі люди будуть зомбовано-чипізовані,
а жменька банкірів та псевдоеліта контролюватимуть світ.
Воістину – це передкінечно-апокаліптична картина перед
приходом антихриста, остання війна останніх часів (Див.:
Татьяна Грачева. Невидимая Хазария. – Зерна, Рязань,2008. – с.8).
Прийшов час знімати маски, осмислити свій духовноморальний обов'язок перед дарованою Богом Україною, рідним
народом, перед спасінням душі, спасінням матінки-природи.
Народ, нація мають відсахнутися від демоно-програмування
нас на безпам'ятство, оспалість душ, на теплохладність сердець,
на споживацько-бездумне життя у різномасних «тусовках»,
«світських хроніках», цинічних псевдодискусіях політиків та
бізнес-еліти – тих, хто поза Зоною України, поза болем її
Чорнобильської Рани, поза Голодоморами і винищувальними
війнами, хто не стікає слізьми і кров'ю від нерозкаяності, від
байдужості, від зради України і, власне, себе:
Не бійся правди, хоч яка гірка,
Не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
Бо в цьому схибиш – то уже навіки.
(Ліна Костенко)

Духовно-моральна війна нищить не стільки фізичний
потенціал(хоча в історії України вона має жахливий масовий
характер!), але й винищує духовно-моральний потенціал, втрата
якого (боронь, Боже!) матиме катастрофічні наслідки.
Україна, її багатостраждальний і талановитий народ пережили, пройшли пекельні випробування революціями-переворотами Голодоморами, братовбивчими війнами, Чорнобилем –
усіма викликами XX – початку XXI ст.ст.
Прийшов час прозріння, осмислення глибинних причин і
наслідків окупації, підкорення, атакування трьох просторів
життєдіяльності держави: фізичного, ментального, духовного.
Фізичний (матеріальний) простір – це територіальний,
економічний, демографічний субпростір. Україна та її народ
пережили страшний геноцид Голодомору, демографічного
вимирання після Чорнобиля, сучасних витончених інформаційнопсихологічних атак на тіло і душу українців – корінного
населення, усіх громадян полікультурного суспільства.
Ментальний простір (свідомість) включає в себе політичний
(правовий, силовий аспекти), інформаційний, психологічний
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субпростір.
Духовний простір акумулює релігійний, культурний, етичний
субпростори, які атакувалися й атакуються сучасними
витонченими інформаційно-психологічними видами зброї.
Отже, тіло й душа, матеріальне й ідеальне України, серце її
народу були жорстоко атаковані тоталітарним безбожним
режимом за часів Сталіна та його поплічників(часом і
українського походження), але ця незрима війна ведеться і
зараз, у роки Незалежності, про що свідчить трагічна статистика
депопуляції, нищення усього для нас святого, забуття минулого з
його переворотами, революціями, війнами, Голодоморами,
Чорнобилем, аби не втратити сьогодення й майбутнього –
України Вічної, яка єднається у Соборі душ:
На плечі, як браття, долоні кладімо поривно,
Близькі і далекі- єднаймось в любові до всіх!
У Божому Дусі святися для нас, Україно, –
Благі імена, що записані в Книзі Живих!
(Тетяна Майданович)

Істинна еліта, зокрема, мистецька, захищає Незалежну
Державу Україну, її народ могутньою патріотичною енергією
одухотвореної культури – вірою, надією, любов'ю, добрими
справами во славу Бога й України.
Леонід Мужук – знаний в Україні та за її межами патріот,
державотворець, націєохоронець, нагороджений багатьма
відзнаками: кінодраматург, лауреат Національної премії України
імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України,
народний артист України, автор фільмів-молитов, фільмів –
документальних свідчень, фільмів-сповідей про неньку-Україну,
про її долю в найтяжчі часи апокаліптичних випробувань,
зокрема,
фільмів:
«Чорнобиль:
«Два
кольори
часу»,
«Чорнобильский час», фільму-дилогії «Материнський спогад»,
«Материнський заповіт» та ін.
Його громадянська позиція яскраво, талановито, мужньо
репрезентується жертовною християнською відданістю темі
України Неопалимої Купини в її найтяжчі, найжорстокіші часи
життя есхатологічного хаосу, мегасмерті в Українському пеклі
Голодомору, Чорнобиля, пекла війни...
У Ліни Костенко є пекучо щире провіденційне зізнання:
Чужі приходять в час твоїх щедрот,
А я прийшла у час твойого смутку...

Кожен його фільм – це захист Держави України, її фізичного
(матеріального) простору, її духовно-ментального простору
(свідомості), її духовно-морального простору (філософії серця),
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православно-слов'янського ареалу, українського етносу, рідного
народу, кожної душі, попередженням майбутніх криз і катастроф
через усвідомлення власної провини та відповідальності перед
пращурами і нащадками. Італійський поет Еуджеміо Монтале
колись сказав про Другу світову війну: «Невинуватих більше не
було!»
Висока душа громадянина-патріота-митця стала на захист
найдорожчого: самої України-неньки, бо автор свою позицію
відносно випробувань українського народу чітко висловив у
фільмі «Чорнобильский час»: «Чорнобиль спіймав мою душу».
Хочеться уточнити: Україні, її талановитому народові належить
душа митця-патріота – від колиски до могили, про це свідчать
плоди його багаторічної титанічно-жертовної творчої праці.
Нехай Господь щедро воздасть йому за вірність покликанню,
незраджену Місію!
Леонід Мужук – представник сучасної істинної української
мистецької інтелігенції, який заплатив високу ціну за кожен свій
фільм-сповідь, за кожен документальний кадр-проповідь віри,
надії, любові. Він сам з однодумцями побував у пеклі, аби
зберегти український рай, «сердечний рай», за словом
безсмертного Пророка Тараса Шевченка, коли... «оживуть степи,
озера», коли «будуть люди на землі...»
Фільми Леоніда Мужука – це Дзвони Життя у Зоні Катастроф
на стику епох. Це – фільми-попередження, вони волають до
небес:
Україна сиротою
Понад Дніпром плаче:
Тяжко, важко сиротині,
А ніхто не бачить...
(Тарас Шевченко)

Леонід Мужук – Муж Добра, мужньо боронив і боронить
Україну, її душу своїми документальними фільмами, своїм
осердеченим словом, своєю громадянською позицією, бо « не
віддав фільми на поталу» тоталітарній Системі. Зберіг, як власну
душу, незважаючи на всі утиски, погрози й засекречування,
замовчування й блокування, прямі прояви агресії й нерозуміння.
Фільм «Чорнобильський час» автор подарував мені у перші
березневі сонячні дні, коли співи пташок серед беззахисно голих
та змерзлих дерев на тлі Київського сапфірового неба
весняними дзвонами благовіствували про Життя, про Надію й
Любов, про Радість Буття під Високими Небесами України Вічної.
Після перегляду мені відкрився новий драматичний світ –
очима серця автора Леоніда Мужука та його вірних
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сподвижників: моя душа затрепетала в унісон із кожним словом
суворо-мужнього авторського тексту, з кожним кадром
проникливих відеообразів України постчорнобильської, з кожним
проникливим звуком, мелодією талановитого композитора
Євгена Станкевича, божественно прекрасного голосу Ніни
Матвієнко, яка співає – тужить голосом неньки-України...
Цей фільм – не комерційний, він не на продаж, він не для
чужих чи холодно-байдужих очей та сердець. Він – для своїх,
рідних, для усіх нас, а найбільше, мабуть, для нащадків... Бо не
може бути Україна «бездітною удовицею», бо її виплекали
Господь і великий народ-страдник із великим серцем.
Проникливий голос автора Леоніда Мужука лунає
неголосно, непафосно, його інтонації щемні, прості й
інтимізовані, слова – виплекані серцем, добірні, як золоте зерно
пшениці під променями Сонця Правди.
Вони лунають у часопросторі, як молитва, як покаяннясповідь, як удари серця... як удари Дзвонів Життя.
Дивовижний ряд: Слово-Текст-Доля-Життя пробуджують
кожне оспале серце, опрозорюють затуманені пропагандистською тоталітарною системою думки Святою Правдою, як
свідчення кришталево чистої душі народу:
Ті незримії скрижалі
Незримим писані пером.
(Тарас Шевченко)

Прекрасна музика Євгена Станкевича – ще одне акустичне
диво фільму, його органічний крилатий творчий співучасник, його
пронизливо-щемливий, духовно-моральний вимір.
Звуковий образ милозвучної України, в якому органічно переплітаються симфонічна оркестрова музика, тужливий та урочистий хоровий спів, звука кобзи, щемливий а-капельний співмолитва Ніни Матвієнко можна сприймати трепетним серцем, а
не лише вухами та ще й у модних у молоді навушниках.
Музика-ріка, музика-океан, музика-сфера Серця вивищують
дух і душу велетенським космосом почуттів кордоцентричного
(осердеченого) народу України. Як світлі промені серця, як темні,
обважнілі дощами-сльозами хмари, як тужливо-ніжна пісня вітрувітровію, ці дивовижні мелодії проникають усюди, окрилюючи
зоровий ряд небесною величчю народного серця, співаючого
віками крізь сльози-перли, як у геніальної Лесі Українки.
Зорові образи фільму полонять душу мистецькими, воістину
Довженківського погляду, образами безмежно-безкінечної ВодиРіки-Моря, живої, сріблясто-рухливої крові землі, імена якої:
Славута-Дніпро, Прип'ять, Случ, Десна, Київське море та інші
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рідні серцю імена: «Зачарована Вода»!
Або інші, які вкарбувалися в серце навіки: жінка копає
землю, поряд іде чоловік із конем, які орють та обробляють
прадідівську ниву; ось немолодий бортник молиться Божій
Матері під деревом, перш ніж залізти на нього, до бджіл,
говорячи: «Аби вистачило меду хазяїну та вам, бджолам!»
А ось, ніби заквітчана, хата в яскравих рушниках та
чисельних світлинах людей, які колись жили у цьому тихому,
мирному світі; а ось гуркоче моторами колона сіро-запилених
машин, екскаваторів, з кабін яких виглядають молоді обличчя
хлопців та втомлених, запилених чоловіків, яким судилося навіки
жити на цій плівці та в нашій вдячній пам'яті... А ось проникливосимволічний кадр – скалічена гусеницями та шинами темна
земля, як зранене тіло, як пошматована людська душа. А ось і
стародавній дерев'яний годинник: він іще відраховує
Чорнобильський Час.
Безцінний скарб фільму – його документальні кадри
справжнього, а не атомного Чорнобиля, його понівеченої краси
Полісся – осердя мальовничої України, образи молодих,
усміхнених(не відаючих масштабів біди!) хлопців-легенів-воїнів,
ліквідаторів у скромних, бідних, солдатських формах, яка не
захищала від невидимої біди.
Хто вони? Де вони? Чи живий досі цей цвіт народу України,
цвіт нації? Де ви, наші соколики? Де ви, наші герої-подвижники,
які собою захистили цілий світ? Одна-єдина мить-хвилина вашої
тяжкої, нелюдської ручної роботи на реакторі, на його
смертельно забрудненому даху, в зоні біди – це ціла Вічність,
яку вони вирвали своїми руками, примітивними лопатами,
важкими ломами, глибокими ковшами екскаваторів у самої
Смерті, яка підступно чатувала на кожного з вас (і нас!) на
кожному кроці, аби не стояла «домовина України», за словом
Тараса Шевченка.
Жахливо «екіпіровані» державою (її іудо-чиновницьким
злодійкуватим апаратом), ви вічно посміхаєтеся нам крізь товщу
заблокованих років і десятиліть, мов світлі ангели у білих
одежах, як охоронителі життя перед безоднею гріха і зради.
Ви – справжні християни, які душу й тіло віддали за ближніх,
по слову Господа: «Поправді кажу вам: що тільки вчинили ви
одному з найменших братів Моїх цих, – те Мені ви вчинили».
(Мате. 25:40)
Ви – наші герої-богатирі духу і тяжкої, нелюдської праці, ви –
наше багатство, неокрадений скарб душі народу.
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Ми у вічному боргу перед вами, безіменні, але рідні, ми у
вічній молитві за вас перед Богом. Згадуються великі слова
Тараса Шевченка:
Встань же, Боже, суди землю І судей лукавих. На всім світі
Твоя правда, І воля, і слава.
Ми вас па-м'я-та-є-мо!!!
І цим фільмом теж! Дзвони самотньої Чорнобильської
церкви вічно лунатимуть під небесами, доки стоїть світ, доки
б'ється хоч одне українське серце:
«Німим отверзуться уста;
прорветься слово, як вода».
(Тарас Шевченко)

Аvе, Україно! Разом із автором та його сподвижниками ми
птахом здіймаємося у вертольоті над українським Поліссям, над
Чорнобилем, над АЕС, над вашими головами, аби крізь призму
біди України побачити цілий світ! Цей божевільно небезпечний
політ у вертольоті – це шанс загинути чи воскреснути? Хтось із
героїв уже відійшов у Вічність, а хтось іще топче ряст... Многая
вам літа!
Україна Вічна не згоріла у Чорнобильському полум'ї, її
зберегла любов і молитва, любов і справжня праця пращурів і
нащадків, Божа Милість:
Радуйся, ниво неполитая!
Радуйся, земле, не повитая
Квітчастим злаком! Розпустись,
Рожевим крином процвіти!
І процвітеш, позеленієш,
Мов Іорданові святиє
Луги зелені, береги!
(Тарас Шевченко)

Постчорнобильська Україна – Україна Вічна. Дзвони
Чорнобиля лунають у наших серцях, аби воскресли віра, надія,
любов, аби «ожили степи, озера», аби ми чули небесні хорали:
«Радуйся, ниво неполитая!»
Ave, Україно!
Чорнобиль... Один із трагічних символів України,
колишнього СРСР, тоталітарної системи – гіркий полин на губах і
у серці кожного свідомого громадянина Землі, тяжко пораненої,
враженої планетарною катастрофою...
Відеоряд фільму «Чорнобильский час»- багатий творчими
знахідками, відкриттями розсекречених кадрів-звинувачень
безбожного режиму, образами мальовничої України Поліської,
багатої чудовими лісами, полями, веселими селами,
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талановитими людьми, садками, гаями, але й занапащеної
Чорнобильською катастрофою – катастрофою духу.
Мертві села й міста, мертві очі будинків, полишені людьми
затишні хати й скромні квартири, вибиті, як у роки війни, вікна й
двері, розламані й розкидані речі, бур'ян у зріст людини,
осиротілі поля й ліси... Безлюддя... Тиша...
Члени історико-культурної експедиції разом із великою
поетесою-громадянкою Ліною Костенко шукають днем з вогнем
людей, бодай якісь ознаки життя – і знаходять, бо в зоні біди
б'ються серця жінок-майстринь біля давнього ткацького верстата
із дивовижно прекрасними тканими килимами, доріжками,
рушниками, плахтами і хустками. Вічно клопочеться біля своїх
медоносних вуликів дід-пасічник із дитячою осяйною посмішкою
на доброму обличчі, із натрудженими вузлуватими руками.
Камера майстра-оператора трепетно вихоплює із небуття,
хаосу й порожнечі гармонію сердець цих жінок – матерів і
бабусь, свідків сердечного раю попередніх поколінь, які тут
народжувались, жили, кохали, вмирали. Тут – сліди колисок їхніх
дітей, сліди могил їхніх батьків, тут – надія і безнадія...
Мертва Зона Чорнобиля все більше поглинає нерадіаційну
зону Полісся поза Зоною. Вона вимирає, вона благає нашого
захисту, вона тужить до небес своїм осиротілим серцем.
Чи можна про це забути? Чи можна про це не думати? Що
чекає наступні покоління від Каїного гріха відносно Авеля?
Ось у кадрі, слові і житті Ліна Костенко – жінка, яка мовить
Святу Правдоньку, яка роками їздить у Зону й Поза-Зону,
шукаючи в Україні Україну, нелукаві, неполітизовані відповіді на
гіркі запитання Часу: що з нами сталося? Якими ми були і якими
стали? Якими будемо, втративши навіки стародавню оазу
культури – Полісся?
Ліна Костенко тихо, довірливо говорить ніби до себе, до
ближніх, а не на гамірному Майдані, тому її пекучі слова-сльози
про «зраджену землю» розпеченою лавою лягають на душу
сучасників та прийдешніх поколінь:
«Практично неможливо зупинити цей процес, а треба....
Овруцький край – красивий, край своєрідної, особливої,
унікальної краси, його треба рятувати, а не бездумно виселяти..
Уже немає людей... І вся Україна тут закінчилася... «Ще не
вмерла Україна» – співаємо, ніхто не заплакав, а вона вмерла.
Процес умирання України – це не зона, а Батьківщина. Вона
умерла? Не любити її? Ми любимо матір померлу не менше, бо
покаянно, жаліємо, бо щось не зробив... Як врятувати? Це –
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безконтрольний злочин!... Це буде визнано!...»
А трохи згодом Ліна Костенко додає знаменне: «Люди всі на
безвиході, а тут є якась надія...» І називає сумний пароль їхньої
експедиції: «Споминайте мене, а я буду вас!»
Це – духовно-моральний пароль людей, зголоднілих за
Добром і Милосердям сердець.
Це – наш пароль Пам'яті Сердець, бо люди Зони «ще
веселенькі, хапаються за машини, хочуть не пустити...» Тут –
Україна Вічна! Вона воскресає цими серцями.
Воістину, пророчі слова поетеси про необхідність провести в
Українському вимираючому Поліссі виїзне засідання сесії
Верховної Ради України, де «гине поліський етнос», а тому
виникає питання: «Чи є у суспільства серце?»
Обпалюють душу гіркі слова: «Немає спільних переживань,
любові до України....» Господи, прости нас, грішних!
Символічні завершальні кадри фільму «Чорнобилський
час»: живі зйомки очищеного даху атомного реактора, але
продовжується нелегка праця на Чорнобильській АЕС, ми чуємо
знайомий шум мотора натрудженого вертольота, проникливощемний спів хору – ніби реквієм? Чи осанна Духу? Дорогоцінна
кожна мить, бо наш Час Чорнобильський... Ось хтось біжить у
синій робі, важко дихаючи у респіраторі, – це з минулого чи із
сьогодення? За дахом – бездонне небо, безмежні простори
України. Чи ми встигнемо вчасно добігти до Спасіння у Вічності?
Чи вистачить нам любові до скривдженої землі батьків, до її
прекрасних людей, аби не допустити нової катастрофи духу?
Голос автора твердить: «Час не лікує Чорнобильські рани. Наш
Час Чорнобильський».
Цей фільм-молитва за Національну Державу Україну, проти
її знищення, пограбування, зміни статусу (режиму), окупації
неправдою. Цей фільм-проповідь Святої Правди на землі про
всіх нас, цей фільм-сповідь перед минулим, сьогоденним,
майбутнім.
Україна модерна неможлива без України Соборної,
вкоріненої у Землю, окриленої у Небесах вірою, надією,
любов'ю, добрими справами її дітей та нащадків.
Вона – не Розрита Могила, а Сакральна Колиска Великої
православно-слов'янської цивілізації, але геноцид проти України
продовжується, тому вона потребує нас – і живих, і мертвих, і
ненароджених, земляків в Украйні і не в Украйні сущих. Усі маски
треба зняти!
Інформаційну війну ми не маємо права програти, бо з нами
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Бог і народ! Тарас Шевченко закликав:
А там, де люди, добре буде,
Там будем жить, людей любить,
Святого Господа хвалить.
Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!

Сургаєва В.В.

*

ВИЯВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Стаття присвячена роботі з обдарованими дітьми в системі
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Перебудовчі процеси в Україні обумовили нові тенденції
щодо розвитку освіти. З’явилася нагальна потреба суспільства у
творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно
розвинених громадянах.
Вирішення проблеми обдарованості останнім часом набуло
особливої актуальності, що зумовило створення таких навчальних закладів як ліцеї, гімназії, коледжі, колегіуми, головна роль у
яких належить творчій особистості, творчій дитині.
Саме заклади освіти нового типу мають забезпечити в
першу чергу комплексний підхід до обдарованості й виховувати
особистість, яка має творчі нахили й здібності, може втілювати
свої думки в життя.
Особлива увага в цих закладах повинна бути приділена
таким напрямкам роботи з обдарованою молоддю:
- прищеплення потягу до одержання сучасних наукових
знань;
- розвиток продуктивного творчого мислення;
- формування навичок вільного володіння інформаційними
технологіями пошуку знань;
- ознайомлення з найбільш вагомими проблемами, ідеями і
темами сучасної науки;
- стимулювання самостійності й ініціативи в навчанні і
саморозвитку;
- сприяння розвитку самосвідомості;
- розвиток упевненості в собі, що приходить із набуттям
компетентності у практичних галузях і зростанням довіри до себе
та незалежності [1].
Створення
необхідних
соціальних,
психологічних,
педагогічних умов для всебічного розвитку обдарованої дитини,
*
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створення духовної, культурної особистості громадянина України
вимагає зосередження уваги на гармонійному розвитку учнів.
Основними напрямками роботи в цьому є:
- розвиток загальних здібностей, які можуть переноситися
на різні види діяльності;
- укріплення дитини в думці, що будь-які здібності
розвиваються, варто лише докласти зусиль;
- підготовка до власного свідомого вибору галузі, у який
дитина хоче розвиватися;
- навчання способам соціальної взаємодії в умовах
конкуренції та визначення в процесі розвитку здібностей [2].
Досвід та успіхи найбільш розвинених країн світу в галузі
науки, виробництва, розвитку нових технологій свідчать про
необхідність перебудови системи освіти в напрямку створення
умов для обдарованої особистості, яка має вільно проявляти
свої здібності, розвиватися відповідно до своїх нахилів.
Виявлення та розвиток здібностей дітей тільки тоді дасть
позитивні наслідки, коли проводитиметься з раннього дитинства.
Дошкільне дитинство – це той неповторний і безцінний етап в
житті особистості, коли закладаються підвалини загальнонавчальних та спеціальних здібностей. Тому психолого-педагогічне
забезпечення розвитку здібностей у дошкільному дитинстві йде
шляхом всебічного стимулювання соціально значущої активності
дітей у пізнавальній, комунікативній, художній діяльності з
урахуванням у виховній роботі особливостей кожного активного
прояву; формування вибіркового спрямування дитини на ті види
діяльності, у яких вона досягає найбільших успіхів порівняно зі
своїми однолітками; створення у дитячих садках та сім’ях умов
для розвитку здібностей малят, за яких найповніше виявляються
їх особистісний потенціал як суб’єктів діяльності.
Робота дошкільних закладів з обдарованими дітьми
забезпечує:
- особистісний підхід до виховання;
- організацію життєдіяльності дитини як основи виховного
процесу;
- стимуляцію творчої активності кожної дитини;
- гуманізацію міжособистісних відносин;
- психологізацію і результативність навчально-виховного
процесу.
На рівні дошкільного дитинства найважливішою передумовою розвитку здібностей (загальних і спеціальних) є активновибіркове ставлення дитини до тих видів діяльності, де успішно
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розв’язуються завдання, пов’язані з її позитивними емоціями,
досвідом. Таке ставлення стимулює самодіяльність маляти у
сфері, якій воно віддає перевагу і яка має безпосередній зв’язок
з його зацікавленнями й нахилами, з ініціативністю й наполегливістю, а також з іншими особистісними якостями, що сприяють
успіхові. Вибірковий погляд на певну діяльність стосується й
поцінування самого себе як безпосереднього виконавця.
Особлива увага приділяється забезпеченню наступності у
вихованні та навчанні дітей у загальноосвітніх навчальних
закладах на всіх вікових етапах:
- проводиться постійне виявлення в дошкільних закладах
дітей із високим рівнем здібностей; створення банку їхніх даних;
- здійснюється контроль за адаптацією дітей із високим
рівнем здібностей до навчання в першому класі та при переході
до середньої, старшої ланки школи; допомога в подоланні
труднощів адаптації;
- надається допомога учням щодо розв’язання проблем
підліткового, юнацького віку, старшокласникам у життєвому й
професійному самовизначенні;
- проводиться моніторинг розвитку психічних процесів,
креативності, особистісних якостей здібних дітей протягом
навчання дитини в школі [3].
Перед сучасною школою постало завдання максимального
розкриття й розвитку потенціалу кожної особистості, формування
прагнення її до самовдосконалення, самовизначення та
самореалізації.
Робота з обдарованими дітьми вимагає нестандартних
програм, реалізації індивідуального підходу.
Тому особливої актуальності набуває проблема розробки,
створення і впровадження розвивальних освітніх програм, які б
забезпечували всебічний розвиток і підтримку обдарованих
дітей.
Спираючись на теоретичні дослідження психологічної науки
й зіставляючи теорію зі щоденною вчительською практикою,
прийшли до висновку, що основними чинниками, які
обумовлюють психічний розвиток людини, є:
- природні передумови (специфіка людської організації
нервової системи, генетичні задатки, Божий дар);
- соціальні умови життя (родинне, шкільне виховання,
макросоціум, вплив ЗМІ тощо);
- система саморозвитку (свідомість, самосвідомість, внутрішній самоконтроль, внутрішня потреба самовдосконалення,
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потреби, здібності) [3].
На основі цього можна скласти модель обдарованої дитини
(рис.1):

Сукупність невід’ємних чинників
Природні передумови
Соціальні умови життя
- специфіка людської організації
нервової системи;
- генетичні задатки;
- Божий дар.

-

- родинне виховання;
- шкільне виховання;
- макросоціум;
- вплив ЗМІ.

Системи саморозвитку
свідомість, самосвідомість;
потреби, здібності;
самоконтроль, самовдосконалення;
глибокий інтерес, ентузіазм.

Рис.1. Модель обдарованої дитини [10, с.5].

Відомий дослідник творчої обдарованості Е. Торрес доводить, що спадковий потенціал людини не є важливим показником майбутньої творчої продуктивності. Більшість зарубіжних і
вітчизняних психологів додержуються думки, що творчими
людьми і геніями, які досягли блискучих успіхів, не народжуються, а стають. Особисті якості, які необхідні для досягнення успіху,
формуються протягом усього життя під впливом батьків,
учителів, ранніх дитячих переживань, життєвих криз. Сила волі,
наступність, глибокий інтерес і ентузіазм – основа досягнень.
Талановиті люди вирізняються серед інших своїми психологічними якостями. Цікаве дослідження було проведено Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України під
керівництвом О.І.Кульчицької. Завдяки застосуванню біографічного методу було доведено, що особливими якостями талановитої людини є настирність, працездатність (це люди – трудоголіки), одержимість, буремний дух, схильність до ризику, інтуїція,
самоповага та інші. Д.Ландарм вважає, що талановита людина
має якусь одну з перелічених найбільш розвинену якість, яка й
створює успіх, хоча одночасно їй можуть бути притаманні й інші
якості.
Отже, розвинена обдарованість включає три основні
підструктури:
1) високу пізнавальну активність (увага, сприймання,

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)


110



ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



пам’ять, оригінальність, критичність, здатність до узагальнення,
прогнозування);
2) творчу інтерпретацію пізнавального досвіду (вміння
порівнювати, спів ставляти, аналізувати, бачити нове,
реконструювати
раніше
створене,
оригінальний
підхід,
геніальність,
критичність,
здатність
до
узагальнення,
прогнозування);
3) емоційну захопленість діяльністю (інтерес, енергійність,
висока харизма, впевненість у досягненні успіху, «відновлення»
в разі неуспіху) [2].
Саме така єдність високого рівня перцептивних, емоційних
та інтелектуально-вольових якостей, їх позитивна і моральна
спрямованість забезпечує успіх у діяльності.
Повертаючись до моделі обдарованої дитини, з’ясовуємо,
на які чинники педагог, як безпосередній «творець таланту»,
може вплинути. Природні передумови від учителя ніякою мірою
не залежать: там відповідальність лежить на батьках, природі і
вищий силі. А ось у забезпеченні соціальних умов життя учитель
виконує не останню роль. Що це за умови?
По-перше, це якість педагогічних кадрів. На думку М.Карне
та А.Анастасі, учителі, які працюють з обдарованими дітьми,
мають бути чутливими й доброзичливими, мати високий рівень
інтелектуального розвитку, динамічний характер, почуття гумору,
бути особистісно зрілим, емоційно стабільним і мати позитивну Я
– концепцію.
По-друге, у навчанні таких дітей мають переважати
інтерактивні форми та методи роботи.
По-третє, обдарованим дітям необхідний високий ступінь
свободи у виборі видів занять не лише у школі, а й поза нею [4].
Тому на сьогоднішньому етапі провідним мотивом
Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ ст.» є
ідея випереджального розвитку освітньої системи, яка
передбачає створення атмосфери педагогічного партнерства, як
найсприятливіших умов для творчого самовираження й
самореалізації педагогів.
Втілення в життя цієї ідеї неможливе без роботи над
формуванням яскравої особистості педагога-фахівця, педагогадослідника, педагога-творця.
Учитель повинен зуміти не просто не створити перешкод,
але й усунути ті, які є на шляху творчого зростання дитини, на
шляху розкриття її обдарованості, формування вмінь і навичок.
«Не вчи камінь котитися, – говорив Г. Сковорода, – сама
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природа навчила його. Просто прийми перешкоду». Від учителя
залежить, чи буде процес навчання й виховання спрямовано на
пізнання, усвідомлення дитиною самої себе, адже підліток,
вибирає часто в майбутньому престижний фах, шкодячи цим як
суспільству, так і собі [6].
Критичний аналіз наукових праць дає змогу зробити
висновок, що рутинне виховання, побудоване на традиційних
прийомах, негативно впливає на обдаровану натуру.
На нашу думку, розвиток обдарованості учня набуває
ефективності, якщо виконані наступні умови:
- піднесення особистості, спрямоване на розкриття
здібностей, розвиток інтелекту та формування духовності учнів;
- досягнення кожним учнем соціально-необхідного рівня
загальноосвітньої підготовки;
- задоволення індивідуальних запитів дітей, батьків у
диференційованому
навчанні,
поглибленому
оволодінні
знаннями, ранній спеціалізації;
- створення оптимальних умов для самореалізації
особистості;
- пошук обдарованої особистості, розвиток її здібностей,
перетворення їх із потенціальних на актуальні в багатьох видах
діяльності;
- створення оптимальних умов для розвитку стресостійкої,
творчої,
здорової,
компетентної,
конкурентоспроможної
особистості з високим енергопотенціалом.
Виявляючи готовність учителя до роботи з обдарованими
дітьми, зробили висновки й визначили модель творчого
потенціалу вчителя:
1. Наявність пізнавальної мети.
2. Здатність до співпраці у творчому процесі.
3. Високий ступінь розвитку мислення.
4. Висока загальна працездатність.
5. Прагнення до інноваційних форм діяльності.
6. Відсутність стереотипів.
7. Професійна культура.
8. Бажання вдосконалюватися.
9. Аналіз власної практичної діяльності.
10. Уміння перебудувати роботу щодо нового бачення,
створення нових технологій, форм роботи.
11. Загальна гуманітарна культура.
Щоб творчість чи то учня, чи то вчителя приносила видиму
користь, необхідно цією творчістю керувати, спрямовувати її в
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необхідне для суспільства, окремого колективу чи окремої
людини русло. З цією метою було визначено актуальні аспекти
управління розвитком творчості педагога:
- підвищення рівня науково-технічної озброєності керівника
школи в питаннях науки управління, педагогіки, психології;
- систематичне інформаційне забезпечення щодо новітніх
форм організації навчально-виховного процесу, зокрема, уроку
як складової психолого-педагогічної системи;
- проблеми демократизації управління закладами освіти та
навчально-виховним процесом;
- поповнення знань з юридично-правових основ управління
закладами освіти [9].
Для вчителя, директора школи, так само, як і для батьків,
немає не обдарованих дітей. Саме на цьому принципі, на думку
академіка В.Моляко, – принципі егалітарності – повинна
будувати свою щоденну роботу кожна школа, адже кожна дитина
має здібності в якомусь напрямі. Відшукати ці напрями,
допомогти дитині зрозуміти себе, повірити в свої можливості – це
й є мистецтво педагогіки та психології.
Керівники навчальних закладів повинні подбати про те, щоб
створити умови для виявлення й розвитку здібностей та
обдарованості дітей, визначити педагогів, які працюватимуть з
учнями, які вже виявили здібності чи обдарованість, продумати
ефективну систему позакласної роботи та раціональний
розподіл годин, виділених на індивідуальні та факультативні
заняття.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розкриті сучасні педагогічні здоров’язбережувальні
технології, які можна використовувати під час навчально-виховного
процесу з дітьми з особливими потребами. Подано можливість
використання
музикотерапевтичної
та
хромотерапевтичної
технологій у практичній діяльності школи.

Проблема людини та її здоров’я – віковічна проблема,
стрижнем якої є шлях до вільного, гармонійного розвитку
особистості. Важко не погодитися з німецьким філософом
Кантом, який вважав, що філософія необхідна людям для того,
щоб відповісти на запитання як жити, щоб жити довго і при цьому
не хворіти.
Дане питання було актуальним завжди. Але на різних етапах розвитку суспільства його формулювали по-різному, особливість його звучання сьогодні визначає ряд обставин, а саме:
сучасний екологічний, економічний та соціальний стани у країні.
Тому нинішня трактовка здоров’я така – це не тільки
відсутність хвороб, а й хороше психологічне самопочуття і гарні
соціальні відносини.
Усі аспекти здоров’я однаково важливі і мають розглядатися
у взаємозв’язку. Не випадково стародавня медицина й культура
приділяли велику увагу системі виховання, у якій поєднувалися б
фізичний і духовний розвиток людини, розумове, фізичне,
моральне та естетичне виховання. Піфагор заснував школу, де
гармонійно розвивав усі тілесні та розумові здібності своїх
вихованців, а Гіппократ наголошував, що здоров’я людини
безпосередньо пов’язане з її морально-етичним розвитком.
Звідси спробуємо трактувати важливість розвитку та збереження здоров’я на сучасному етапі. Спеціальні дослідження
вітчизняних та зарубіжних авторів засвідчили, що саме стан
здоров’я має вирішальне значення у виникненні різних відхилень
*
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у поведінці дітей [4]. Навіть незначні на перший погляд
відхилення у психічному розвитку учня (слабка пам’ять,
недостатній розвиток
мислення,
неуважність,
надмірна
рухливість) не дозволяють йому досягти значних успіхів у
навчальній діяльності, що може призвести до сильних емоційних
переживань, емоційного дискомфорту, конфліктних ситуацій з
батьками та вчителями, утрати інтересу до навчання й школи
взагалі, пошуків нових видів діяльності за межами школи.
Також слід відмітити, що особливості психічного та
фізичного розвитку дитини зумовлюють соматичну ослабленість
організму, що, у свою чергу, поглиблює наслідки дефекту.
Тому для дітей з особливими потребами в розвитку важливе
не лише спеціальні психологічні, дефектологічні, а й спеціальні
педагогічні технології під час навчання, які покращать загальний
соматичний стан цієї групи дітей.
Сьогодні в арсеналі педагогічних працівників є практичний
матеріал, використання якого сприяє інтелектуальному розвитку
дитини. Ці педагогічні напрацювання можна умовно поділити на
дві групи: перша – це та, яка допомагає саме інтелектуальному
розвитку дитини, а друга, опосередкована, до якої належать
нетрадиційні педагогічні технології.
Більш детально зупинимося на другій групі, тому що вона
робить не тільки більш ефективними першу групу, а й покращує
соматичний стан дітей. До цих технологій відносяться нетрадиційні методи в корекційній педагогіці: фітотерапія, ароматерапія,
музикотерапія, хромотерапія, літотерапія, имаготерапия.
Фітотерапія – лікування за допомогою лікувальних рослин.
Важливо відмітити, що лікувальні рослини є ефективним
лікувальним і профілактичним засобом при різних мовленнєвих
аномаліях
для
відновлення
розумової
та
фізичної
працездатності, знімають втому, в’ялість, астенічний синдром,
здійснюють профілактику порушення мозкового кровообігу,
розладів пам’яті, неврозів, відновлюють м’язовий тонус.
Народний досвід і дослідження вчених довели, що запахи
здатні управляти настроєм та працездатністю. Фізіолог Д.І.Шатенштейн в 1939 р. вперше науково обґрунтував і експериментально довів, що деякі подразники, які сприймаються обонянням
впливають на багато функцій і особливо на працездатність.
Ароматерапію застосовують у поєднані з музикотерапією.
Літотерапія – терапевтичний вплив мінералів на організм
людини. Сучасна фармакологія використовує для приготування
різних лік більше 50 різноманітних мінералів. Вважають, що міне
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рали координують циркуляторну систему судин і діяльність
мозку.
Імаготерапія – театралізація психотерапевтичного процесу
(образ). В основі лежить використання переказу драматичного
твору, перехід розповіді до раніше запланованого діалогу між
дорослим і дитиною, який розвиває ситуацію.
Лялькотерапія – один із видів імаготерапії. Основана на
ідентифікації з образом улюбленого героя казки, мультфільму,
іграшки.
Образно-рольова драмтерапія – реконструкція поведінкової
реакції при розігруванні спеціально підібраного сюжету.
Психодрама – діти грають не готові ролі, а імпровізують під
керівництвом педагога.
Лібропсихотерапія – лікувальне читання, бібліотерапія –
лікування через книжку (спеціально підібрані твори).
Казкотерапія – психокорекція засобами казки як вид твору,
який дозволяє фантазувати, мріяти.
Музикотерапія – це ліки, які слухають. Про те, що музика
здатна змінювати душевний і фізичний стан людини, знали ще в
Давній Греції і в інших країнах.
Відомо, що не тільки звуки природи знімають психічні напруження, заспокоюють, а й створені людиною, упорядковані звуки.
У кінці ХІХ століття І.Р.Тарханов своїми дослідженнями довів, що
мелодії, які викликають у людини відчуття радості, позитивно
впливають на організм: уповільнюють пульс, покращують
серцебиття, сприяють розширенню судин, нормалізують
артеріальний тиск, стимулюють травлення, покращують апетит.
Музика, яка викликає в людини негативні емоції, дає зовсім
протилежний результат. Дуже голосна музика з підкресленим
ритмом ударних інструментів дуже шкідлива не тільки для слуху,
але й для нервової системи.
Учені відмічають, що музика діє вибірково: залежно від
характеру музичного твору, від інструменту, на якому цей твір
відтворюється. Але необхідно відмітити, що сприймання музики
дуже індивідуальне, і треба багато сил і знань для грамотного
підбора мелодій.
Більшість учених вважають, що безшумне середовище
негативно впливає на психіку людини, оскільки абсолютна тиша
не є для неї звичним оточуючим фоном, що слід ураховувати в
повсякденній практиці.
Музика може бути використана під час виконання самостійних робіт, коли виключається мовленнєве спілкування. Виклю
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ченням є мелочитання (читання під музику) заїкуватих дітей.
Метою занять із використанням музикотерапії є створення
позитивного емоційного фону реабілітації (зняття фактору
хвилювання, який виникає в дітей з особливими потребами у
зв’язку з різкою зміною соціального й особистісного статусу);
стимулювання рухової функції; розвиток і корекція сенсорних
процесів (сприймання, відчуття) і сенсорних здібностей;
розгальмування мовленнєвої функції.
Розробка і проведення музикотерапії в дитячому й підлітковому віці потребує творчої співдружності педагога з лікарями,
психологами, музичними педагогами. Аналіз літературних
джерел доводить позитивний вплив окремої групи музичних
творів на інтелектуальну діяльність. Так, окремі механізми
позитивно впливу музики на навчальну діяльність, посилення
мотивації до навчання, збільшення впевненості до результатів
навчальної діяльності.
Також учені-дефектологи відмічають, що музикотерапія
містить систему різноманітних диференційованих методів, один
з яких є традиційними, інші певним чином модифіковані
відповідно до специфіки дефекту.
Музикотерапія включає: прослуховування музичних творів;
спів пісень, ритмічні рухи під музику; поєднання музики та
ізодіяльності.
Як свідчить аналіз літературних джерел, музикотерапевтичний напрямок роботи сприяє: покращенню загального
емоційного стану дітей, покращенню виконання якості рухів
(розвиваються виразність, ритмічність, координація, серійна
організація рухів); корекції та розвитку відчуттів, сприймання,
уявлень; стимулює мовленнєві функції; нормалізує просодичний
бік мовлення (темп, тембр, ритм, виразність інтонації).
Виходячи з вище сказаного, можна зробити такі висновки:
 використовувати для прослуховування можна тільки той
твір, який подобається абсолютно всім дітям;
 краще використовувати музичні преси, які знайомі дітям:
вони не повинні привертати їх увагу своєю новизною, відволікати
від головного.
 час прослуховування повинне складати не більше
10 хвилин під час усього заняття, це, як правило, один музичний
твір.
Хромотерапія – це наука, яка вивчає властивості кольору,
його впливу на психічний розвиток особистості. Педагогам, психологам, лікарям та батькам необхідно володіти елементарною
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інформацією про кольоротерапію та використовувати ці знання у
навчально-виховному процес, корекційній та лікувальній
педагогіці.
Учені помітили, що будь-який колір, який може на довгий час
прикути до себе увагу, допомагає думкам сконцентруватися.
Психологічно різні кольорі діють на стан і внутрішній баланс
кожної людини в будь-який момент: активності, релаксації,
емоційної стабільності. Тобто, вони здійснюють прямий вплив,
який може бути запрограмований. Наукові дослідження останніх
років показують, що фізично кольори однаково впливають на
всіх без винятку людей, незалежно від ставлення конкретного
індивіду до якого-небудь із них. Властивості конкретних кольорів
дуже добре відомі і, використовуючи їх окремо або разом, можна
досягти дуже високих результатів.
Цикл хромотерапії залежно від мети дозволить або
розслабитися, або активізувати життєву енергію й креативне
мислення, відрегулювати діяльність внутрішніх органів. Цей
метод сприятливо впливає на душевний стан, який, в кінцевому
результаті, і визначає здоров’я людини.
Отже, використання здоров’язбережувальних технологій під
час навчально-виховного процесу не тільки позитивно вплине на
соматичний стан дитини з особливими потребами, а й емоційно
покращить його. Узгоджена робота педагога, психолога та
лікарів-спеціалістів у підборі нетрадиційних форм та методів
корекційно-навчальної
роботи
дасть
змогу
дитині
з
особливостями розвитку не тільки отримати знання нарівні
можливості з дітьми без патологій у розвитку, а й по можливості
корегувати й компенсувати дефект.
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Білан А.М.
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ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
У статті йде мова про тестування, як важливий засіб
підвищення якості навчання і навчальної мотивації учнів та ролі
вчителя в його запровадженні.

Зовнішнє незалежне тестування виводить Україну на рівень
міжнародних стандартів. Система зовнішнього незалежного
оцінювання дає змогу отримати реальну картину педагогічної
успішності.
Так у 2008 році понад 400 тисяч випускників набрали більше
ніж 124 бали, 50% випускників одержали результати вищі за середні, п’ять абітурієнтів отримали по 200 балів з трьох предметів.
У багатьох випускників шкіл з’явилося розуміння
необхідності навчання.
З огляду на те, що процес незалежного оцінювання в Україні
стає все реальнішим, перед освітньою системою постає ряд
важливих завдань. Передусім – активне використання тестових
технологій у повсякденній навчальній діяльності школи, тому
необхідно готувати учнів до тестових процедур, зняти у них
острах перед невідомим.
Потрібно, щоб у сучасній школі тестові технології контролю
навчальних досягнень учнів посіли належне місце, бо вони не
тільки забезпечують найбільш об’єктивне і всебічне оцінювання
засвоєння навчального предмета, а й психологічно готують учнів
до цього.
Перш за все необхідно посилити роботу з відпрацювання у
школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й
різного ступеня складності, широко практикувати тестування як
навчальний прийом і контролюючу форму перевірки знань, умінь
та навичок школярів. Оскільки зовнішнє тестування містить
репродуктивні й творчі завдання, то педагогу необхідно працювати за двома напрямами: формування теоретичних понять в
учнів та вмінь школярами застосовувати свої знання на практиці.
Контроль знань, умінь і навичок за допомогою тесту
відрізняється від звичайної усної чи письмової перевірки тим, що
він є більш загальним, всеохоплюючим, об’ємним інструментом
вимірювання.
З метою підготовки до такої особливої форми контролю
*
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доцільно використовувати різноманітні тестові завдання не
тільки під час тематичної атестації, а й на етапі вивчення
окремих тем розділу.
Організація тестового контролю як цілісної функціональної
системи допомагає оптимізувати всі ланки навчального процесу.
Об’єктивний тестовий контроль дозволяє оцінювати, в основному, знання тих, хто навчається. Тому вчителям необхідно більш
широко впроваджувати у навчальний процес внутрішнє шкільне
тестування, запровадивши його у повсякденну роботу школи.
Тестова перевірка допомагає вчителю здійснювати зворотний зв’язок з учнями, встановлювати чи зрозуміли вони матеріал, чи вміють оперувати основними термінами та поняттями.
Тестування дає можливість вчителю визначити рівень
утруднень учнів з кожного розділу програми, а під час
використання багатомірних тестів – виявити володіння учнями
предметними та позапредметними вміннями, давати якісну
характеристику навчальних досягнень учнів.
Внутрішнє шкільне тестування є інструментарієм, що допомагає значно покращити роботу школи. Уміле поєднання тестового контролю дає змогу значно розширити можливості вчителя.
Якщо учень знає, що на уроці його обов’язково
проконтролюють, то це вже стимулюватиме його до самостійної
роботи – підготовки до уроку. Тобто систематичні тестування
зумовлюють інтенсифікацію самостійної роботи учнів. Слід
зазначити, що в тестуванні присутній елемент гри і це робить
його привабливішим для учнів.
У шкільній практиці найчастіше використовують тести, в
яких завдання вимагає відповіді на запитання. При цьому
відповідь можна представляти як заповнення проміжку в тексті
та вибір однієї з запропонованих 3 – 5 відповідей.
Такі тести малоефективні, бо мають значну ймовірність
вгадування та здогадки на основі інтуїції.
Ми провели дослідження різного типу тестів.
Таких, які дають можливість перевірити знання фактів,
понять, законів, теорій. Тут вимагається запам’ятовування і
відтворення відповідей. Другий тип тестів дає змогу перевірити
вміння виконувати розумові операції на основі отриманих знань.
Це розв’язування типових задач. Третій тип завдань передбачав
перевірку умінь давати самостійну критичну оцінку вивченого. А
четверта категорія завдань була на виявлення уміння
вирішувати нові конкретні ситуації на основі отриманих
відомостей. Крім того використовувалось як бланкове, так і
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комп’ютерне тестування, тому що комп’ютерний контроль знань,
на нашу думку, повинен визначати не тільки ступінь засвоєння
навчального матеріалу, але й допомагати формувати процес
подальшого навчання з урахуванням професійної діяльності та
індивідуальних можливостей та особливостей учнів.
Дослідження показало, що такий підхід до тестування є
виправданий. Він виявився корисним як для учнів, так і для
вчителів. Учні припинили сподіватись на випадковість,
вгадування відповіді. Почали сумлінніше готуватись до
тестування та частіше звертатись до вчителя із змістовними
запитаннями. У вчителів з’явилась більш широка палітра
відомостей про знання учнів, їх інтелектуальні можливості,
здатність до творчої та самостійної діяльності.
Таким чином, використання тестів у навчанні є не тільки
контролюючим засобом. Його функції значно ширші. Дидактично
обґрунтоване застосування тестів, з однієї сторони, суттєво
впливає на ставлення учнів до навчання, об’єктивну оцінку своїх
можливостей, усвідомлення найближчих завдань з корегування
ситуації. З іншої – не залишає в стороні діяльність вчителя,
підвищує його відповідальність за наслідки навчання,
зосереджує на головному, дає можливість запроваджувати
диференційований та особисто зорієнтований підхід до
навчання, об’єктивно оцінювати результат роботи учнів і своєї.
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ВЗАЄМОДІЯ РОДИНИ І ШКОЛИ ЯК УМОВА УСПІШНОГО
НАВЧАННЯ ДИТИНИ
У статті наголошується про те, що сучасна сім'я все більше
стає головною ланкою у вихованні дитини. Іде мова про взаємодію
родини і школи як одну із умов успішного навчання і виховання
молодого покоління.

Суспільно-політичні умови, у яких функціонує сучасна
українська сім'я, характеризується досить різкою зміною
соціально-економічних відносин у суспільстві, за яких пріоритети
*
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надаються особистості людини, її практичній діяльності в усіх
галузях господарювання і духовної культури.
Сім'я, родина – найвища цінність на Землі, яка робить життя
кожної людини щасливим, повноцінним, плідним. Але батьки
повинні усвідомлювати, що вони виконують важливу соціальну
роль, адже кожна повноцінна родина є фундаментом здорового
суспільства. Безпосередньо, сім'я – це справжній університет
людських відносин, у якому людина росте, розвивається і
вдосконалюється. Необхідно додати, що виховання дитини – це
важка, трудомістка сфера людської діяльності, успіх якої
зумовлюється
безліччю
чинників
найрізноманітнішого
походження. Однак, виховує не тільки і не стільки сам виховний
процес, а ті щоденні, конкретні взаємини, під час яких дитина
день за днем вбирає в себе й активно переосмислює людські
цінності, способи поведінки, сутність ставлень до явищ життя і
до самої себе. Важливо навести слова Макаренка, який
говорить, що: «Виховний процес є процес, що триває постійно і
окремі деталі його вирішуються в загальному тоні сім'ї, а
загальний тон не можна вигадати і штучно підтримувати.
Загальний тон, любі батьки, створюється вашим власним життям
і вашою власною поведінкою» [т.1, с. 124].
Якщо говорити про педагогічні здібності батьків, то до
найважливіших із них варто, мабуть, віднести вміння належно
організовувати
комунікативну
діяльність,
налагоджувати
внутрішньосімейні взаємини і, найголовніше, встановлювати
правильні стосунки з дітьми. Надзвичайно важливе значення для
формування життєвих ставлень дитини мають передусім
взаємини між самими батьками, оскільки в них віддзеркалюється
загальний дух сімейних стосунків, спрямованість життєдіяльності
сім'ї, її моральна атмосфера. Коротше кажучи, роль сім'ї у
процесі становлення особистості неоціненна, оскільки та
атмосфера, у якій зростає дитина, є невід'ємною ланкою
розвитку й виховання маленької людини, завдяки якій вона
вчиться, розвивається і вдосконалюється.
Школа дає дитині наукові знання й виховує в ній свідоме
ставлення до дійсності. Родина забезпечує практичний життєвий
досвід, виховує вміння співчувати іншій людині, відчувати її стан.
Для гармонійного розвитку особистості необхідно і те, й інше. У
чому ж родина повинна доповнювати школу? Насамперед, вона
покликана
забезпечити
дитині
безпосереднє
емоційне
спілкування, атмосферу любові і взаємодопомоги. Буває, що
батьки з «педагогічних міркувань» намагаються не виявляти
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своєї любові до дітей занадто явно, вважають, що у стосунках зі
школярем недоречні ласка, ніжність. Ця омана часом призводить
до серйозних відхилень у розвитку особистості. Дитина, яка
позбавлена батьківської ніжності, виростає замкненою,
неконтактною. У підлітковому віці в таких дітей нерідко виникає
гострий конфлікт із родиною, що швидко поширюється на всіх
дорослих. Будь-яка вимога починає викликати негативну
реакцію. Зрозуміло, нескінченні поцілунки – теж аж ніяк не
кращий спосіб спілкування з молодшим школярем. Але досвід
показує, що надмірні пестощі до дітей цього віку зустрічаються
куди рідше, ніж надмірно «ділові» відносини, зосереджені
винятково на уроках.
При вступі до школи практично всі першокласники
виявляють щире бажання учитися. Важливо ще в дошкільному
дитинстві, а особливо в початковій школі, виховувати
відповідальне ставлення до справи, своїх батьків. Формування
цих рис починається з уважного, серйозного ставлення батьків
до справ малят. Усе повинно бути помічене батьками:
досягнення принесуть усім радість, помилки будуть спільно
виправлені. У цій копіткій, тривалій, непомітній роботі народяться
і перші перемоги на собою, і радість подолання труднощів.
З іншого боку, великого значення набуває формування
правильного ставлення до вчителя. Має виховуватись загальна
повага дитини до дорослих. Якщо дитина звикла перебивати їх,
коли вони розмовляють, не вміє вислуховувати прохання й
вказівки, звертається тільки на «ти», то, звичайно, їй буде важко
засвоювати шкільні вимоги. Загальне шанобливе становлення
до дорослого переноситиметься і на вчителя. Отже, навчання
дитини нормам ввічливості не тільки зробить спілкування з ним
більш приємним для ваших друзів і знайомих, але й допоможе
йому швидко опанувати шкільні правила поведінки.
Для формування правильного ставлення, наприклад, до
вчителів, батькам корисно проводити гру «у школу», Сьогодні
«учитель» – плюшеве ведмежатко. Воно сидить біля дошки,
напроти «учнів» – зайчика й лисички. «Починаємо урок, –
говорить Тарас «ведмежим» голосом, – Розкажіть мені віршик».
Мама допомагає зайчику підняти лапку. Тарас дивується:
«Чому ти не розповідаєш?». «Я підняв лапку. Це значить, що я
вас попросив: учителю, викличте, будь ласка, мене. Я хочу
розповісти віршик». Тарас киває: «Розповідай, зайчику». У цій грі
мама дає сину зразок поведінки учня. Він хоче щось сказати, але
не говорить, поки його не викликали, а тільки піднімає руку. Він
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шанобливо звертається до вчителя. Наступного разу, коли роль
учителя візьме на себе мама, Тарас, уже в ролі учня,
намагатиметься поводитись так само.
Установка батьків на те, що головне – зайняти дитину, щоб
вона не «тинялася» без справи, так само як і погоня за престижними «захопленнями» для своєї дитини, призводить до того, що
різко скорочується час для спілкування, гри, спільних справ. У
такій ситуації дитина зайнята формально, тобто вона як-небудь
робить уроки, абияк виконує завдання музичної школи і прагне
за будь-яким приводом пропустити заняття у спортивній секції
заради того, щоб погуляти у дворі чи спокійно погратись вдома.
Буває й так, що батьки обмежуються тільки тим, що
влаштовують своїх дітей у гурток або секцію і вважають свою
місію закінченою. Вони не цікавляться успіхами і вдачами своєї
дитини, не виявляють інтересу до її занять і, як наслідок,
спостерігається різке охолодження у ставленні до них з боку
сина або доньки. Насправді, проблема не в тому, що дитина
припинить додаткові заняття чи забуде колишнє захоплення, а в
тому, що вона звикне зневажливо ставитися до справи,
уникатиме труднощів. Те ж саме може відбутися й стосовно
шкільних занять.
Держава тією чи іншою мірою регулює всі сфери діяльності
суспільного організму. Однією із ключових проблем державотворення є виховання молодого покоління з урахуванням усіх
складових, усіх ланок, які виконували й виконують організаційну
та виховну функції розвитку особистості. У реалізації цих
завдань значне місце належить сім'ї як інституції, де дитина
народжується, формуються основи її характеру, ставлення до
праці, моральних цінностей. Батьки й матері є носіями
суспільних норм, традицій, моралі, які передано з покоління в
покоління й закріплено в життєвому досвіді дітей. Актуальність
підвищення виховного потенціалу сім'ї зумовлена тим, що сім'я
як соціальний інститут відповідальна за весь комплекс
відтворювання людини, вона є для дитини тією мікромоделлю
суспільства, через яку засвоюється його духовна культура.
Отже, сучасна сім'я має стати головною ланкою у вихованні
дитини, забезпеченні достатніх матеріальних та педагогічних
умов для її фізичного, морального й духовного розвитку.
Водночас сучасна сім'я і сама потребує матеріальної,
педагогічної та культурологічної допомоги. Цю допомогу їй
надають певною мірою державні й виробничі організації, заклади
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освіти й культури, дитячі садки, школи, бібліотеки, клуби,
будинки культури, громадські організації.
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ
ЛІТЕРАТУРИ
Стаття має на меті допомогти учителю літератури у
використанні на уроках різноманітних нестандартних форм і
методів, що сприяють розвитку творчої особистості і спрямовані на
розвиток творчих здібностей учнів.

Сьогодення націлює школу на формування ініціативної і
самостійної особистості, наділеної творчою уявою, ініціативним
мисленням. Курс зарубіжної літератури надає виняткові
можливості для формування світогляду школярів, їх естетичного
розвитку. Залучаючи учнів до найвищих досягнень світової
культури і літератури, учитель зарубіжної літератури виховує
читацьку та загальну культуру, розвиває художньо-образне
мислення, формує творчу особистість. Завдання вчителя – не
просто формувати знання, уміння, навички, обсяг яких визначає
програма, – він має розвивати особистість, збагачувати її
життєвий досвід.
Немає учнів без творчих здібностей. Тому вчитель повинен
створити сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу
кожної особистості. Кожну хвилину діти мають відчувати, що для
вчителя на уроці на першому плані не сам твір, а учень, його
вміння сприймати, мислити, давати оцінку, шукати істину,
збагачувати свій життєвий досвід, творити самого себе за
допомогою художнього твору.
Формування творчої особистості засобами художньої
літератури насамперед передбачає:
- системне розв’язання на уроці та в позаурочний час
різноманітних творчих завдань;
- відштовхування в постановці творчих проблем від тексту
(опора на текст, а не на його інтерпретацію в підручнику);
- залучення до роботи на уроці всіх учнів, участь кожного в
індивідуальних, групових та колективних формах роботи (кожен з
*
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учнів повинен відчути свою значимість на уроці, а не бути
байдужим стороннім спостерігачем);
- використання різних засобів, підходів до учня й
спрямування його діяльності на досягнення максимального
оригінального результату під час виконання завдання,
можливість більшої кількості розв’язання нових проблем,
порівняння та зіставлення явищ, залучення набутих знань, умінь;
- емоційний характер навчання;
- проблемний підхід до вивчення творів, «дух пошуку»,
багатоваріантність рішень.
Щоб організувати творчу діяльність, максимально активізувати кожного учня, розвинути вміння, навички, необхідні для
виконання нестандартних завдань, навчити самостійному пошуку
істини, необхідно створити сприятливу для цього психологічну
атмосферу. Формування світоглядних засад, що спираються на
загальнолюдські цінності, можливе лише за умови вільного
обміну думками, шляхом співпраці та діалогу вчителя й учня.
Взаємодія школяра й педагога повинна будуватися на принципах
довір’я, взаємоповаги, коли вчитель оберігає право на
самостійний вибір (зокрема право на помилку). Цінність будьякого твору сприймається крізь особистісну оціночну систему
учня, його індивідуальне уявлення про прекрасне, його ціннісну
орієнтацію. І тут кожен має право на свій вибір, адже література
– це не пасивне сприйняття інформації, а шлях до вироблення
власного світогляду, власного ідеалу.
Єдиний спосіб удосконалення творчих можливостей –
максимальна участь самого учня у творчій діяльності. Основна
функція вчителя – організаторська. Він, як диригент, повинен
залишатися непомітним, і в той же час керувати, злагоджувати,
будувати цілісну мелодію уроку.
Максимально активізувати внутрішні ресурси учнів можна як
під час проведення традиційних форм роботи, так і під час
запровадження найновіших технологій навчання. Головне –
різноманітність методів і форм роботи, нестандартність
створюваних ситуацій, у яких учень повинен знайти вихід,
проявити себе, свою особистість.
Сучасні системи освіти багатьох країн характеризуються орієнтацією на входження у світовий освітній простір. Цей процес
супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та
практиці навчально-виховного процесу. Зміст освіти збагачується новими процесуальними вміннями, розвитком здібностей
оперувати інформацією, творчим вирішенням проблем науки і
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практики з акцентом на індивідуалізацію навчальних програм.
Одним із найважливіших компонентів педагогічного процесу стає
особистісно орієнтована взаємодія учителя й учнів.
Сьогодні реальним є принцип варіативності побудови моделі педагогічного процесу. Учитель може використовувати як
індивідуальні форми організації роботи (самостійні, контрольні,
творчі), так і роботу в парах (тренування, перевірка, обговорення), групах, і фронтальні. Особливостями інноваційних форм
роботи є живий діалог, співпраця, відповідність індивідуальним
особливостям, колективізм. Діти вчаться виступати, розмірковувати, доводити свою точку зору. Це сприяє розвитку в учнів ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими.
Інноваційні форми й методи використовуються на всіх
етапах навчання. Так, у 5-7 класах, щоб надати такому
відтворюючому виду роботи як переказ емоційності, дітям
пропонується переказ від першої особи. Учні в цьому віці
безпосередні, щирі, фантазують на ходу й отримують від цього
справжнє задоволення. Перед переказом можна запропонувати
визначити головне в характері того чи іншого персонажа. Від
цього залежатимуть інтонації, міміка. Цей вид роботи сприяє
розкриттю індивідуальності учня, збагачує його внутрішній
емоційний досвід. Причому розповідь може вестися не тільки від
імені головного героя (із цим завданням діти справляються
досить легко), але й від імені другорядних персонажів
(наприклад, від імені ворона чи маленької розбійниці в казці
Андерсена «Снігова королева»). При переказі слід націлювати
дітей не лише на розповідь про події, персонажів, але й
вмотивовувати причини тих чи інших вчинків.
Оживити урок може інсценізація. Діти намагаються глибше
проникнути в текст, зрозуміти характер героя. Щоб відобразити
персонаж в інсценізації, учні готують костюми, якщо треба –
підбирають музичний супровід. При цьому здійснюється
взаємозв’язок з іншими видами мистецтва. До того ж, цей вид
роботи вчить дітей працювати в групі.
Розвитку творчих здібностей сприяє такий вид роботи як
словесне малювання («Яким я уявляю героя?», «Яка картина
постала переді мною?» і т. п.). Особливо важливий цей вид
роботи при вивченні творів описового характеру. Не секрет, що,
читаючи, учні часто пропускають пейзажні картини, описи, а
словесне малювання допомагає бути уважним до слова,
розвиває творчу уяву школяра.
Емоційний відгук, бажання бути активним на уроці в дітей
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викликають різного роду літературні ігри, вікторини, особливо,
коли вони носять командний характер. Це стимулює творчу
активність, відповідальність за результати своєї праці. Цікавими
для дітей є уроки-подорожі, під час яких виробляються навички
самостійності та пошукової роботи. Іноді самі діти беруть участь
у складанні вікторин, кросвордів, ігор типу «Брейн-ринг», «Поле
чудес», «О, щасливчик», «КВК». У грі використовуються
прийоми, що «розкріпачують» учнів, викликають бажання
вирішувати проблеми в ході гри. Завдяки цьому розширюється
кругозір, пізнавальна діяльність, формуються вміння й навички,
які потрібні в практичній діяльності, розвивається самостійність,
виховується дух співробітництва, розвивається пам’ять,
мовлення, мислення, уміння порівнювати, зіставляти, знаходити
оптимальне рішення, виробляються навички спілкування.
Творчий характер носить і такий вид роботи, як малювання
учнями ілюстрацій до художнього твору. Через малюнки
розкривається особистість учня, його розуміння художніх
образів, естетичні смаки. Причому ілюстрації обов’язково
захищаються (Що зобразив? Чому саме так?).
Цікавими для дітей є рольові ігри, робота творчих дослідницьких груп (біографи, літературні критики, мистецтвознавці,
історики тощо). При цьому учні отримують випереджаючі завдання, працюють з додатковою літературою. У такому випадку
вони стають співавторами уроку, розуміють свою значимість на
уроці.
Цікавим видом роботи на уроці є інтерв’ювання. Учні самостійно підбирають запитання для усного опитування з визначеної
теми й повинні навчитися варіювати їх залежно від відповідей.
Це привчає до свідомого застосування знань на практиці.
Широко практикуються в роботі твори-мініатюри (думки з
приводу прочитаного, відгук про улюбленого героя, листи від
імені персонажів, лист до автора і т.п.). Ці творчі роботи нестандартні, не носять обов’язкового характеру, але допомагають
дитині висловити власні судження, зрозуміти, що його думку
вислухають, а значить – його поважають як особистість.
Максимально реалізувати себе учень може під час диспутів.
Проблемні питання, які не мають однозначної відповіді, – важливий стимулятор творчого мислення. Але щоб дискутувати,
треба виробити власну позицію. Власна ж позиція може сформуватися лише на основі цілісного знання тексту. Під час дискусій
учень не просто висловлює, а доводить свою точку зору. При
цьому він учиться бути уважним і до опонентів, поважати їх точку
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зору. Крім того, формується вміння критично мислити, оцінювати
ситуацію, приймати швидке динамічне рішення, розвивати
інтелект, соціальні, лінгвістичні навички, необхідні для
досягнення життєвого успіху в сучасному суспільстві.
Отже, формування творчої особистості – це не виховання
майбутнього письменника чи поета, це виховання особистості,
яка має власну життєву позицію, має право її відстоювати, яка
поважає думку інших, може визнати свої помилки. Кожен учень
має відчути ставлення до себе як до неповторної індивідуальності, думкою якої цікавляться, поважають її, навіть якщо вона
розходиться з думкою вчителя. Мета вчителя зарубіжної
літератури – не накопичення знань і умінь, а постійне збагачення
досвідом, самореалізація особистості кожного учня. Літературний твір, герой повинні залишити в душі дитини спочатку
емоційний слід, потім – бажання дослідити, зрозуміти одержану
інформацію і, нарешті, – оцінити її, відкрити для себе щось і
сформувати власну думку. Такий підхід учить нешаблонності
думок, допомагає осмислювати факти з позицій сучасності.
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технологій, феномен науково-технічної революції і, як наслідок,
кардинальні зміни функціонування системи життєвих норм
висувають нові вимоги та ставлять перед освітою завдання,
спрямовані на вироблення в людини здатності до свідомої та
ефективної життєдіяльності. Більш важливою стає роль
педагога, через руки якого проходить кожна людина. У цьому
контексті світоглядна підготовка студентів педагогічних ВНЗ, яка
є, на думку М.Колесникова, «однією із фундаментальних основ
професіональної культури спеціаліста» [1], набуває особливого
значення. Сучасний учитель повинен володіти розвиненим
світоглядом, що відповідає реаліям сучасної дійсності й
орієнтується на загальнолюдські цінності, бути готовим до
роботи з формування світогляду учнів. Н.Улубекова, Ш.Мирзоєв
з цього приводу зазначають: «безумовною вимогою до кожного
спеціаліста сьогодні є широта кругозору, розуміння необхідності
розвитку сучасної цивілізації як гуманістичної і глибоко
моральної, засвоєння загальних науково-технічних і соціальнополітичних тенденцій розвитку суспільства, визначення свого
місця у житті» [7]. Ці якості не виникають стихійно, тому
особливого значення набуває проблема розвитку світоглядних
уявлень спеціальними навчальними засобами в процесі
професіональної підготовки майбутнього вчителя.
Питання підготовки педагогічних кадрів привертали увагу
провідних українських педагогів минулого: М.Драгоманова,
О.Духновича, В. Сухомлинського. До їх розв'язання звертаються
й сучасні дослідники Є.Пехота, В.Сластенин, Н.Тамарина,
Л.Нечепоренко, І.Ісаєв, В.Шиянов та інші.
Питання формування світоглядних уявлень досліджували
Р.Гуревич, В.Кузьменко, В.Сидоренко, В. Тименко та ін.
Аналіз педагогічних досліджень показує, що проблема
загальнокультурної і професійної підготовки педагога зараз
активно розглядається в роботах сучасних дослідників в галузі
педагогічної освіти.
Наявність глибокого загальнокультурного рівня у вчителя
(будь-якої предметної сфери) залежить значною мірою від
органічного, синтезуючого засвоєння всього спектру базових
дисциплін. Процес формування світогляду створює основу
освіти, без якої освіта являє собою лише окремі, ізольовані
знання. В.Сластенин, І.Ісаєв, Є.Шиянов виділяють у змісті
педагогічної освіти три взаємопов'язаніх блоки: загальнокультурний, психолого-педагогічний і предметний. Вони зазначають,
що «загальнокультурний блок, що складає 25% навчального
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часу, повинен забезпечити розвиток світогляду вчителя,
створити умови для його життєвого і професіонального
самовизначення, опанування практичною педагогікою, яка у
своїй основі має загальну освіченість учителя» [6]. У цьому
контексті світоглядне становлення майбутнього педагога в
процесі навчання є умовою, яка забезпечує можливість не тільки
накопичення знань, але трансформації здобутих об’єктивних
знань в особистісний потенціал учителя.
М. Колесников у праці «Світоглядна підготовка студентів
педагогічного ВНЗ» зазначає, що «через систему світоглядної
підготовки здійснюється реалізація і генеральної мети
педагогічного процесу у ВНЗ (всебічний і гармонічний розвиток
особистості), і конкретних цілей і задач підготовки майбутнього
учителя до професіонально-педагогічної діяльності» [1]. На
думку М.Колесникова, метою світоглядної підготовки студентів є
розвиток
екзістенційно-особистісної
світоглядної
позиції.
Екзістенційно-особистісна світоглядна позиція являє собою ядро
світоглядного самовизначення особистості, стійку систему
ставлень людини до дійсності, людей і самої себе, що визначає
її поведінку в конкретних умовах. Екзістенційно-особистісна
світоглядна позиція включає до себе професіонально-педагогічну світоглядну позицію, яка являє собою стійку систему
відносин майбутнього учителя до тих сторін дійсності, людей і
самого себе, які включені в педагогічну діяльність. Екзістенційноособистісна
світоглядна
і
професіонально-педагогічна
світоглядна позиції зв’язані між собою як ціле і частина. Таким
чином,
професіонально-педагогічна
позиція
майбутнього
педагога зумовлена його особистісною світоглядною позицією.
Сучасний учитель має не тільки володіти розвиненим
світоглядом, але й бути готовим до роботи з формування
світогляду учнів. Функції вчительської діяльності не зводяться
лише до трансляції знань, деякою мірою вчитель є, за словами
Ю.Бабанського, «духовним наставником молоді» [2], своєрідним
провідником у соціальну дійсність, що вимагає належної
світоглядної зрілості особистості педагога. Світогляд сучасного
вчителя має відповідати ряду вимог.
Як зазначають Н.Улубекова і Ш.Мирзоєв, «виходячи з
потреб суспільства, що розвивається, важливим елементом
сучасної освітньої політики має стати формування світоглядної
культури, що заснована на об'єктивних даних сучасної науки, яка
користується науковим методом пізнання, керується системноінформаційним підходом до аналізу навколишнього світу» [7].
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Світогляд учителя, адекватний сучасним умовам життя, має
відповідати вимогам сучасного наукового знання.
У зв’язку з перетвореннями, що стосуються всі сфер життя
нашого суспільства, сучасний етап підготовки майбутніх фахівців
характеризується значним збільшенням обсягу та складності
навчального матеріалу, прискоренням темпів його засвоєння.
Вирішальну роль в успішності, результативності процесу навчання учнів (студентів) відіграє ступінь адаптованості педагога до
тенденцій розвитку сучасного суспільства, особистісна світоглядна орієнтованість в умовах перетворювань, і як наслідок –
зібраність, професійна готовність, наявність стійкої, адекватної
професійно-педагогічної світоглядної позиції. Із цього приводу у
статті «Особистість майбутнього педагога в контексті вищої
освіти» С.Саяпіна зазначає, що професійному світогляду
майбутнього педагога мають бути притаманні такі якості: «уміння
науково обґрунтовано відстоювати свою позицію; уміння
прогнозувати результати у професійній діяльності; здатність
виявляти готовність до нововведень; проектування мети власної
діяльності; моделювання процесу професійного самовдосконалення; мотивація оптимальних досягнень» [5, 68]. Виникає
потреба вироблення, стимулювання цих якостей у студентів
педагогічних ВНЗ у процесі розвитку їх світогляду.
Зростання соціальної ролі вчителя нового тисячоліття у
світлі гуманізації освіти надає особливої гостроти проблемі
розвитку гуманістичної орієнтації світогляду педагогів. Як
зазначає
Ю.Пелех,
«фундаментальним
…
вважається
гуманістичний світогляд, спрямований на формування таких
особистісних якостей, як єдність людини з природою, відмова від
авторитарного образу мислення, толерантність у ставленні до
інших культур, цінностей та вірувань» [3, 23]. Перед освітою
постає завдання вироблення світоглядних уявлень майбутніх
учителів з найбільш важливих, ключових для нашої епохи питань
– запобігання війни, екологічних проблем, тероризму та ін.
Актуалізується
потреба
формування
ціннісно-смислових
світоглядних орієнтацій, які мають забезпечувати глибоко
моральне, гуманне ставлення педагога до життя.
«Якщо раніше основним компонентом навчально-виховного
процесу були знання, то зараз – особистісний розвиток і
формування цілісної особистості», – пише М.Романенко [4].
Система педагогічної освіти має передбачати наявність
оптимальних умов для розвитку світогляду і професійного
самовизначення майбутнього педагога як цілісного процесу.
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Отже, підбиваючи підсумки, можна зробити такі висновки.
Важливість розвитку світоглядних уявлень у майбутнього
педагога зумовлена рядом вимог до його професійного рівня. У
сучасному просторі перетворень і розвитку суспільства
ефективність процесу навчання здебільшого залежить від
світоглядної зрілості особистості вчителя. Розвиток світоглядних
уявлень, адекватних сучасним умовам суспільства, сприяє
визначенню майбутнім учителем оптимальної професійнопедагогічної позиції. Зростання соціальної ролі вчителя потребує
розвитку гуманістично-орієнтованого світогляду. Отже освітня
система професійної підготовки педагогічних кадрів повинна
задовольнити високі вимоги до професійного рівня вчителя,
впливаючи на розвиток світоглядних уявлень особистості
майбутнього педагога. Актуальною є потреба вироблення
навчальних засобів ефективного впливу на розвиток
світоглядних уявлень у студентів педагогічних ВНЗ.
Література:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Колесников М. А. Мировоззренческая подготовка студентов педвуза
// Известия Уральского государственного университета. – 2008. –
№60. – С. 15-20.
Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1983. –
608 с.
Пелех Ю.В. Аксіологічна складова системи підготовки майбутнього
вчителя до професійної діяльності // Гуманізація навчальновиховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХLV / За заг.
ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – С.19-27.
Романенко М.І. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та
практичний досвід: Наукова монографія. – Дніпропетровськ:
Промінь, 2001. – 205 с.
Саяпіна С.В. Особистість майбутнього педагога в контексті вищої
освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник
наукових праць. – Вип. ХL / За заг.ред. проф. В.І.Сипченка. –
Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2008. – С.66-68.
Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш.
пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов;
Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия»,
2002. – 576 с.
Улубекова Н.Ш., Мирзоев Ш.А. Формирование мировоззренческой
культуры учащихся колледжа как педагогическая проблема
// Известия Дагестанского государственного педагогического
университета. Психолого-педагогические науки: Научный журнал. –
Махачкала, 2007. – №1. – С.92-99.


ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)
133




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



Пинькас Л.Ф.

*

РАЗВИТИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 3 КЛАССА
У статті розглядаються всі значимі теми курсу математики
3 класу, пов'язані з формуванням, розвитком і закріпленням обчислювальних навичок дітей. Використання цікавих ігор і вправ на уроках
дозволить учням засвоювати складні теми програми більш успішно.

Начальная школа уже давно перестала быть замкнутым
звеном в системе образования. Обучение математике в
1-4 классах следует рассматривать как начальную ступень в
овладении школьным курсом математики в целом.
Знания, приобретенные в начальных классах, должны быть
усвоены в такой форме и так прочно, чтобы они стали
достоянием учеников на всю жизнь. Логически мыслить,
находить простое экономичное решение – все это будет
необходимо в будущей жизни ребенка и хотелось бы, чтобы эти
умения стали нормой уже в начальной школе.
При переходе к более сложным разделам и темам в изучении математики 3 класса важно помочь ребенку не потерять
интерес к изучаемому предмету, что зачастую происходит из-за
неумения ученика справиться со сложным заданием [6].
В проведенных опросах учеников 1-2 классов на вопрос:
«Твой любимый предмет?», подавляющее большинство детей
моего класса отвечают: «Математика! Конечно, интересно,
трудно, но я могу! У меня получилось! Я сделал быстрее всех! Я
решил по-другому, записал решение задачи математическим
выражением!»…
Рассматривая цели и задачи изучения математики в 3 классе, стоит выделить некоторые приемы, которые дают возможность детям усваивать материал легко, прочно, с интересом.
При обучении в 3 классе дальнейшее развитие получают
все те линии начального курса математики, работа над
которыми проводилась в предшествующие годы обучения.
Основу курса и здесь составляет арифметический материал.
Продолжается ознакомление детей с десятичной системой
счисления и нумерацией (к концу года должна быть изучена
нумерация в пределах 1000).
Совершенствуются навыки сложения и вычитания в
пределах 100, причем должен быть осуществлен постепенный
*
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переход от письменного сложения и вычитания двузначных
чисел к устному, а приемы устного и письменного сложения и
вычитания должны быть перенесены на действия с числами в
пределах 1000 [1].
Для закрепления умений устного счета можно использовать
следующие игры и задания.
а) «Цепочка» (начинается и заканчивается одним и тем же
числом). Учитель диктует без повторов задания в спокойном
темпе, используя разнообразные математические термины.
90 уменьшить на один десяток; увеличьте число на двадцать;
запишите половину числа; прибавьте 30; вторая часть числа;
увеличьте число на половину числа 100. (90, 80, 100, 50, 80, 40, 90)

б) Игра «Рыбалка» [5]. На доске рисуются две удочки с
крючками, на которых «висят» числа (например, 35 и 75). Под
удочками рисуются рыбки с примерами (95-20, 40-5, 17+18 и т.д.)
Цель игры быстрее соединить рыбок с удочками.
в) Игра «Футбол». Цель игры «забить» мяч в ворота.
50

70
20+50

59-9
62+8

54-4

68-18
55+15

г) Математические диктанты, при помощи которых
можно закреплять знания про именованные числа, таблицу
умножения, развивать логическое мышление, а также в игровой
форме развивать умение быстро считать.
 Сколько концов у 9 палок?
 Сколько концов у 4 с половиной палок?
 Сколько лап у 6 кошек?
 Сколько хоботов у 7 зебр?
 Сколько рожек у 8 козлят?
 Сколько весят 2 слона, если один слон весит 500 кг?
 За 1 минуту улитка проползает 10 см. Сколько сантиметров проползет улитка за 3 минуты?
Слабоуспевающим детям для поддержания интереса,
можно дать задание приготовить сообщение «Как появились
математические знаки?» или рассказать о великих математиках
мира.
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Вот материал, который можно использовать на уроках.
Древние греки обозначали сложение вертикальной
чертой, а вычитание – значком в виде запятой.
Знак равенства греки обозначали буквой И – первой
буквой греческого слова изос – равный.
Европейские ученые обозначали сложение буквой Р, что
обозначало плюс, а действие вычитания – буквой М – минус.
Слова плюс и минус – это латинские слова, которые
обозначают понятия больше и меньше.
Первым стал использовать знаки «+» и «-» немецкий
ученый Ян в XV ст. а знак равенства «=« ввел в XVI ст.
английский ученый Роберт Рекорд.
Знак умножения «х» впервые был введен английским
математиком Вильямом Оутредом в 1631 году.
В 1698 году знаменитый немецкий математик Годфрид
Лейбнц предложил обозначать действие умножения точкой,
а действие деления двумя точками.
В опоре на те знания о действиях умножения и деления,
которые были приобретены в конце второго года обучения,
ведется систематическое изучение действий и основанных на
них приемов вычислений, взаимосвязи между действиями так
называемых «особых» случаев этих действий и др.
Ответственейшая задача года – обеспечить сознательное и
прочное, доведенное до автоматизма, усвоение таблицы
умножения каждым учеником. Это одно из основных требований
программы и необходимое условие успешного обучения
вычислениям с многозначными числами [1].
Дети должны также научиться правильно и достаточно
быстро выполнять устно и внетабличное умножение и деление в
пределах 100, решать примеры на деление с остатком.
Для закрепления таблиц умножения и деления можно
использовать такие задания.
а) Игра «Собери грибы» [4]
На доске прикрепляются два лукошка с цифрами на боку
(например, 6 и 9). Под ними крепятся грибочки с примерами на
табличное (внетабличное) умножение или деление. Цель игры –
быстрее собрать грибы в лукошко.
б) Найди лишнее число и объясни, почему.
15
20
12
25
40
(Число 12 лишнее, потому что все остальные числа
встречаются в таблице умножения на 5).
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в) Игра «Солнышко» проводится на этапе устного счета.
5
6
*7
4
10
3

8

11
г) Дополни:
24
20
49
28
25
42
32
?
35
?
40
?
40
45
21
Специального внимания при роботе по теме «Табличное
умножение и деление» требуют случаи умножения и деления с
нулем и единицей. Напомним, что умножение 1 и 0 на какоелибо число может быть объяснено самими детьми на основе
знания смысла действия умножения, его связи со сложением.
Задача здесь состоит лишь в том, чтобы подвести детей к
соответствующему общему выводу. Если ученик будет знать
общее правило, это освободит его от необходимости
запоминать каждый такой пример в отдельности. Случаи
деления с частным, равным 1, должны рассматриваться также
при раскрытии смысла действия деления (на конкретных
задачах, решаемых практически или с помощью рисунка).
а) Мама дала Вове коробку, в которой лежало 15 карандашей, чтобы он порисовал с друзьями. Но Вова решил
рисовать один. Сколько карандашей у Вовы? Как записать?
б) Мама испекла 50 пирожков для гостей, а Вова не пустил
гостей. Он все съел сам. Сколько пирожков съел Вова?
К ним может быть применена и известная уже детям связь
между делимым, делителем и частным (7 : 7 = 1, так как 1  7 = 7).
Иначе обстоит дело с так называемыми особыми случаями
действий (умножение на 1 и на 0). Эти случаи действительно
особые, так как на них не может быть распространено то
понимание смысла действия умножения, которое сформировано
у детей. В самом деле, нельзя взять число слагаемым 0 раз (или
1 раз). Далее, поскольку эти случаи не попадают под данное
определение действия умножения, на них пока не могут быть
распространены и те свойства умножения, те зависимости
между компонентами и результатами действий, которые
рассматривались ранее. Поэтому лучше всего, не пытаясь дать
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какие-либо пояснения, просто сообщить детям, что если любое
число умножить на 1, то произведение считают равным тому,
которое умножали, а при умножении любого числа на 0
получается 0. После того как эти правила будут введены,
полезно
показать,
что
при
такой
договоренности
переместительное свойство умножения будет верным и для
этих случаев (6  0 = 0  6, 9  1=1  9) [2].
Аналогично следует поступить и при рассмотрении деления
0 и невозможности деления на 0. Познакомив учащихся со
случаями умножения и деления с 0 и 1, важно в дальнейшем
систематически включать конкретные примеры такого вида в
упражнения для устных и письменных вычислений, при
сравнении двух выражений (например: 3  0 … 3  1) и др.
На доске следует повесить таблицу:
1а=а
а1=а
а:1=а

0а=0
а0=0
0:а=0
а:а=1
а:0

Продолжается изучение правил о порядке выполнения
действий в выражениях со скобками и без скобок. В основные
требования включено, в умение вычислять значение таких
выражений в 2 и больше действий.
Для закрепления знаний о порядке действий в примерах на
2 и больше действий оформляется памятка:
1. ( )
2.  :
3. + –

Большое и важное место курсе для 3 класса занимает тема
«Внетабличное умножение и деление в пределах 100». Она
включает умножение и деление чисел, оканчивающихся нулем
(вида 20  3, 3  20, 60 : 3, 80 : 20), а также все случаи умножения
и деления двузначного числа на однозначное и деление двузначного на двузначное. Важно приучить детей всматриваться в
условия предложенного примера, выбирать в соответствии с его
особенностями наиболее рациональный путь решения. Чтобы у
детей не сложилось впечатление, что все эти приемы нужно
запомнить, следует показать детям то общее, что объединяет их
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все, познакомить детей с тем, как подходить к решению любого
примера на умножение и деление. Для этого нужно вооружитью
учащихся знанием важнейших свойств действий с десятичным
составом чисел, на которых основаны многие из рассматриваемых в теме приемов вычислений, научить детей самостоятельно искать и находить способ решения применительно к
каждому конкретному случаю.
Так, например, дети на примере действий с двузначными
числами, оканчивающими нулем, учатся понимать, что такие
числа при вычислениях удобно заменить более крупными
единицами счета, выполняя в данном случае действия не над
единицами, а над десятками (не 20  3, а 2 дес.  3, не 60 : 2, а
6 дес. : 2 и т.п.)
Только рассмотрев различные способы умножения и деления суммы на число, обеспечив отличное знание десятичного
состава двузначных чисел, умения заменять число суммой двух
слагаемых, можно приступить к изучению умножения двузначного числа на однозначное и различных случаев внетабличного
деления, на примерах вида 23  4 дети должны усвоить, что для
выполнения действий с двузначными числами оказывается
полезным заменить такое число суммой входящих в него
десятков и единиц и применить правило умножения суммы на
число. В дальнейшем они легко перенесут этот ход рассуждений
и на деление в случаях вида 46 : 2. Каждый следующий прием
(для случаев вида 38 : 2, 90 : 5, 78 : 2, 96 : 4) в принципе
предполагается тот же ход рассуждений. Разница заключается
лишь в том, в виде какой суммы в каждом конкретном примере
удобно представить делимое. На то и полезно обратить внимание учащихся, чтобы они сознательно испытывали различные
подходы к решению, искали наиболее рациональный способ.
Позже, при делении двузначного числа на двузначное учащиеся
сами поймут, что тот же подход не обеспечит легкости решения,
что здесь лучше воспользоваться способом подбора, задавая
себе вопрос: «На какое число надо умножить делитель, чтобы
получилось делимое?»
Сразу же после внетабличного деления и умножения дети
будут знакомится с делением с остатком. Чтобы эта работа
была достаточно подготовленной, особое внимание следует
обратить на такие задания, которые способствуют усвоению
рядов чисел, которые делятся на данное число.
а) Запишите все числа от 5 до 20, которые делятся на 4.
б) Назовите самое большое число до 40, которое делится
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на 7.
в) Назовите по порядку все числа, которые получаются при
умножении однозначных чисел на 6, 7 и т.д.
г) Игра «Остатки сладки». Игра позволяет представить
деление как многократное вычитание.
14: 4
14 – 4 = 10
10 – 4 = 6
6–4=2
Ой, 2 < 4, 2 – это остаток!
При работе по теме «Деление остатком» существенно
новыми в методике будут следующие моменты:
а) усиление внимания к практическим упражнениям с
раздаточным
материалом,
а
также
использование
схематических рисунков при рассмотрении конкретного смысла
деления с остатком;
б) введение двух способов выполнения деления с остатком.
Первый способ: ученик, выполняя деление с остатком,
вспоминает все числа, которые делятся на данное число, и
выбирает из них наибольшее, а затем узнает остаток.
Второй способ: ученик находит частное способом подбора,
проверяет остаток и делает вывод про правильность результата
деления. Детям дается право воспользоваться в каждом
конкретном случае любым из этих способов. Использование как
одного, так и другого способа деления с остатком будет
помогать лучшему усвоению таблиц умножения и деления [2].
Таким образом, использование игровых, занимательных
форм обучения способствует формированию, развитию,
закреплению вычислительных навыков учащихся 3-х классов,
тем самым создавая хорошую базу для дальнейшей успешной
работы в 4 классе.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программы для средней общеобразовательной школы. 1-4 классы.
Моро М.И., Пышкало А.М. Методика обучения математике в 1-4
классах.
Форощук О.О. Математика для начальных классов.
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.
Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети.
Безруких М.М., Ефимова С.П.. Знаете ли вы своего ученика?
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КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З УСУНЕННЯ ДИСЛЕКСІЇ
В ПЕРШОКЛАСНИКІВ ІЗ НЕРІЗКО ВИРАЖЕНИМ
ТА ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ
У статті розглядається питання корекційної роботи з усунення
дислексії в першокласників із нерізко вираженим та загальним
недорозвитком мовлення; пропонується використання індивідуальних
карток для подолання вад письма та дидактичних ігор,
інтелектуальних головоломок і вправ із розважальними елементами
під час закріплення вивченого матеріалу.

Серед учнів, які приходять у перші класи, чимало дітей із
різними
відхиленнями
в
мовленнєвому
розвитку.
Це
перешкоджає формуванню їхньої повноцінної навчальної
діяльності в контексті розвивального навчання.
Батьки, учителі початкових класів, а іноді й учителілогопеди, насамперед, звертають увагу на несформованість
звуковимови в дітей. І свої зусилля спрямовують саме на
корекцію вад звукової сторони мовлення. А пізніше виявляють
«другий недолік» – дисграфію і дислексію.
У школах існує думка, що всі труднощі в дітей у читанні та
письмі обумовлені тим, що вони мало читають і пишуть, а не
пов'язані з порушеннями, що мають дуже стійкий характер і
обумовлені аномальним розвитком учнів.
Кількість учнів, що мають порушення читання, а частіше
читання й письма, збільшується й становить зараз більше 30%
від кількості дітей із труднощами в навчанні. В анамнезі цих дітей
при глибокому обстеженні завжди виявляються патологічні
фактори, що впливають на організм дитини в пренатальний,
натальний і постнатальний періоди. Тут і важка вагітність матері
з токсикозом, ускладнені пологи із травмами й асфіксією,
недоношеність, важкі захворювання дітей протягом першого року
життя, травми черепа, забиті місця голови, яким мати звичайно
не надає особливого значення. Сюди ж можна віднести групу з
мовною патологією, обумовленою соматичним ослабленням,
фізичним інфантилізмом, і тих, у кого були виявлені різні
неврологічні порушення. У цих дітей спостерігаються затримки
моторних функцій (дитина неохоче малює, штрихує, ліпить,
маніпулює із дрібними предметами, деталями, погано застібає
ґудзики й зав'язує шнурки); ці діти розгальмовані й повільні,
пасивні, зі змішаною домінантою і з порушенням мовнослухової
*
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пам'яті [5].
Розлади писемного мовлення (дисграфія) становлять
значну частку серед інших мовленнєвих порушень. Найчастіше
зустрічаються вони в дітей із загальним недорозвиненням
мовлення різного ступеня, а також у дітей із фонетико-фонематичними відхиленнями, із складними медико-педагогічними
проблеми – алалією, вираженою дизартрією, ринолалією.
Здатність до оволодіння навичками читання й письма
пов'язана із загальним мовним розвитком дітей. У більшості
таких дітей порушена також і пізнавальна діяльність:
спостережливість, увага, пам'ять, мислення, аналіз, синтез.
У роботу другої сигнальної системи включається зоровий
аналізатор, функціонування якого повинно бути узгоджене з
мовнослуховим і мовноруховим аналізаторами на фоні
достатнього розвитку передумов до розвитку фонемного аналізу.
Без цього процес оволодіння письмовою мовою неможливий.
На сучасному етапі на основі аналізу несформованості
певних операцій процесу писемного мовлення виділяють такі
види дисграфій:
1. Артикуляційно-акустична дисграфія.
2. Дисграфія на ґрунті порушення фонемного розрізнення
(диференціації фонем).
3. Дисграфія на ґрунті порушення мовленнєвого аналізу й
синтезу.
4. Аграматична дисграфія.
5. Оптична дисграфія.
Характерними ознаками для всіх видів дисграфії є стійкі й
повторювані помилки в процесі писемного мовлення, а саме:
- перекручення й заміна букв (парних за артикуляційноакустичною
подібністю,
подібних
за
графічним
зображенням, звучанням або вимовою);
- перекручення звуко-складової структури слова;
- порушення єдності написання слів у реченні (кількох слів
разом або слово, написане частинами);
- аграматичні помилки, пов'язані з недорозвитком
граматичної будови мовлення [1].
Найчастіше зустрічаються змішані види дисграфій.
Будь-який вид дисграфії (дислексії) вимагає комплексного
впливу й наступності в роботі з учнями різних фахівців.
Логопедична корекція молодших школярів повинна
будуватися на підставі онтогенетичного принципу, з урахуванням
закономірності й послідовності формування функцій мовлення в
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нормі. При цьому педагогічна допомога завжди повинна носити
диференційований характер з урахуванням віку, глибини й
структури мовної патології, індивідуальних особливостей дитини.
Необхідно постійно закріплювати отримані учнями навички,
пов’язуючи роботу із граматичним матеріалом, який вивчається
на уроках мови. Варто пам'ятати, що у дітей, які страждають на
дисграфію, спостерігається низька працездатність і концентрація
уваги.
Щоб досягти в роботі позитивних результатів, необхідно
проводити логопедичну корекцію цілеспрямовано, за етапами,
довгостроково й систематично.
Практика роботи на логопедичному пункті свідчить, що на
даний час термін, рекомендований нормативними документами
Міністерства освіти та науки України, є найчастіше недостатнім
для успішної корекції всіх компонентів мовлення. Якщо ж дитина
в дошкільному віці: а) не одержала необхідну логопедичну допомогу, маючи затримку мовного розвитку на фоні мінімальної мозкової дисфункції; б) не спостерігалася в дитячого невролога й
вчасно не отримала необхідне медикаментозне лікування ноотропними препаратами, рекомендованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, корекція дислексії й дисграфії в умовах
шкільного логопункта вимагає великих зусиль від логопеда,
дитини й батьків. Іноді повного подолання дефектів письмової
мови при цьому не наступає: техніка читання залишається на
низькому рівні, у письмових роботах помічаються дисграфічні
помилки, що характерно при диспраксичній дизартрії. При цій
формі порушення недостатньо чітко формується перехід
фонеми в графему через інертність рухового стереотипу, що
обумовлює й надалі наявність помилок за кінетичною ознакою,
коли зростає темп письма й знижується зоровий контроль.
На жаль, робота з виявлення дошкільників із моторними
порушеннями в умовах дитячого садка логопедами часто
недостатньо продумана й нечітко організована, хоча порушення
пальцевого праксису легко помітити: дитина довго не може
навчитися зав’язувати вузли і шнурки, а якщо й навчиться, то
робить це не спритно, погано малює, при розфарбовуванні
виходить за контур.
Відсутність цілеспрямованої роботи в дитячих садках із
такими дітьми призводить до того, що вони зазнають великих
труднощів при навчанні грамоті: «корявий» почерк, сповзання
букв із рядка, різні за шириною й висотою букви з різним
нахилом, повільне письмо, багато помилок при написанні букв,
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подібних за накресленням або з однаковими елементами.
Неуспішність в освоєнні навичок письма, як і читання, сприяє
негативному впливу на формування особистості дитини. Такі
діти відрізняються від однолітків невпевненістю, дратівливістю, а
часом і агресивністю або замкнутістю [4].
Найбільш поширеним видом дисграфії є той, при якому в
учнів у письмових роботах є численні пропуски букв, частіше
голосних, перестановка букв і складів, утрата крапки наприкінці
речення, заголовної букви на його початку, і при цьому
ускладнення при розподілі слів на склади, а речень – на слова.
Головною причиною цього є недосконалість навичок аналізу й
синтезу речень і слів. Багато фіхівців підкреслюють зв'язок між
наявністю цих помилок і станом інтелектуальної сфери дитини.
А.Н.Корнєв відзначає, що в описаному випадку порушується
довільна концентрація уваги, перемикання й динамічний
праксис, а також спостерігається нечіткість у взаємодії
слухомовного й мовнорухового апарата.
Роботу з подолання недоліків письма вчителям-логопедам
слід спрямовувати на активізацію функцій різних аналізаторів
(мовнослухового, мовно-рухового, зорового, тактильних відчуттів
тощо).
Унаслідок виконання різних вправ у корі головного мозку
дитини замикаються тимчасові зв'язки, пов'язані з виділенням
подразника, на якому утворюється рефлекс; таким чином
здійснюється аналітико-синтетична діяльність, яка комплексно
впливає на корекцію недоліків писемного мовлення [5].
Корекційна робота над розрізненням кожної пари звуків за
артикуляційно-акустичною подібністю, розрізненням звуків
відповідно до їх звучання й вимови та букв, подібних за
графічним зображенням, проводиться у два етапи.
Перший (підготовчий) етап корекції дисграфії – це робота
над кожним окремим звуком (буквою), який дитина замінює чи
плутає.
Якщо в дітей наявні порушення звукової сторони мовлення,
то
попередньо
проводиться
формування
правильної
звуковимови або корекція звукових і графічних вад у комплексі.
Послідовність роботи підготовчого періоду може бути такою:
 уточнення правильної вимови та звучання звука з опорою
на зорове, слухове, тактильне сприймання, кінестетичне
відчуття;
 виділення звука на фоні складу;
 визначення наявності й місця звука в слові (на початку, у
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середині, у кінці);
 визначення місця звука відносно інших (на якому місці: 1,
2, 3 і т.д., після якого звука, перед яким чується певний звук у
слові);
 визначення слова певним звуком у реченні, тексті;
 добір предметних малюнків, іграшок, у назві яких є
відповідний звук, визначення його місця у слові.
На другому етапі проводиться робота над диференціацією
слухової, артикуляційної, дотикової (тактильної) та графічної
відмінностей пари звуків (букв).
Другий етап корекційної роботи з диференціації звуків
(букв), що їх плутає дитина, проводиться в тій же послідовності,
що і в підготовчому періоді. Але основна мета цього періоду –
попарне зіставлення звуків (букв) і визначення їх відмінностей в
артикуляції і слуховому сприйнятті, тактильному відчутті,
графічному зображенні тощо. Мовленнєвий і наочний матеріал
добирається з парами звуків (букв), які опрацьовуються.
Щоб виробити тісний зв'язок між буквою і звуком у процесі
виконання всіх завдань як на першому, так і на другому етапі,
дитина, проговорюючи звук, має показати відповідну букву, і
навпаки, спираючись на графічне зображення букви, чітко
повторити відповідний звук [1].
Тенденція сучасного навчання полягає в спонуканні дітей до
мовленнєворозумової активності в різноманітних формах
навчальної діяльності. Тому логопедичним заняттям треба
надавати таку форму, у якій здійснювалася б корекція
мовленнєвого недорозвитку й одночасно розвивалися б увага,
пам'ять, логічне мислення, доказовість, різні форми контролю й
самооцінки, тобто того, що складає основу формування активної
мовленнєворозумової діяльності й лінгвістичної орієнтації.
Вправи на розвиток фонематичного слуху, звуко-буквеного
аналізу та синтезу слід проводити на всіх заняттях. Особливу
увагу доцільно приділяти визначенню послідовності звуків у
слові, їх місця відносно інших звуків, кількості складів тощо.
Значну частину вправ варто виконувати усно. Це дає змогу
навчити дітей аналізувати свою працю або працю товариша,
висловлювати свої міркування й робити висновки. Вправи
спочатку опрацьовуються колективно під керівництвом логопеда,
потім самостійно з наступною перевіркою та аналізом [3].
У комунальному закладі «Дитячий будинок «Теремок»
Херсонської обласної ради» проживають, виховуються й
навчаються 12 дітей молодшого шкільного віку. Вихованці на
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момент вступу до нашого інтернатного закладу мали різні
психічні та мовленнєві діагнози. Завдяки плідній систематичній
корекційно-розвивальній роботі, яку проводили з дітьми
спеціалісти: учителі-логопеди, учителі-дефектологи, вихователі,
психолог, кожна дитина за різний термін (дехто за 2–3 роки, а
дехто й за 1 рік) вийшла на рівень, який дозволив їй продовжити
навчання у звичайній загальноосвітній школі №55. Після
обстеження
Херсонською
обласною
медико-педагогічної
комісією деяким дітям було повністю знято попередній діагноз
(Іван О. – F 83, ЗНМ 111р.) і встановлено діагноз: норма,
інтелект відповідає вікові та рекомендовано навчання у 1 класі, а
деяким (Костянтин Т. – F 83, F 70?, ЗНМ 111р.) – знято мовний
діагноз, встановлено – F 83, рекомендовано навчання в класі
інтенсивної педагогічної корекції.
Практика роботи з дітьми інтернатного закладу показує, що
важливо не тільки отримати бажаний результат, а ще й добре
закріпити його з дитиною. Порушення читання й письма
перебувають у прямій залежності від стану інтелекту дитини й,
впливаючи на весь процес навчання в цілому, впливають на
психічний і мовний розвиток. Тому корекційну роботу з усунення
дислексії в першокласників необхідно проводити систематично
та цілеспрямовано у другій половині дня, ураховуючи попередній
діагноз, глибину й структуру мовної патології, індивідуальні
особливості дитини. Отримані учнями навички постійно
закріплювати, пов’язувати із граматичним матеріалом, який
вивчався на уроках мови.
Опрацювавши
досвід
роботи
Л.М.Єфіменкової
[2],
Г.Й.Блінової [1], В.С.Кукушина [4], Р.І.Лалаєвої [5], методичну
літературу та посібники ми розробили індивідуальні картки
«Дидактичний матеріал для подолання вад письма» (50 шт.):
 розрізнення голосних;
 розрізнення твердих та м’яких приголосних;
 диференціація глухих та дзвінких приголосних у сильній
позиції;
 диференціація свистячих та шиплячих приголосних;
 розрізнення рукописних, графічно подібних букв, які складаються з однакових елементів, але по-різному розташованих у
просторі;
 розрізнення рукописних, графічно подібних букв, які складаються з однакових елементів, але відрізняються додатковими.
Ці індивідуальні картки слід використовувати під час
фронтальних занять у другій половині дня, згідно із власним
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планом, а потім пропонувати учням для самостійної роботи.
Виконання цих завдань учить дітей уважно читати, аналізувати
написання слів, складати слова з окремих букв, розбивати слова
на склади й визначати помилковонебезпечні місця, букви, що
надалі відпрацьовує орфографічну пильність при перевірці
письмових робіт на уроках і під час виконання домашніх завдань,
уміння знаходити власні помилки. Кожна індивідуальна картка
вкладається у файл.
Роботу необхідно будувати так, щоб дитина добре розуміла,
як і що їй треба зробити в кожному конкретному завданні.
Спочатку привчати дітей працювати фронтально в повільному
темпі, потім наступне за ним індивідуальне завдання виконувати
самостійно швидше і якісніше. Об’єм уваги дитини з мовною
патологією досить обмежений і тому завдання сформовані у
вигляді простої інструкції: «Прочитай і склади слова з літер»,
«Прочитай, запиши й постав наголос», «Прочитай і виправ
помилку», «Прочитай, встав букву, запиши», «Допиши хвостик».
Учні, самостійно виконуючи індивідуальні завдання,
перевіряють свою роботу, роботу свого товариша, оцінюють її,
висловлюючи свої міркування. Робота з індивідуальними
картками дозволяє підходити до кожного учня індивідуально,
привчає дітей працювати самостійно. Отримання позитивної
оцінки за виконану роботу піднімає самооцінку вихованців, додає
впевненості у своїх можливостях. Наприклад, можна
використовувати індивідуальну картку «Ненаголошені голосні».
НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ
ПРОЧИТАЙ І ПОСТАВ НАГОЛОС
Село, перо, зерно, листок, сани, ребро, озеро.
ВСТАВ БУКВУ Е – И, ПЕРЕВІР СЛОВО
Перо – пера, село -.., зерно -.., весло -.., озеро -.., одиниця -...
СКЛАДИ СЛОВА ІЗ СЛОВА ГЕРБАРІЙ
Герб, рій, бій, раб, ріг, бар.
ПРОЧИТАЙ, ЗАПИШИ, ПІДКРЕСЛИ Е, И
Бетон, димар, зерно, гриби, диміти, верба, весло,
весна, пищати, сидіти.
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Оволодіння орфографією – важливий та важкий процес.
Часто він вимагає мобілізації всіх інтелектуальних можливостей
дитини. А звідси – і небезпека швидкої перевтоми, падіння
ефективності навчальних занять.
Для найбільш ефективного використання навчального часу,
для попередження зниження пізнавальної активності дітей в
свою роботу слід включати дидактичні ігри, інтелектуальні
головоломки, вправи з розважальними елементами. Під час
закріплення вивченого матеріалу з дітьми застосовувати
елементи гри, яка не просто розважає дітей, а ще й активізує
думку, спонукає до творчості, стимулює навчальну діяльність.
Наприклад, такі ігри: «Родичі – не родичі», «Щось не так». Мета
цих ігор – закріпити в дітей правила правопису ненаголошених
голосних, розуміти різницю між спорідненими словами,
синонімами та словами, які звучать подібно, але означають
зовсім різні поняття.
Родичі – не родичі
Перед виконанням вправи читаємо дітям віршик Василя
Шаройка «Навчились».
Споріднені слова вивчали
І всі у класі помічали їх добирати неважко:
Двір, дворище, дворняжка...
А вдома ввечері хвалилась
Своїй бабусі внучка:
– Я слів споріднених навчилась...
Двір, дворик, наша Жучка...

Прослухавши вірш, діти мають пояснити, у чому помилка
дівчинки, а ще – уточнити різницю між спорідненими словами,
синонімами та словами, що звучать подібно, але означають
зовсім різні поняття. Неспорідненими словами перевіряти
правопис ненаголошених голосних неможна. У вправі дітям
пропонується вибрати із запропонованих слів ті, якими можна
перевірити правопис ненаголошених голосних:
с...ло – посилка, поселення;
в...ршина – верх, вирощений;
в...сло – повисло, весла;
в...сна- весни, повести;
пов...селитися – весело, висловитись;
б...чок – бик, прибічник;
з...мляк – зимувати, озимий, приземлений, земле;
п...карня – пекар, пиріг;
ч...сло – очистити, чесати, числа;
уч...нь – учинок, учений.
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Завдання 2. Закінчіть рядочки вірша так, щоб зберігалася
рима. Визначте наголоси. Знайдіть серед слів, що однаково
пишуться, споріднені та неспоріднені.
Зіставлення не марне
Та й зовсім не складне:
Число буває парне
А молоко -....
І не важка наука Різниця ось така:
Великий біль – то мука,
А борошно -....

Як кажуть, це на лобі
Нам записати слід:
У колесі є обід,
А за столом -...
Всі знай у мові ходи
І впевнено...,
Пізнай глибини, броди,
Не навмання...!
(А. Арсірій)

Щось не так
«Щось не так» називається вірш Ю. Черних про дивних діда
й бабу з маленькою онучкою, у яких усе було нібито й
правильно, а насправді – зовсім неправильно.
Жили-були дід та баба,
А з ними й онучка,
Руду кішечку свою
Вони звали Жучка.
Прозивалося Сірком
В них чорне лошатко.

Називалося Бровком
Маленьке телятко.
А іще у них жили
Пес здоровий Мурка,
Курка Васька й два козли
Сивка та Бурка.

Звичайно, дід та баба можуть називати своїх тваринок так,
як їм заманеться, хай це буде й зовсім незвично, а от писати
диктанти так, як хочеться, не можна. Нижче записано те, що
було в зошиті Кості Невмійка. Поясніть, що він зробив
неправильно, й виправте помилки.
1. Оксана звила маленького братика зі сходинок і, вказавши на
дерево, сказала: «Поглянь, яке гніздечко пташечка звела».
2. «Красота влітку, – згадував Миколка, – лижеш не березі та
лежиш морозиво».
3. Бабуся сиділа на ослінчику, плила шкарпетки і любувалась
качечкою, що плела річкою.
4. «Як поїдеш на канікулах у Крем, не забудь узяти крим від
загару», – радила Маринка подружці.
5. «Треба взяти хороший клен та вбити поряд з маленьким
клином, а потім прив'язати до нього деревце, щоб не впало в бурю», –
подумав дідусь Андрій.

Таким чином, корекційну роботу з усунення дислексії в
першокласників
із
нерізко
вираженим
та
загальним
недорозвитком мовлення необхідно проводити систематично та
цілеспрямовано, ураховуючи попередній діагноз, глибину й
структуру мовної патології, використовуючи найбільш ефективні
методи й прийоми. Отриманий результат слід постійно
закріплювати, пов’язувати з граматичним матеріалом, який
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вивчається на уроках мови у школі. Закріплюючи з дітьми
вивчений матеріал, доцільно застосовувати елементи гри, яка
буде не просто розважати дітей, а ще й активізувати думку,
спонукати до творчості. Отримані дітьми позитивні оцінки за
виконану роботу нададуть їм впевненості у своїх можливостях.
Використання найбільш ефективних методів і прийомів у
корекційній роботі активізує функції різних аналізаторів, сприяє
подоланню вад письма в дітей, стимулює навчальну діяльність.
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*

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
У статті розглянуто деякі питання компетентнісного підходу в
навчанні та вихованні, зокрема шляхи формування компетентностей
на уроках української мови та літератури.

Сьогоднішнє життя вимагає такого навчання, яке надавало б
учням можливості для формування досвіду спілкування та
взаємодії, досвіду ціннісного ставлення до оточуючого світу та
до себе самого, емоційного інтелекту як інтегральної
особистісної властивості.
У наказі Міністерства освіти і науки України «Про заправадження дванадцятибальної шкали оцінювання навчальних
досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»
компетентність визначається як «загальна здатність, яка
базується на знаннях, уміннях, цінностях, нахилах, набутих
завдяки навчанню» [1].
Стає очевидним, що навчальна діяльність у кінцевому
*
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результаті повинна не просто дати учневі суму знань, умінь чи
навичок, а сформувати певний рівень компетенції. Отже, знання
у структурі компетентності є необхідним елементом, і вони
повинні відповідати певним вимогам: бути глибокими, міцними,
систематичними, різнобічними, науковими, а компетентнісний
підхід в освіті – це відповідь на вимоги часу.
Динамічні зміни життя висунули на перший план одну з
найбільш актуальних проблем сучасної освіти – проблему практичного формування компетентності учнів, а метою навчання є
формування життєвої компетентності. Отже, оволодіння певними
знаннями, предметними та загальнопредметними вміннями й
навичками, способами діяльності дає можливість розширити
життєву компетенцію учнів.
Основними компетенція ми в сучасному житті є такі:
природні, політичні, соціальні та економічні процеси, що
відбуваються у природі і світі.
Дослідники
пропонують
різні
визначення
поняття
«компетентність». Зокрема науковці Самарського ІПКПО
відмічають, що компетентність як результат освіти виражається
в готовності людини ефективно організувати внутрішні та
зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети.
Вважаємо, що інтелектуальна культура – першооснова у
формуванні компетентностей учнів, яка здатна допомогти
діяльності людини у сфері мислення, у процесі якої здійснюється
взаємодія з навколишнім світом, іншими людьми, унаслідок чого
відбувається створення чогось нового на об’єктивному чи
суб’єктивному рівні.
У 1993 р., коли вийшла у світ книга Г.Гарднера
«Множинність виявлення інтелекту» психолог докладно визначив
поняття «емоційний інтелект» у двох формах його репрезентації.
Під
міжособистісним
інтелектом
він
запропонував
розглядати
здатність
людини
розуміти
інших
людей,
усвідомлювати мотиви їхньої діяльності та ставлення до роботи,
вирішувати, як краще співпрацювати.
Для поняття внутрішньоособистісного інтелекту він запропонував визначення, у якому підкреслив, що цей вид інтелекту
позначає властивість людини, спрямовану на себе: спроможність формувати точну адекватну модель власного «Я» та
використовувати цю модель для ефективної життєдіяльності.
Ідея необхідності розвитку емоційної компетентності вже
була порушена в роботах К. Саарні. Емоційну компетентність
запропоновано оцінювати за наявністю в суб’єкта певних знань

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)
151




НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ



та вмінь, якими він може оволодіти, щоб адекватно
функціонувати в різних ситуаціях міжособистісного спілкування.
Слід зауважити, що емоційна компетентність є дійсно дуже
важливою інтегральною характеристикою особистості, яка реалізується в її здібностях розуміти емоції, узагальнювати їхній
зміст, виокремлювати емоційний підтекст у міжособистісних
стосунках, регулювати емоції таким чином, щоб сприяти за
допомогою позитивних емоцій успішній пізнавальній діяльності
та долати негативні емоції, які заважають спілкуванню чи досягненню індивідуального успіху. Цілеспрямованому формуванню емоційної компетентності в процесі надання освіти донедавна не приділялося особливої уваги, а сьогодні це вже потреба.
Доцільно пригадати слова В.О. Сухомлинського, який
сказав, що «діяльність учителя – це духовна творчість, в якій він
художник, а виховання – мистецтво» [2].
Тому доречно організовувати навчально-виховну діяльність
різними шляхами, і не тільки на рівні відтворення знань, умінь і
навичок, але й на творчому рівні. Такий підхід, без сумніву,
сприяє ефективному формуванню життєвих компетентностей
учнів, а досягти певної досконалості ми зможемо лише при
наявності професійної компетентності та впровадження у
практику навчально-виховної роботи ефективної моделі
навчання та виховання.
Отже, простір для творчості безмежний. Було б тільки
бажання творити.
Перед педагогами стоїть серйозний вибір:
 Які методи кращі?
 Чому віддати перевагу, щоб допомогти вихованцям
розібратися в потоці сучасної інформації?
 Які цінності сьогодні важливіші – моральні чи
матеріальні?
Так, дійсно, для сучасних дітей не існує формальних
авторитетів, і тільки ставши авторитетним для своїх учнів, ми
зможемо залучати їх до співпраці, розвивати в них бажання
пізнавати щось нове, розвивати їхні інтелектуальні та творчі
здібності, уміння гнучко реагувати на зміни в житті.
Ми знаємо, що одним із важливих факторів успішного
оволодіння знаннями виступає опора на власний досвід учнів, і
чим активніше ми будемо залучати їх до співпраці, тим краще
вони засвоють предметний матеріал, тим міцнішими і
життєвішими будуть їх знання.
Ми виховуємо, сприяємо формуванню та розвитку особисто
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сті, але функціонує й реалізовується вона тільки в діяльності.
Тож педагогам варто проводити певну систематичну роботу, яка
б допомагала формувати особистість, здатну функціонувати в
сучасних умовах. Формування життєвих компетентностей учнів
відбувається у взаємозв’язку, який доцільно співвідносить
можливості продуктивного навчання з кожною окремою
компетентністю (табл. 1).
Таблиця 1
Розвиток ключових компетенцій учнів
Життєві
компетенції
1. Громадянська
компетентність
№

2. Обдарованість
(розвиток та
розкриття
здібностей)
3. Комунікативна
компетентність

4. Самоосвітня
компетентність

5. Літературномистецька
компетентність

Мета та завдання

Форми роботи

- формувати
- класні та
відповідальне
загальношкільні збори;
ставлення до громадсь- - зустрічі з
ких доручень, обов’язпредставниками
ків; бажання брати
громадських установ,
участь у вирішенні
бесіди
суспільних завдань
- допомогти учням у
- участь у всіх заходах,
виявленні здібностей
які допоможуть у
та сприяти їх розвитку
розкритті природних
талантів;
- конкурси, шоу, зустрічі
- сприяти формуванню - походи, екскурсії,
психологічної здатності вечори, ділові зустрічі,
спілкуватися з іншими
інтерв’ю
людьми; вміння
безконфліктно
співіснувати
- розвивати бажання
- олімпіади, конкурси,
долати життєві
експрес-інформації,
перешкоди;
участь у МАН,
- формувати готовність
тренінгові заняття,
та потребу навчатися
заочна подорож
протягом усього життя
- прищеплювати любов - екскурсії до музеїв,
до краси мистецтва;
картинних галерей,
- розширювати кругозір;
відомими та
- підвищувати
історичними місцями
культурний рівень
світу;
учнів;
- літературні кафе,
- сприяти духовному
репортажі, випуск газет
збагаченню
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6. Оздоровча
(здоровий спосіб
життя)

- формувати потребу у
здоровому способі
життя;
- створити сприятливі
умови для зміцнення
здоров’я
7. Економіко- вчити раціонально
бережлива
використовувати і
дбайливість
зберігати матеріальні
цінності;
- формувати вміння
цінувати час, ощадливо
витрачати кошти
8. Трудова
- формувати ціннісне
компетентність
ставлення до праці;
(професійна
- допомогати у виборі
підготовка)
майбутньої професії;
- розвивати
цілеспрямованість
9. Родинно-сімейна - формувати початкові
(підготовка до
навички щасливої сім’ї;
сімейного життя) - викликати бажання
створювати затишок
своїми руками
10. Цілеспрямовуюча - формувати вміння
(реалізація
оцінювати власні
життєвих цілей та можливості
планів)

- спортивні естафети,
змагання;
- Дні здоров’я;
- туристичні заходи
- заняття бізнес-класу,
ділова гра «Скільки
коштує «безплатно»?»,
екскурсії на
виробництво, перегляд
відеоматеріалу
- ділова гра «Трудові
традиції»;
- виховні години, вечори,
зустрічі з людьми різних
професій;
- екскурсії на виробництво
- клуб «Шляхетність»,
родинні свята, конкурси
сімейних традицій,
фоторепортажі
- збори (звітні,
перевиборчі);
- вечори, зустрічі

Який результат, з позицій діяльності підходу, може свідчити
по формування компетентностей учнів?
Чи можуть окремі технології повною мірою охопити
формування всіх компетентностей?
Єдиного рецепту на всі випадки життя, звісно, не існує, але
сьогодні педагогам важливіше думати не про те, що розповідати
учням, а про те, чим зайняти дітей, аби максимально
використати їхній природний потенціал. Отже, продуктивне
навчання забезпечить засвоєння знань та умінь, володіючи
якими, випускник школи зможе знайти потрібне підґрунтя для
свого подальшого життя.
Велику роль у формуванні життєвих компетентностей дітей
відіграють батьки, сімейне виховання. Робота з батьками – один
із провідних напрямків роботи педагогів.
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«Людина тільки тоді знаходить мир і спокій, коли віддає себе
служінню ближнім» – такою була тема «круглого столу» для
батьків у 7 класі ЗОШ № 10 м. Нова Каховка.
Клас середніх здібностей, більша частина дітей –
безвідповідальні, пасивні. Чому? Дискусія починається з питань:
 Як треба ставитись батькам до дітей, а дітям – до
батьків?
 Чому дітям потрібен захист? У чому він? Де він?
 Ваше ставлення до такого висловлювання: «Виросте –
сам розбереться».
 Чи згодні ви з думкою, що першими сіячами добра в
серця дітей є батьки?
Першою сходинкою в досягненні мети є батьківська домівка.
Це – основа основ майбутнього будь-якої дитини. Праві ті, хто
стверджує, що виховання дітей розпочинається задовго до їх
появи на світ Божий. Ніякий підручник, посібник з педагогіки не
дасть стільки – скільки батьки.
Разом із батьками приймаємо рішення, що на основі толерантності, з урахуванням бажань, смаків та природної обдарованості дітей слід свідомо готувати їх до самостійного життя.
Вибираючи оптимальні шляхи, використовуючи сучасні
інтерактивні технології, залучаючи до співпраці учнів,
ураховуючи індивідуальні здібності, педагоги сьогодення
наполегливо реалізовують компетентнісний підхід у навчанні.
Будь-який навчальний предмет має певні характерні риси
стосовно формування компетентностей учнів.
Які ж можливості дають нам уроки української мови та
літератури?
Безмежні! Але, перш за все, пам’ятаймо – перед нами учні з
різними здібностями, з різним рівнем інтелекту та вихованості, а
нам слід створити такі умови, за яких учні зможуть навчитися
мислити, збагачувати творчу уяву, розуміти текст, а не лише
відтворювати
думки
інших,
зростати
духовно,
бути
комунікабельними, толерантними, а головне – відшукати простір
для застосування своїх здібностей, нахилів, бажань.
Після опрацювання розділу української літератури в 7 класі
«Ти знаєш, що ти людина?» (О.Стороженко, Б.Лепкий) більшість
учнів здатна самостійно висловити свої погляди на життя
шляхом переосмислення цінностей. Наприклад: «Кожна людина
хоче прожити своє життя щасливо, але ж для цього треба багато
працювати» (А.Рєдкозубова), «Щастя не посміхається тим, хто
не докладає зусиль» (І.Міхнова), «Павлусь пролежав на печі,
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відкрив рота, як те голодне новонароджене пташеня, щоб поїсти.
Хіба в цьому сенс життя?! Невже це щастя?» (М.Нечипоренко),
«Життя – це школа, в якій ми переходимо із класу в клас,
навчаємося жити так, аби бути «неоціненним скарбом» для
планети і світу, а не сміттям» (К. Пенізева).
Проведення традиційних літературних кафе дають змогу
кожній дитині виявити себе як особистість. Літературне кафе
«Енциклопедія душі», присвячене 70-річчю з дня народження
поета-земляка А.Бахути, залучило всіх без винятку.
Режисери розробляли сценарії, обговорювали майбутні
сценівки, підбирали акторів. Для розвитку творчої уяви не було
меж.
Художники підбирали асоціативні картини до улюблених
поезій. Логічна пам'ять відшукувала ті образи, які є
«найближчими»
Музиканти занурилися у таємничий світ музики Баха,
Бетховена, Вівальді, Чайковського, створювали певний
емоційний фон, підбирали тональність та відповідність між
змістом поезій та музикою.
Хореографи відтворювали поетичний світ А.Бахути в
танцювальних ритмах.
Актори серйозно вчили свої ролі. Вони добре розуміли, що
саме правильною інтонацією, правильною дикцією, темпом
розповіді зможуть збудити у глядачів такі ж почуття і роздуми,
зможуть викликати такі ж переживання й настрої, які відчувають
самі.
Екскурсоводи вдумливо відбирали необхідний матеріал,
який зміг би глибоко розкрити внутрішній світ поета-земляка.
Фотокореспонденти налаштовували себе на можливість
відтворити найсуттєвіші моменти літературного кафе.
Релігіознавці та літературознавці досліджували потаємний світ віршів А.Бахути, які він присвятив пошукам істини.
«Стою щомиті на розпутті,
На гострих лезах роздоріж,
Ясне вже є, але, по суті
Туманною ще значно більш.
Та впевен я: ні насолоди,
Ні істини, ні мідяка
Хто не шукав, той не знаходив,
А хто знаходив той шукав» [3]
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Майстри-кулінари сервірували столики літературного кафе
з особливою любов’ю і старанністю, розуміючи, що настрій
присутніх залежить і від естетичного вигляду столиків.
Дизайнери-оформлювачі мали дуже багато клопоту з
розміщенням наданого матеріалу, але впоралися достойно.
Анастасія Охременко, здібна учениця, учасниця та
переможець багатьох конкурсів, має літературно-мистецькі
нахили, пише вірші.
Майбутня поетеса присвятила А.Бахуті вірш «Пам'ять», який
презентувала на фестивалі дитячої та юнацької творчості «Дотик
до чуда» і посіла І місце в номінації «Література».
У номінації «Художнє читання» Елеонора Деркач теж посіла
І місце. Неповторно, романтично і таємниче звучали рядочки
поезії «Зима» у виконанні учениці.
Ось приклад умов, за яких не керівник змушує працювати, а
самі учасники процесу мають у цьому потребу. Ми переконані,
що природна креативність властива кожній людині, а ми повинні
розвинути її до творчої здібності.
Літературно-мистецька компетентність – ключова
інтегральна якість. Формування необхідних життєвих цінностей
відбувається й у процесі співпраці на уроках літератури.
Вихованці чекають їх і готові бути активними учасниками творчої
діяльності.
Ми розглянули далеко не всі можливості уроків літератури,
які сприяють формуванню життєвих компетентностей. Таких
шляхів і підходів безліч. У цьому нас щодня переконує життя,
але для педагога немає іншого щастя – як щастя навчити
людину мистецтва жити.
Література:
1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної
середньої освіти [Текст] // Директор школи. – 2000. – № 39-40. –
С.126.
2. Калошин В. Емоційний інтелект: сутність, необхідність, підхід до
визначення. // Управління школою. – 2007. – № 33. – С.2.
3. Бахута А. Дань // Книга вибраних поезій. – 2004. – С.213.
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ВОЛОДІННЯ НОВИМИ МУЗИЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ –
ВАЖЛИВА УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
У статті розглядаються питання специфіки роботи вчителя
музичного мистецтва, нові музичні технології, які допомагають
формувати навики активного сприйняття музичного мистецтва,
збагачують музичний досвід дітей, прищеплюють їм знання,
розвивають музичні здібності.

Є багато професій на землі. Серед них професія вчителя не
зовсім звичайна, бо вчителі виховують майбутнє покоління.
Якість їх роботи відбивається на становленні кожної особистості,
подальшому житті людини, а отже – майбутньому країни.
Професія вчителя вимагає всебічних знань, безмежної
душевної щедрості, мудрої любові до дітей. Тільки щодня з
радістю віддаючи себе дітям, можна наблизити їх до науки,
приохотити до праці, закласти непорушні етичні основи.
Діяльність учителя – це всякий раз вторгнення у внутрішній
світ вічно змінної, суперечливої зростаючої людини. Ніякими
підручниками не можна замінити співдружність педагога з дітьми.
Тільки висококваліфікований учитель, який володіє системою знань, умінь і навичок на рівні високих вимог сучасності
зможе залучити сучасних школярів до музичного мистецтва.
Кажучи про кваліфікацію вчителя музичного мистецтва,
потрібно враховувати наступне:
 яку підготовку він має;
 чи відповідає ця підготовка сучасним вимогам;
 чи займається самоосвітою, тобто чи поглиблює свої
професійні знання й уміння.
Специфіка роботи вчителя музичного мистецтва в тому, що
спеціальні знання, уміння й навички повинні знаходитися в
єдності з педагогічними. Усі види діяльності й форми роботи в
школі (уроки музичного мистецтва й різні позакласні заходи)
вимагають від учителя професійних знань і вмінь не тільки
музиканта, але, перш за все, педагога.
Відмічено, що вчитель не завжди сприймає свою спеціальність комплексно, деколи виражаючи себе в якійсь одній області
музично-педагогічної діяльності (наприклад, добре знає історію
музичного мистецтва, але слабо – теорію, уміє диригувати, але
*
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погано володіє інструментом).
Відповідно ж до сучасних вимог учитель повинен бути
різносторонньо розвиненим.
Саме практика показує, що вчитель, який володіє всім
комплексом знань, умінь і навичок у різних областях музичнопедагогічної діяльності, зможе кваліфіковано проводити уроки
музичного мистецтва.
Урок музичного мистецтва – урок мистецтва. Це означає, що
музика визначає те, що відбувається на заняттях: характер
спілкування вчителя з учнями, методи, прийоми донесення
музичного матеріалу, логіку організації заняття. Адже й
будується урок з опорою на закономірності самої музики. У
ньому обов'язково є своя кульмінація, підхід до неї, висновок. І
драматургія уроку може бути аналогічною музичним формам –
мати риси тричастности, рондо, варіації, тобто в цілому урок за
змістом і формою повинен бути мов би витвором мистецтва.
На уроці музичного мистецтва, як ніде, тісно взаємодіють
відчуття й думки, досягається єдність творчих устремлінь учителя й учнів. Свобода в думках і відповідях, творча активність і
ініціатива учнів, задоволеність від сумісних занять виникають
саме завдяки музиці. На уроках повинна звучати музика, яка
сприяє розвитку здорових музичних потреб і високого смаку
дітей.
Розробляючи уроки музичного мистецтва, треба пам'ятати,
що їх ідея може залежати не тільки від матеріалу програми й
педагогічного завдання, що стоїть перед учителем, але й від
часу, коли рекомендованою програмою матеріал освоюється. Це
може стосуватися і співу, і аналізу твору, і навіть нотної грамоти.
Готуючись до уроків, слід орієнтуватися саме на себе.
Краще, якщо задум уроку буде цікавий особисто вчителеві, у
світлі його сьогоднішнього життєсприйняття. І тоді знайомий
музичний матеріал, що вже достатньо «приївся», буде розкритий
по-новому. І це свіже прочитання визначить задум уроку і його
розробку, а задум уроку покликаний ураховувати сьогоднішнє
сприйняття життя учнями.
Творчий задум учителя реалізується, перш за все, у виборі
методичних прийомів вивчення твору, освоєння пісні, становлення музичних потреб учнів, їх здібностей. Це головний вузол
уроку.
У процесі підготовки уроку вимальовуються інші його
компоненти: повторення засвоєного на попередніх заняттях,
закріплення твору у свідомості учнів, характер можливого
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домашнього завдання. У цей час відбувається підбір співацьких
вправ до конкретного хорового твору, пошук музичного
матеріалу та завдань.
Учитель музичного мистецтва повинен найчастіше
відмовлятися від трафаретних, застиглих форм уроку, шукати
для нього різноманітні конфігурації побудови. Узагалі,
педагогічний процес пов'язаний із постійним творчим пошуком,
оскільки вчителеві доводиться діяти в умовах різноманітних
педагогічних ситуацій, що змінюються. При цьому творчий
процес набуває двосторонній характер: з одного боку, творчість
учителя, з іншого – на основі вживаних ним стимулюючих
методів виникає творча діяльність учнів. Творчий стан класу
необхідно підтримувати і зробити творчий пошук сумісним
колективним прагненням учителя й учнів. Природно, що їх
творча діяльність не може виявитися відразу ж у повному обсязі,
але вчитель поступово, крок за кроком залучає дітей до цього,
виробляючи потребу в самостійності думок і оцінок сприйманих
явищ, будить ініціативу і творчу фантазію. У роботі вчителя
музичного мистецтва художня творчість виявляється в умінні
цікаво проводити уроки музичного мистецтва й позакласні
заняття, яскраво, образно виконувати музичні твори. Творчість
учителя багато в чому обумовлена специфікою його діяльності,
яка носить публічний характер, здійснюється в певній аудиторії
та вимагає вміння управляти своїми почуттями й настроями.
Творча діяльність учителя припускає і педагогічну імпровізацію, яка зумовлюється його здатністю швидко і правильно оцінювати ситуацію ц поведінку учнів та оперативно знаходити рішення. Величезне значення для цього має рівень загальної культури
вчителя, його психолого-педагогічна освіта й наукова ерудиція.
Творча природа музичного мистецтва відкриває особливо
великі можливості для творчості вчителя. Адже вона виявляється не тільки в свідомості, але і в інтерпретації музичних творів на
основі збагнення композиторського задуму, ідеї, художнього
образу і смислу твору. Вирішальну роль у цьому процесі
відіграють музично-слухові уявлення, інтелект музиканта, його
музичний досвід, володіння засобами художньої виразності. При
цьому слід підкреслити, що творча діяльність у галузі занять
мистецтвом вимагає від людини підвищеної емоційності,
образності мислення, багатства художніх асоціацій.
Творча діяльність учителя музичного мистецтва залежить
від низки обставин: умов, у яких він працює, рівня загального
розвитку класу й музичної підготовки школярів, власних
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особистісних якостей.
Пошук нових прийомів, не використаних раніше видів
організації діяльності учнів, педагогічних засобів у вчителя
музичного мистецтва не має припинятися.
При задумі уроку важливо уявляти собі основи його
драматургії, формувати особливе вчительське відчуття часу.
Залежно від ритму уроку вчитель-музикант підбирає темп і ритм
своєї мови, організовує інші засоби педагогічної дії. Таким чином,
у концепцію уроку закладені наступні складові:
 музична тема, що вивчається, навчальний матеріал, що
обумовлює конкретне наповнення уроку;
 художнє, дидактичне й виховне надзавдання уроку;
 психологія навчального музичного процесу, емоційнопізнавальні можливості, музичні здібності учнів;
 творчі й виконавські задатки учнів;
 мистецтво педагогічного перевтілення.
Щоб творчі прояви учнів носили послідовний і активний
характер,
учителеві необхідно, підбираючи додатковий
репертуар для уроку музичного мистецтва й для позакласної
роботи, включати твори, які можуть служити основою для
розвитку конкретних творчих навичок і в той же час відповідати
дидактичним завданням загального просування учнів:
 з метою формування у школярів асоціативного мислення
використовувати аналогічний матеріал із суміжних областей
інших видів мистецтва;
 уміло імпровізувати в несподіваних ситуаціях;
 використовувати різноманітні форми роботи, сприяючі
створенню на заняттях атмосфери творчої активності, зацікавленості (словесно-ілюстративна, пошукова тощо);
 розробляти серії творчих завдань і знаходити найбільш
ефективні форми їх постановки перед шкільною аудиторією
(в основному, для цього використовується позакласна робота);
 застосовувати різні види творчої діяльності на кожному
занятті, виходячи з головного завдання кожного конкретного
заняття.
Учитель музичного мистецтва вчить школярів мистецтву
управління власним сприйняттям у процесі пізнання музичного
мистецтва. Тому вміння й навики культурного слухання й
відчуття музичного мистецтва не мають дидактичного змісту.
Будучи діалектичною єдністю раціонального і емоційнообразного мислення, вони покликані забезпечити майбутньому
слухачеві музичного мистецтва її розуміння «розумом і серцем».
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Саме цим навичкам учить школярів учитель музичного
мистецтва загальноосвітньої школи, займаючись із ними
змістовним аналізом музичних творів.
Сьогодні в умовах реформування мистецької освіти майже
кожен учитель знає: для розвивального характеру будь-якої
освіти необхідно, щоб школярі засвоювали знання і вміння у
формі розгорненої навчальної діяльності. Оновлення змісту
музичної освіти може йти різними шляхами, але реальні
зрушення залежатимуть від того, чи зуміє вчитель по-новому
організувати художньо-педагогічний процес на заняттях.
Традиційна музична педагогіка, проголошуючи «діяльнісний
підхід» до музичної освіти, розуміє під ним перш за все наявність
на уроках різних видів діяльності – хорового співу, гри на
музичних інструментах, вивчення теоретичних основ музичного
мистецтва (нотної грамоти), імпровізації (як дитячої творчості)
тощо. Дослідження останніх років показують, що формальна
наявність на уроках музичного мистецтва перерахованих видів
діяльності, зовнішня постійна зайнятість учнів, що фіксується, –
це зовсім не означає, що школярі здійснюють повноцінну
музично-художню діяльність. Як відомо, корінна й найістотніша
відмінність навчальної діяльності від усякої іншої в тому, що
вона відбувається, перш за все, у сфері теоретичного мислення і
для неї характерне таке перетворення матеріалу, яке розкриває
в ньому внутрішні істотні зв'язки й відношення. Їх виявлення
дозволяє школярам простежити походження самого знання,
здійснити «самостійне відкриття істини». Таке творче
перетворення матеріалу відбувається як процес реального й
уявного експериментування з метою проникнення в суть
залучення до музики, яке є лише окремим випадком виконання
як категорії більш загального порядку (наприклад, вокальне,
інструментальне виконання, виконання музики художнім рухом).
У якості ж видів музичної діяльності правомірно розглядати
діяльність композитора, виконавця, слухача, які на музичних
заняттях учні здійснюють в їх нерозривній триєдності. Ці види
діяльності відображають три необхідні умови існування самого
музичного мистецтва та, об'єднані сприйняттям музичного
мистецтва, виступають як незмінні. Може змінитися все інше –
умови звучання, інструментарій, жанри, форми, засоби
виразності тощо, але жодна з цих позицій триєдності не зникне
ніколи, бо ці види діяльності є не що інше як умови й форми
існування музичного мистецтва взагалі.
Навчальна діяльність потрібна на уроках музичного мистец
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тва тому, що вона за своєю суттю не суперечить художній: ні
навчальна, ні художня діяльність не тотожні «навчанню», «засвоєнню», «освоєнню», «збагненню», і обидві вони однаковою мірою відрізняються від навчальної роботи. Бо засвоювати й освоювати музичні знання можна і в готовому вигляді, без перетворення музичного матеріалу, лише класифікуючи деякі ознаки,
порівнюючи, зіставляючи окремі сторони явища, що вивчається, і
не виявляючи при цьому ті істотні підстави, які визначають і
причинно-наслідкові зв'язки всередині музичного матеріалу, і
конкретні відношення між змістом і формою твору – і все це
шляхом запам'ятовування, повторення, закріплення, обробки
тощо. Треба добитися, щоб діяльність школярів на уроках музичного мистецтва здійснювалася як художня за змістом і
навчальна за формою. Таке стає можливим тоді, коли школярі
відтворюють сам процес народження музичного мистецтва  самостійно здійснюють творчий відбір виразних засобів, інтонацій,
які, на їх думку, краще й повніше розкривають життєвий зміст
твору, творчу думку автора (виконавця). При цьому учні
проникають у твір, пізнаючи саму природу музичної творчості,
музичного знання, розкривають у цілісному самоцінному мистецтві як явищі дійсності його сутнісні внутрішні зв'язки й відношення, завдяки чому музика предстає перед школярами як віддзеркалення, художнє відтворення життя у всіх його суперечностях.
Таке можливе і в тому випадку, якщо діяльність дитини в
мистецтві виводиться на рівень змістовних узагальнень, тобто
філософського розгляду проблем життя й мистецтва. Безумовно,
ідеться не про те щоб розглядати з дітьми філософські категорії
в їх теоретичному науковому плані, а про те щоб «піднімати»
дитину над повсякденним, звичним, банальним. Це і є розвиток
музичної культури як частини всієї духовної культури. А для
цього потрібна проблематизація змісту освіти – виведення дитячого мислення на рівень розгляду будь-якого, навіть найменшого
й незначного музично-художнього явища з позицій, які ми
називаємо загальнолюдськими цінностями. Іншими словами,
рівень залучення дитини до мистецтва повинен відповідати
природі самого мистецтва – філософсько-художньому осмисленню життя – і природі самої дитини – генетично закладеній в ній
готовності до випередження рівня свого розвитку.
Особливо слід виділити володіння вчителем методикою
музичного виховання, оскільки сюди включається як суто
спеціальні, так і психолого-педагогічні знання й уміння в аспекті
викладання предмета «Музичне мистецтво» в школі.
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Знання методики музичного виховання допомагає вчителеві
правильно аналізувати і осмислювати шкільну програму з
музичного мистецтва і в результаті опанувати методи роботи із
залученням конкретного музичного матеріалу, які допомагають
доповнювати й розширювати межі уроку, виходячи з умов і
особливостей певної школи, класу.
У методиці музичного виховання розкриваються основні
вимоги до вчителя музичного мистецтва в школі; висвітлюється
історія музичного виховання, визначаються головні завдання
музичного виховання, розкривається зміст предмета «Музичне
мистецтво» в роботі з учнями різних вікових груп, відбувається
знайомство з різними видами музичної діяльності учнів в
загальноосвітній школі.
Розглянемо метод моделювання художньо-мистецького
процесу. Даний метод направлений на підвищення активного,
діяльнісного освоєння витвору мистецтва на противагу
словесно-інформативним методам, які, на жаль, мають місце на
музичних заняттях. Зовсім заперечувати ці методи безглуздо,
оскільки їх мобільність полягає в можливості скорочення часу на
передачу інформації. Іноді дуже важливо за короткий відрізок
часу (його так мало на уроці) саме вчителеві розповісти,
показати, заспівати, пояснити тощо. У практичній роботі багато
вчителів віддають немало часу пошуку таких питань, які б
спонукали, направляли, примушували задуматися учнів.
Учителю необхідно знати, про що і як запитати, оскільки в
питанні прихована суть поставленого завдання. Який характер
музичного мистецтва? Який темп? Це пісня або танець?
Народна музика або композиторська? Яка форма? Підніміть руки
ті, хто зі мною згоден. Покажіть червоні картки, якщо почуєте
повторення теми. Закрийте очі і підніміть руку, коли почуєте
знайому мелодію. Пригадайте композитора... Ці традиційні
питання й завдання завжди вимагають точної однозначної
відповіді або дії. І навіть ті питання, які починаються зі слова
«чому», зазвичай передбачають знаходження відповіді у
звичному для дітей музичному та життєвому досвіді і для дітей
самі собою розуміються, не вимагають особливої розумової
роботи. Природно, що учні охоче відповідають, і вчитель
задоволений їх активністю. Але парадокс полягає в тому, що ці
питання не мають ніякого сенсу, бо сучасні діти абсолютно
вільно розрізняють характер, темп, жанрову основу музичного
твору, тому що ця здатність у них вже є з народження і
розвинена їх повсякденним (емпіричним) досвідом.
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Складніші завдання (наприклад, назвіть ознаки, за якими
можна визначити різновиди маршу; назвіть характерні
особливості того або іншого музичного явища й ін.). Будучи
сформульованими таким чином, також зводять усі роздуми учнів
до знаходження загальних ознак і відмінностей, їх класифікації
за вже відомими зразками. У результаті у школярів розвивається
мислення, яке полягає саме в знаходженні у явища окремих
ознак, які є загальними з іншими явищами, і у віднесенні даного
явища до того або іншого класу, виду, роду тощо. Уся «розумова
творчість» при цьому відбувається на рівні маніпулювання вже
відомими музичними засобами, термінами, поняттями й ніяк не є
творчим перетворенням музичного матеріалу, тому що немає
завдання в його навчально-розвивальному сенсі.
Важливо, щоб рішення нових питань набувало форми
коротких співбесід учителя з учнями. У кожній такій співбесіді
повинні наочно відчуватися три нерозривно зв'язаних моменти:
перший – чітко сформульоване вчителем завдання, другий –
поступове, спільне з учнями виконання цього завдання, третій –
остаточний висновок, зробити який і озвучити повинні самі учні.
У той час, коли на уроках співу (саме співу) панував пояснювально-ілюстративний метод, це була нова, прогресивна
педагогічна технологія. Сьогодні це вже традиційне ведення уроку. Проте проблемний метод на уроках музичного мистецтва
став всього лише втіленням одного з принципів загальної дидактики (самостійне засвоєння знань), але не зачіпав рівня мислення і якості самого знання, тобто не став таким, що розвиває.
Метод
моделювання
художньо-мистецького
процесу
поглиблює проблемний метод, спрямовуючи мислення учнів у
русло виявлення витоків походження явища, що вивчається.
Саме постановка завдання, виконання якого вимагає уявного
експериментування з матеріалом, самостійного пошуку ще
невідомих зв'язків усередині явища, проникнення в його природу
– це те, що відповідає справжньому сенсу навчального або
творчого завдання.
Цей універсальний і загальний для мистецтва метод
вимагає:
 самостійності в добуванні і засвоєнні знань (які при
проходженні шляху композитора не відчужуються від дитини);
 творчості (коли школяр з опорою на музичний досвід і на
уяву, фантазію, інтуїцію зіставляє, порівнює, перетворює,
вибирає, створює тощо);
 розвитку здатності до індивідуального чуття й творчої
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інтерпретації.
Необхідно з раннього шкільного віку включати метод
моделювання художньо-мистецького процесу в навчальний
процес.
У процесі використання музичних технологій на уроках діти
дізнаються, осягають, освоюють закономірності музичної мови,
учаться усвідомлювати й відтворювати музику. Усе це розширює
кругозір учнів, розширює горизонти виконавської діяльності, дає
можливість значно підвищити рівень виконавських навичок,
розвинути музичні здібності дітей.
Усі музичні технології допомагають формувати навички
активного сприйняття музичного мистецтва, збагачують
музичний досвід дітей, прищеплюють їм знання, що в цілому є
важливою передумовою збагачення загальної культури
школярів.
Підсумком розвивальної музичної освіти повинне стати
уявлення учнів про діяльність музиканта – композитора,
виконавця, слухача в їх триєдності – як про високий прояв
людського творчого потенціалу, велику інтелектуальну і
емоційну працю душі, вищу потребу людини в перетворенні.
Загалом, специфіка професії «вчитель музичного мистецтва
загальноосвітньої школи» міститься в самій назві. Учитель
справді перетворюється на універсала: він повинен (за один
урок!) устигнути навчити дітей елементарній музичній грамоті,
прищепити навички слухання музичного мистецтва, здійснити
ритмічне виховання, дати відомості про твори і їх авторів
(біографії), вивчити з дітьми пісенний репертуар, провести з
ними аналіз музичної виразності тощо. Можливо, саме в
універсальності й полягає специфіка цієї професії.
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Крайня М.І., Данилова О.П.

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ РОБОТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ У КЛАСАХ ІЗ ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТА
Статя містить рекомендації щодо використання найбільш
ефективних методів та прийомів роботи на уроках української мови.

Одним з основних напрямків реформування національної
освіти є посилення її гуманізації, забезпечення навчальновиховного процесу сучасними технологіями формування
всебічно розвиненої особистості. Це зумовлює перегляд
традиційних методів і прийомів вивчення української мови,
підпорядкування роботи над мовною теорією завданням
мовленнєвого розвитку учнів, формування національно-мовної
свідомості молоді і (як очікуваний, планований результат)
«становлення досконалої мовної особистості, яка повинна
 мати мовні знання,
 уміти використовувати їх у різних мовленнєвих ситуаціях,
 оволодівати способами практичної діяльності, набувати
життєвого досвіду, розвивати свої творчі ресурси» [1].
Бачення нової компетентнісної спрямованості мовної освіти
виклали у своїх роботах Л.Мацько, М.Пентилюк, Н.Горошкіна,
Н.Бондаренко, О.Глазова.
На нашу думку, є три ефективні аспекти реалізації завдання
формування й розвитку досконалої мовної особистості:
1. Концепція розвитку загальноосвітнього навчального
закладу (наступність ідей, принципів, способів і форм практичної
діяльності школи ІІ ступеня з початковою та робота на
перспективу в старшій профільній школі).
2. Цілісна система допрофільної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах (класи з поглибленим вивченням
предмета, курси за вибором, факультативи).
3. Створення належних умов для набуття знань і якісної
реалізації вмінь та навичок кожного учня.
Мета статті – проаналізувавши досвід кращих учителівноваторів, використовуючи власні напрацювання, запропонувати
колегам-словесникам найбільш ефективні інноваційні технології,
методи і прийоми навчальної діяльності на уроках української
мови у класах з поглибленим вивченням предмета.
Через брак підручників для 8-9 класів з поглибленим
вивченням української мови вчителі змушені самостійно готувати
*
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тексти для опрацювання мовних явищ, для лінгвістичного
аналізу, бо однією з вимог до сучасного уроку мови є його
текстоцентрична спрямованість. Пропонуємо деякі інноваційні
прийоми роботи з текстом для застосування на уроках. Їх зміст
був описаний А.Фасолею [8], а ми адаптували ці прийоми до
уроків української мови.
Прийом «Читання з позначками» актуальний під час
роботи з текстами наукового стилю, що містять теоретичний
матеріал, якого немає в іншому підручнику.
+ – я це знаю;
! – нова інформація;
!!! – інформація вражає;
? – незрозуміло, сумнів, треба про це дізнатися;
 – прочитане відрізняється від того, що я знаю.
«Читання з передбаченням». Учитель вибирає з тесту до
10 ключових слів і пропонує учням самостійно або в парах
визначити, про що йтиметься в тесті, які правила вивчатимуться,
що повторюватиметься.
«Щоденник подвійних нотаток» Аркуш ділиться навпіл,
зліва учні записують інформацію, правила, проблемні запитання,
а справа – коментарі, приклади, відповіді.
«Дискусійна сітка». Обговорюване проблемне запитання
(слово, речення) записується в центрі аркуша, аргументи за і
проти – відповідно зліва і справа від нього (рис.1).
ДИСКУСІЙНА СІТКА:
За!
Проти!
Речення
Речення
двоскладне, повне,
неповне
односкладне
тому що...
Під кущем
зайчик.

тому що..
– сіренький

Рис.1. Дискусійна сітка

ГРОНУВАННЯ:
будова
(поширене-непоширене)
↑
склад←Сл-сп→головне
(ГС+ЗС) ↓
слово?
зв’язок!!!
прийменниковий –
безприйменниковий

підрядний
– узгодж.;
– керуван.;
– приляган.

Рис.2. Гронування

«Гронування». Відповідно до інноваційної технології
критичного мислення [7] за змістом матеріалу, що вивчається,
учитель пропонує скласти «Гроно», актуалізуючи знання
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школярів: Ми знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися (рис.2).
Доречно використовувати метод лінгвостилістичного
аналізу тексту в навчальній діяльності учнів з досить високою
підготовкою, бажано не на перших етапах поглибленого вивчення, хоча з елементами лінгістичного аналізу тексту вони знайомляться протягом усіх років навчання на уроках мовленнєвого
розвитку. До того ж навички аналізу готового тексту – запорука
успішного складання власних висловлювань. В.Нищета [5]
рекомендує наступну схему лінгвістичного аналізу (рис. 3).
Типологічний
аналіз

актуальне членування речень
спосіб зв*язку між реченнями
загальне запитання до тексту

Стилістичний
аналіз

функціональне призначення
сфера використання
мовні особливості

Синтаксичний
аналіз

структура речень
риторичні фігури
інверсія
тропи
народнопоетичність
символізм

Лексичний
аналіз

Комунікативне завдання

Тип
тексту

Стиль
тексту

Заголовок

План
тексту

Тематика

Ідейний
зміст

Рис.3. Схема лінгвістичного аналізу тексту

На нашу думку, високоефективним є урок – лінгвістичне
дослідження, бо учні вчаться приймати самостійні рішення,
розвивають уміння не тільки аналізувати й досліджувати мовний
матеріал, а й моделювати власні висловлювання відповідно до
комунікативного завдання, мовленнєвої ситуації. Тобто застосовувати набуті знання практично. Досвід К.Макарук переконує, що
лінгвістичне дослідження допомагає формувати навчальні компетентності школярів, забезпечує умови для розвитку творчої
особистості дитини, розвиває вміння інформаційної трансформації тексту, забезпечує цілеспрямоване й системне засвоєння
учнями навичок писемного й усного мовлення, сприяє підвищен
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ню дослідницьких умінь і навичок шляхом експерименту [4].
На таких уроках у класах із поглибленим вивченням української мови доцільно використовувати наступні методи і прийоми.
Дослідження – узагальнення. Складання узагальнювальної схеми-опори слід проводити після опрацювання мовної теорії
на етапі відпрацювання термінології, закріплення правил. Така
робота динамізує урок, дає можливість варіювати завдання.
Зверніться до таблиці «Розділові знаки в складносурядному
реченні». Згадайте правила вживання розділових знаків у складносурядних реченнях і заповніть пропущені частини таблиці.
Опорна таблиця
«Розділові знаки в складносурядних реченнях»
;

-

Відсутній
розділовий знак

?

Між частинами складносурядного речення
існує різке протиставлення або швидкий
перебіг подій

?

?

У мові зберігаються
духовні надбання
народу й розкриваються
ментальні особливості
нації

Любов до рідної землі
починається з дитинства;
і до кінця своїх днів ми
пам’ятатимемо дорогі
серцю куточки природи

Метод лінгвістичного повідомлення за опорною
схемою можна використовувати на різних етапах уроку залежно
від навчальної мети, цілей, завдань.
Прийом «Спіймай помилку!» ефективий під час перевірки
домашнього завдання, коли учні повинні продемонструвати
швидкість самостійного прийняття рішень і само- або
взаємооцінити їх.
Дослідження – зіставлення. Таке пошукове завдання
можна виконувати в парах, індивідуально або в малих групах на
етапі засвоєння теоретичного матеріалу в процесі практичної
діяльності учнів.
Зіставте подані синтаксичні конструкції. Розставте
розділові знаки. Укажіть їх спільні та відмінні ознаки.
Користуйтесь алгоритмом дослідження. Результати оформіть
у вигляді усного повідомлення на лінгвістичну тему.
З далекого краю лелеки летіли а в одного лелеченьки
крилонька зомліли (Д.Павличко). Людина народжується для того
щоб залишити гідний слід на землі (О.Гончар). Бачу здалека хвиля
іскристая грає по синьому морю (Леся Українка).
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Алгоритм дослідження-зіставлення
1.Визначте кількість граматичних основ:
одна

дві й більше

просте речення

складне речення

2. Укажіть засоби зв’язку між частинами:
сполучниковий безсполучниковий
сурядний

підрядний

3. З’ясуйте смислові відношення між частинами.
4. Укажіть вид речення і накресліть схему.
5. Поясніть розділові знаки.
Забезпечити повноцінний розвиток особистості можна лише
тоді, коли навчально-виховний процес набуватиме особистісного
спрямування й будуватиметься на засадах активної взаємодії
його учасників. Тому для виконання цього завдання доречно
використовувати технологію кооперативного навчання. Парну
роботу практикувати на етапах засвоєння, закріплення та
перевірки знань. Постійна пара (сусіди по парті) – створює умови
для регулярного навчального спілкування учнів на уроці,
підвищує мовленнєву й розумову активність кожного.
Роботу в малих групах (4 учні, які сидять за сусідніми партами) доцільно проводити, щоб розв’язати складні мовні проблеми,
що потребують спільної діяльності. Залежно від змісту й мети
навчання можна використовувати такі інтерактивні прийоми
роботи малих груп: «Спільний проект», «Пошук інформації»,
«Акваріум», «Синтез думок».
«Вірю – не вірю». Один з учнів вдома готує для свого
напарника різні фрази (5-6), свідомо порушивши в деяких з них
або інформацію, або правило написання, або розділовий знак.
На уроці (залежно від теми, мети) на його початку чи в кінці
другий учень шукає і виправляє помилки. Наступного разу вони
міняються ролями.
Безперечно, перші рази такі картки учні отримують від
учителя й опрацьовують їх разом. Таке інтерактивне навчання
не лише розвиває мовленнєві вміння учнів, а й створює
проблемну ситуацію, є джерелом творчого пошуку. Наприклад,
готуючи учнів до контрольної роботи з теми «Словосполучення»,
можна дати парам на картках таке завдання: ви вірите, що
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наведені твердження є правильними, чи – ні? Аргументуйте свою
позицію прикладами.
Запропоновані моделі творчих завдань, на думку
О.Калюжної, спрямовані, у першу чергу, на розвиток креативних
здібностей тих, хто, можливо, у майбутньому обере філологічний
профіль у старшій школі [3]. На нашу думку, вони мають
універсальний характер і можуть використовуватися й в класах з
допрофільною підготовкою.
«Німий диктант». Учні мають записати слова, що
передають зображене на запропонованих їм малюнках чи
картинках. Мовні завдання із записаними словами можна
варіювати: скласти словосполучення так, щоб у першому
випадку вони були головними, а в іншому – залежними словами;
скласти речення, різні за метою висловлювання, так, щоб
підібрані вами слова виступали підметами, і т.п.
«Збирачі скарбів». Учитель пропонує учням скласти
словничок із якнайбільшої кількості вказаних компонентів: слівтермінів до мовної теми; залежних слів до головного; слів, які
можуть бути вставними, і слів, які ніколи не бувають вставними, і
т.п.
Прийом «Розмалюй речення» дозволяє пропонувати учням
різні навчальні завдання: наприклад, непоширені прості речення
доповнити другорядними членами; поширити речення однорічними членами.
Використовуючи прийом «Ювеліри», учитель ставить
завдання: написати твір-мініатюру або придумати речення, які б
складалися: а) лише з граматичних основ; б) лише з підметів;
в) лише з складносурядних речень...
Прийом «Я знаю, що я знаю» – один із різновидів
розподільного диктанту. Наприклад, учитель читає текст, з якого
учневі треба виписати тільки складнопідрядні речення. Він це
робить відповідно до власної зорієнтованості: а) знаю; б) не
знаю; в) вагаюся або а) переконаний, що це складнопідрядне
речення; б) не знаю, яке це речення; в) вагаюся, воно
складносурядне чи складнопідрядне.
Отже,
уміння
вчителя
доречно
і
конструктивно
застосовувати в навчально-виховному процесі новітні педагогічні
технології, творити самому, використовувати з досвіду колег
універсальні методи, прийоми роботи на уроці – це сьогодні один
із критеріїв його професіоналізму.
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МУЗИКА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У статті розглядається ефективний засіб подолання труднощів під час вивчення німецької мови в загальноосвітніх навчальних
закладах та активізації мовленнєвої діяльності учнів через
впровадження на уроках іноземної мови музики та музичної діяльності
– нової навчальної технології, яка здатна захопити як учителів, так і
їхніх вихованців.

Наскільки швидко впродовж останніх років відбуваються
зміни у світі, інформаційному та освітньому середовищі,
настільки, відповідно, ефективними та прискореними мають бути
й методи навчання сучасних учнів. Тому пошук нових способів
навчання, які б майстерно поєднували знання, турботу, оптимізм
та надзвичайно цінні поради, є актуальним для педагогів, які
мислять категоріями майбутнього.
Ян Амос Каменський зазначав: «...якщо будь-які предмети
відразу можна сприйняти кількома почуттями, нехай вони
відразу сприймаються кількома почуттями...». Музика – найбільш
яскравий засіб впливу на почуття людини, а її сприйняття тісно
пов'язане з розумовими процесами, вимагає довільної слухової
уваги, спостережливості, можливості абстрагуватися від зайвого
та зосередитися на головному.
*
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Застосування музики та музичної діяльності на уроках
іноземної мови у середній школі є засобом підвищення
ефективності навчальної діяльності і сприяє не тільки
естетичному вихованню учнів, а й позитивно впливає на їх
працездатність і пізнавальну активність. Ще древньогрецькі
філософи, упевнені, що все у світі знаходиться у строгому
гармонійному взаємозв'язку, захоплювалися музикою не тільки
як мистецтвом, але й бачили в ній науку.
Американський першопроходець у царині прискореного навчання Террі Вілер Вебб, який вивчає різні аспекти впливу на
навчання та пам'ять, стверджує: «Деякі музичні ритми здатні розслабити тіло, урегулювати дихання, допомогти осягнути м'який
стан збудженого розслаблення, надзвичайно рекомендований до
вивчення нової інформації» [1, с.171]. Звичайно, відповідна музика, якщо вона ще й супроводжується словами, здатна допомогти
нам пригадати інформацію. Це щоденно засвідчує реклама на
телебаченні та радіо. Як влучно твердили Террі Вілер Вебб та
Дуглас Верб, «музика – це внутрішня автомагістраль, що веде до
нашої пам'яті» [1, с.313]. Уже сьогодні деякі вчителі використовують музику як суттєвий складник усякого прискореного
навчання, здатного збільшити можливості пам'яті.
Доречно використовувати музику для того, щоб розпочати
новий навчальний етап. Перед тим, як братися до чогось нового,
варто «очистити» свій розум. Учням, які перевантажені
різноманітною інформацією, важко переключатися, наприклад,
від уроків математики до уроків іноземної мови. Музика дозволяє
потрапити у стан розслабленої готовності, що якнайкраще
налаштовує на новий предмет, створює відповідний настрій,
іншу навчальну атмосферу та полегшує проникнення потоку
інформації в довготривалу пам'ять. Слухаючи музику, можна
легко позбутися сторонніх думок та уявити собі відповідне
середовище та ситуацію.
Ще один крок – це фізична діяльність під музику, яка
передувала б подальшому навчанню й заохочувала б до нього.
Оскільки розум не може зосередитися на всьому, він відкидає
нецікаві, нудні й емоційно монотонні вправи. Музична діяльність
стимулює учнів, які найліпше сприймають на слух, та тих, хто
має кінестетичний стиль сприйняття. Таким чином, поєднання
музики та руху гармонійно налаштовує мозок і тіло, дозволяє
активізувати мислення, почуття й діяльність одночасно, завдяки
чому учні можуть розкритися емоційно та досягти стану
максимальної кмітливості.
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Завдяки музичній діяльності на уроці до навчального
процесу можна залучити всіх учнів відразу, що дуже важливо
для вчителів, які працюють у великих групах. Музичні вправи
захоплено сприймають як учні-початківці, так і старшокласники.
Крім того, спільна діяльність допомагає розбити лід у
міжлюдських стосунках та ліпше пізнати один одного, окреслити
таланти кожного учасника, які можуть знадобитися в групі та в
інших формах позаурочної діяльності. Учителі, які систематично
використовують музику на своїх уроках, забезпечують ситуацію
успіху, руйнуючи основні бар'єри у навчанні: критично-логічний
(школа – це нелегка справа, то як можна вчитися весело й
легко?), інтуїтивно-емоційний (я ніколи не дам собі ради) і
критично-моральний (навчання – важка праця, то, може, ліпше й
не витрачати зусиль) [3]. І коли це зроблено, можна легко ввійти
у світ упередженого учня, швидко і гладко подолати його опір та
невпевненість, бо музика знижує стрес, пом'якшує тривогу,
збільшує енергію та впевненість у своїх силах.
Уся музика, що створена людством, складається з комбінації 7 нот, але функціональність її безмежна. «Музика за хвилину
здатна зробити те, до чого йдуть довгими тижнями медитування», – переконана британський педагог Колін Ровз [1, с.170].
Навчання через музику, безперечно, нове для вчителів німецької
мови сьогоднішньої школи. Однак за останні роки застосування
музики як засобу активізації мовленнєвої діяльності істотно
поширилося завдяки новаторським дослідженням розробників
новітніх методик у цій галузі Уве Кінду та Еріці Брошек. На
виїзних регіональних семінарах вони презентують свій досвід
для практичного використання музичного матеріалу у вивченні
німецької мови як іноземної. Навчальний комплекс «Deutsch
Vergnugen; Deutsch lernen mit Rap und Liedern» [4], до якого
входять ілюстровані пісенні тексти з розробленими вправами,
асоціограмами, німецько-англійським вокабуляром та інструментальне супроводження на CD-диску, допомагають учителю організувати заняття атрактивно та різноманітно. Зміст текстів, який
охоплює звичні ситуації з повсякденного життя школярів, мотивує їх до вільного говоріння. Текти-діалоги, які передбачають
доповнення або завершення, спонукають учнів до відтворення та
мовленнєвого реагування, творчого пошуку, застосування
власних ідей, взаємодопомоги та співпраці. Ураховуючи те, що
peп-музика дуже ритмічна й до неї нескладно дібрати слова, учні
активно створюють власні «шедеври». Такий спосіб презентації
теми залучає до роботи відчуття, мотивує до діяльності і є
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необтяжливим, захопливим, розмаїтим та ефективним.
Автори пропонують викладання деякого граматичного матеріалу, жестикулюючи в музичному супроводі з опорою на схеми.
Це саме той спосіб, який використовується в дитинстві, коли
малюки вчаться говорити рідною мовою, однак значно швидший
у даних умовах. Таким чином, німецькі новатори прагнуть зруйнувати загальноприйняті стереотипи щодо неможливості осилити німецьку граматику, справжній жах учнів перед нею та ставлять під сумнів висловлювання Марка Твена в його статті «Ця
жахлива німецька мова», упроваджуючи при цьому безносередньо природний «дитячий» шлях подолання труднощів.
Використовуючи
даний
навчальний
комплекс
та
захопившись ідеєю авторів, учитель у подальшому може
використовувати власні знахідки та спостереження в цій галузі,
уміння знаходити несподівані розв'язання проблемних ситуацій,
використовуючи потенціал своїх учнів.
Працюючи над проблемою використання музики як
ефективного засобу введення та закріплення лексики, активізації
мовленнєвої діяльності учнів на уроках німецької мови,
апробуючи перспективні методики американських, англійських
вчених та німецького новатора Уве Кінда [5], а також враховуючи
інтереси та побажання учнів, доречні наступні рекомендації:
1. Не зупиняйтеся творити на уроках, бо навички і вміння
вчителя, якими б досконалими вони не були, не можуть
залишатися на тому самому рівні, інакше перетворяться на
ремісництво.
2. Систематично
використовуйте
будь-який
метод
навчання, це – запорука успіху. Системний підхід вважається
одним із провідних методологічних принципів дослідження в
будь-якій галузі знань [2, с.37].
3. Залежно від мети, яку ви собі поставили, використовуйте
відповідну музику:
 Для створення навчальної атмосфери підійдуть спокійні
мелодії, що розслабляють: класична музика німецьких
композиторів, наприклад, J.C. Баха; альбом ліричної
інструментальної музики Франціса Гойя «The Very Best
Of».
 Для швидкого схоплювання, особливо під час
кооперативного навчання: світла та сонячна музика
Моцарта у швидкому темпі.
 Для створення асоціограм та швидкого писання: музика
гурту біт-мейкерів «Frost Motion» із збірки «Lyric Poetry».
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Для створення власних поетичних творів: ритмічно
аранжована музика NASa «I know I can».
Для перероблення віршів чи інших творів під реп: пісні
Гаммера.
Для зміни ритму: неударна інструментальна музика,
наприклад, пісні Елвіса Преслі.
Для усталення цілей: популярні серед підлітків пісні
німецької групи «Токіо-Hotel».
Для кращої «візуалізації»: концерт П.І.Чайковського
«Пори року»; «Зима» Вівальді.

Світ стрімко рухається в добу інтерактивних технологій, які
змінять спосіб нашої комунікації, навчання, роботи, гри та життя.
Ці зміни потребують повного переосмислення того, чому ми
навчились, – як можна заново пробудити ентузіазм до навчання,
який ми спостерігаємо в маленьких дітей, а потім не втрачати
його впродовж життя. Знаряддя змін існує. Нам лише треба
написати власний сценарій – і танцювати, співати, бавитися,
грати ролі, малювати чи режисерувати.
Таким чином, музика як суттєвий засіб впливу на почуття
людини, здатна стати невід'ємною частиною творчо та
оптимістично спланованого уроку, сприяти при цьому реалізації
комунікативного підходу в навчанні іншомовному спілкуванню
через активізацію мовленнєвої діяльності учнів на уроках
німецької мови.
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Рыжикова Е.А.
ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
СОЗНАНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

У статті розглянуто формування полікультурної свідомості
учнів засобами гуркової роботи.

Известно, что Украина – «государство многонациональное,
поликультурное. Перепись населения, проведенная в 2001 году,
показала, что на территории нашего государства проживает
134 национальности» [4]. На территории Херсонской области –
более 115 национальностей.
В связи с существованием поликультурной среды,
возникает необходимость способствовать проведению такой
деятельности, которая формировала бы поликультурное
сознание. Поэтому особое место в педагогической деятельности
должна занимать внеклассная работа.
Независимо от страны, от человеческих ресурсов и
государственного устройства внеклассная работа готовит
ребенка к жизни в семье, обществе, стране, к работе и
творчеству, к реализации себя как личности в государстве.
Цель статьи: раскрыть необходимость формирования у
учащихся поликультурного сознания в процессе внеклассной
работы. Педагог В.А. Сухомлинский писал: «Замечательные и
блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то
замечательное кроме уроков, где имеются разнообразные
формы развития учащихся вне уроков» [6].
В современной школе вместе учатся дети представителей
разных культур, поэтому школа должна уделять особое
внимание подготовке учащихся ко взаимодействию в
поликультурной среде. Эту работу можно проводить как во
время уроков, так и после них. Больше возможностей
осуществлять эту деятельность во время работы кружка.
В Брилевской школе Цюрупинского района действует
кружок «Любители русской словесности», целью работы
которого
является:
совершенствование
знаний
о
близкородственной русской культуре и языке, о выдающихся
личностях, которые внесли весомый вклад в строительство,
развитие, становление Херсонщины, о событиях, которые имели
историческое значение для украинского народа; умения
чувствовать окружающий мир и иметь свою гражданскую
*
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позицию, критически мыслить, показывать свое понимание
вопроса; взаимодействуя с другими национальными общинами
воспитывать поликультурную грамотность, толерантность,
патриотизм, а также эстетический вкус.
Внеклассная работа предусматривает использование таких
дидактических принципов:
 добровольное участие школьников;
 доступность;
 индивидуальный подход;
 личностный принцип;
 толерантность.
Основными формами, приемами и методами работы кружка
являются:
 заседание кружка;
 взаимодействие с общественными организациями
Русское национальное общество «Русичъ» и Русский
культурный центр г.Херсона;
 исследовательская работа;
 участие в конкурсах;
 лингво-краеведческая работа по собиранию и анализу
топонимов;
 встречи с молодыми поэтами Херсонщины;
 разработка и создание проектов на историческую
тематику (для международных конкурсов «Гренадеры, вперед»,
проводимых Союзом писателей России, Центром адмирала
Ушакова, Николаевским морским собранием).
Эти формы работы помогают формированию поликультурного сознания и толерантности.
Следует отметить, что кружковцы – дети из сельской
местности, особо любимыми для них является такие формы
работы, как выездные заседания (в музеях, театрах, на
выставках), экскурсии по литературно-исторической тематике в
города Херсон, Николаев, Одессу, поэтические вечера, такие как
«Вечер русского романса ХІХ века» и т.д.
За свои творческие достижения ребята из кружка были
награждены грамотами, ценными подарками, а самые активные
(5 школьников) – поездками в г. Санкт-Петербург и экскурсионно-образовательной путевкой по «Золотому кольцу России».
Все это способствует развитию умений воспринимать драматические произведения, поэтические тексты, положенные на
музыку (романсы); развивать творческие способности, совершенствовать навыки исследовательской работы, воспитывать во
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время участия в экскурсионных образовательных поездках
умения общаться с людьми разных национальностей и разных
вероисповеданий.
Необходимо отметить, что посещение театров также
формирует у учащихся умение сопоставлять как народные
произведения (например, японские и славянские сказки), так и
творчество авторов, принадлежащих к различным культурам;
посещение музеев – умение сравнивать живописные работы
художников разных стран мира, духовно обогащать учащихся.
Так как кружковцы участвуют в конкурсах, проводимых РНО
«Русичъ» и РКЦ, посвященных выдающимся деятелям, таким
как: И.А.Ганнибал – первый строитель Херсона, Ф.Ф.Ушаков и
А.В.Суворов, которые защищали, укрепляли наш край и помогали в строительстве города, пример жизни и деятельности
которых воспитывает у учащихся самые лучшие человеческие
качества: доброту, искренность, честность, самоотверженное
отношение к Родине, способствует воспитанию силы воли и
патриотизма.
В связи с тем, что одной из задач кружка является
воспитание толерантности, считаем необходимым остановиться
на этом качестве. А.Радищев писал о том, что только тогда
станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом.
Проблема толерантности не нова. Она рассматривалась в
трудах педагогов (Я.Коменский, Ж.-Ж.Руссо, А.Макаренко,
В.Сухомлинский, М.Монтесори, П.Каптерев, Я.Корчак, С.Френе,
К.Роджерс, Р.Штайнер и др.); психологов (И.Бех, С.Болдарева,
В.Золотухин, Е.Клепцова, О.Копонко, О.Леонтьев, В.Тернер и
др.); философов (О.Долгополова, Е.Жуков, М.Бара и мн. др.).
Нельзя не согласиться с О.М.Любарской, что «толерантность – это тип взаимодействия отдельных людей, народов,
государств, которые независимо от пола, языка, культуры,
выполняют следующие принципы партнерства:
 придерживаются равности партнеров;
 уважение прав другого (в том числе и права быть
другим);
 сохранение индивидуальности, своеобразия каждого из
них;
 достижения согласия без ущемления их индивидуальных интересов» [2].
Можно сделать вывод, что толерантность – взвешенное
терпимое отношение к чужим позициям, верованиям, убеждениям, мнениям. Это обязательный принцип демократического
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состояния государства, морального здоровья коллективов.
Если рассматривать этот вопрос на примере работы кружка,
то в его состав входят учащиеся 5-11 классов; в нем отличники
сотрудничают с альтернативно одаренными учащимися, с
детьми с девиантным поведением, дружат между собой ребята
независимо
от
национальности,
происхождения
и
общественного положения их родственников.
Что касается определения «поликультурная грамотность»,
то В.В. Кузьменко и Л.А. Гончаренко считают, что «поликультурная грамотность содержит: осознание необходимости изучения
проблем поликультурности; знания, которые помогут понять
опыт и культурные характеристики этнических групп, населяющих определенную территорию; знания, которые помогут
сформировать гибкий подход к восприятию национальных и
культурных норм, осознание недопустимости расизма и
дискриминации; знания про этносоциальное и этнокультурное
разнообразие государства; понимание особенностей среды, в
которой мы живем, гибкий подход к национальностям; знания
про взаимодействие и взаимозависимость культур, умение
анализировать межкультурные, межнациональные, межконфессиональные отношения» [1].
Во время работы кружка мы стараемся донести до учащихся знания об основных категориях поликультурного образования
– мировой культуре, уникальности, национальном самовыражении, поликультурной среде, отличии между культурами,
разнообразии культур, культуре межнационального общения.
Таким образом, внеклассная работа формирует:
1) межкультурные коммуникативные компетентности, «связанные с необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его информационными
потоками: умение отыскивать, переосмысливать и передавать
информацию, использовать современные телекоммуникационные технологии;
2) мировоззренческие компетенции, которые определяют
эмоционально-ценностные установки учащихся, способность к
самопознанию, умению определять свое место и роль в
окружающем мире, в семье, коллективе, природе, государстве,
национальные и общечеловеческие качества, патриотизм,
способность к толерантности, воспитание поликультурной
грамотности» [3].
Итак, внеклассная работа способствует развитию толерантности и поликультурного сознания. Свобода и возможность
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выбора любимых занятий во внеурочное время позитивно
влияет на умения самоорганизации учащихся в будущем, на их
базовую профессиональную подготовку и компетентность,
помогает найти идеальную модель как в будущей жизни, так и в
профессиональной
деятельности,
а
также,
возможно,
приобрести мировоззренческую позицию, обозначить свое место
в жизни, полнее реализовать творческие возможности.
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Дитина – дослідник за своєю природою. Дослідницька,
пошукова активність – звичайний стан дитини, вона
налаштована на пізнання світу, вона хоче його пізнати.
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характеризувалася двома специфічними рисами. Перша – метод
співбесіди, який складався з навідних питань, відповідаючи на
які, співбесідник сам поступово переконувався в неправильності
власних позицій. Друга – викривлена позиція вчителя, який
підкреслює своє вигадане незнання обговорюваного питання.
З ім’ям Платона пов’язане невіддільне від сучасної науки
поняття – академія. Заняття були двох типів: загальні – для
широкого кола, і спеціальні – для вибраних, посвячених в тайни
філософії. Основа методики занять – мудрі бесіди.
Учителі багатьох поколінь прагнули здійснювати навчання
за єдиними законами людської природи. В епоху середньовіччя
значні можливості дослідницьких пріоритетів у навчанні підростаючого покоління стали предметом пильної уваги визначних
філософів і педагогів. У ХV-XVI ст. Рабле і М.Монтель відстоювали потребу освоєння дітьми реальних і корисних знань, підкреслювали важливість для їхнього розвитку самостійних суджень.
У XVIІІ ст. Ж.-Ж.Руссо виступав за те, щоб зробити дитину
уважною до явищ природи, спроможною ставити запитання,
доступні її розумінню, і надавати їй можливості самостійно
вирішувати їх. Справжній учитель, на думку А.Дістерверга, учить
знаходити істину, тоді як поганий її підносить. На винятковій
цінності дослідницьких прийомів і методів у навчанні
наголошували
А.Я.Герд
і
П.Ф.Каптеров.
Використання
«евристичного методу» (назва дослідницького методу в ХІХ ст.),
на думку Г.Амстронга, ставить учня на позицію дослідника,
дозволяє йому відкривати наукові факти.
Особливу роль дослідницької практики учнів у самостійності
їхньої думки відзначили відомі українські педагоги Я.Чепіга й
А.Музиченко.
Найпильніша увага до дослідницького методу в навчанні
спостерігалась у 20-30-ті роки ХХ ст. в Росії. У 30-ті роки
дослідницький метод вважали універсальним в освіті, але
водночас велику полеміку викликали практичні питання його
використання. У 70-ті роки увага вчених спрямовувалася на
питання аналізів методів наукового пізнання в шкільному
навчанні (Д.В.Вількєєв, Я.Я.Зоріна).
Таким чином, починаючи з кінця ХІХ ст., учителі, методисти,
дидакти шукали можливостей застосування наукових досліджень
у навчанні, вивчали й аналізували різноманітні аспекти вико ристання дослідницького методу в пізнавальній діяльності учнів.
Дослідницька діяльність – особливий вид діяльності, що
з’являється в результаті функціонування механізму пошукової
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активності людини і побудований на базі її дослідницької
поведінки. Але якщо пошукова активність передбачає тільки
лише пошук в умовах невизначеної ситуації, то дослідницька
діяльність включає в себе й аналіз отримування результатів (у
даному випадку ми маємо на увазі акт аналітичного мислення:
аналіз, синтез, класифікація та ін.), і оцінку на їх основі розвитку
ситуації, і прогнозування (побудова гіпотез) відповідно до цього
подальшого її еволюціонування, а також моделювання своїх
майбутніх дій. У подальшому все це, будучи перевірено на
практиці, виводить пошукову активність на новий рівень, і знову
вся схематично описана послідовність повторюється.
Це співпадає із загальними, основними шляхами наукового
пізнання – від живого споглядання до абстрактного мислення й
від нього до практики.
Уведення в дію терміну «дослідницька діяльність» вимагає
появи й визначення наступного, тісно пов’язаного з ним поняття
– «дослідницькі здібності».
Пошукова
активність
аналіз
оцінка
прогнозування
розвитку ситуації
дії

пошукова
активність

Рис.1. Структура дослідницької діяльності

Дослідницький метод у навчанні – метод залучення учнів до
самостійних та безпосередніх спостережень, на основі яких вони
встановлюють зв’язок предметів та явищ дійсності, роблять
висновки, пізнають закономірності. Внесення елемента
дослідження до навчальних занять сприяє вихованню у школярів
активності, ініціативності, допитливості, розвиває їх мислення,
заохочує потребу дітей в самостійних пошуках та «відкриттях»,
задовольняє їх дослідницький рефлекс.
Організація дослідницької діяльності відбувається як на
різних рівнях, так і в різних формах та проявах.
Перш за все, це урочна діяльність учнів. У якості творчих
домашніх завдань дітям пропонується підготовка повідомлень,
пошук відповідей на ті чи інші питання, написання рефератів,
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складання кросвордів і запитань для однокласників і молодших
школярів та ін. Ця нехитра, але цінна діяльність підштовхує до
повсякденної роботи з додатковою літературою, відвідування
бібліотек, пошуку інших джерелам інформації.
Початок дослідницької роботи приходиться ще на перший
клас, коли діти отримують завдання на літо. Потім учні на
початку нового навчального року не лише презентують свої літні
завдання, але й захищають їх: спочатку в класі, а потім (кращі) у
школі на традиційному «Святі Осені».
З перших кроків діти навчаються спільній творчій та дослідницькій діяльності. У початкових класах створюються альбоми –
літописи класу, де діти аналізують свої досягнення та невдачі.
Учні вивчають історію села, свій родовід, а результати своєї
роботи у вигляді власних оповідань, віршів, або ж малюнків,
експонатів розміщують у шкільному музеї «Історія школи».
Прагнення
дитини
до
самостійного
дослідження
навколишнього світу закладене генетично. Якщо цій активності
дитини не заперечувати, не забороняти її багаторазовими «не
можна», «не чіпай», «тобі рано про це знати», то з віком ця
потреба в дослідженні еволюціонує, спектр об’єктів дитячих
досліджень значно розширюється.
Дитина, схильна до дослідницької поведінки, не буде
розраховувати лише на ті знання, що даються їй у ході
традиційного навчання, вона сама буде активно вивчати
навколишній світ, набуваючи нового для себе інформаційного
досвіду творця-першовідкривача.
Власну дослідницьку діяльність дитини слід розглядати, у
першу чергу, як один із основних напрямків розвитку творчих
здібностей. Шляхів розвитку творчих здібностей дитини існує
багато, але власна дослідницька практика, безумовно, – один із
самих ефективних. Уміння та навички дослідження, самостійного
творчого пізнання істини, отримані в дитячих іграх і на
спеціальних заняттях, легко передаються та переносяться в
подальшому на всі види діяльності.
Під дослідницькою діяльністю розуміється діяльність учнів,
пов’язана з пошуком відповіді на поставлену задачу з невідомим
рішенням і яка передбачає наявність основних етапів:
постановку проблеми, вивчення теорії, підбір методик
дослідження і практичне засвоєння їх, збір власного матеріалу,
його аналіз та узагальнення, власні висновки.
У типовій навчальній ситуації, яка, як правило, визначає
характер навчального процесу, реалізується стандартна схема

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)
185




СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ



«учитель – учень». Перший передає знання, другий їх засвоює,
усе це відбувається в межах відпрацьованої класно-урочної
схеми. При розвитку дослідницької діяльності ці позиції не вписуються в готові схеми, а вимагають самостійного аналізу в
кожній конкретній ситуації. Це ініціює ситуацію спільного вивчення навколишнього світу, основою якої є пара «колега – колега».
Дослідницька діяльність – чудове поле діяльності для учнів,
при виконанні якої розв’язуються наступні завдання:
– розв’язання практичних задач;
– самореалізація особистості;
– гуманність відносно навколишнього світу;
– знання проблем свого краю;
– співробітництво, виховання почуття відповідальності за
будь-яку справу;
– уміння проектувати та прогнозувати вихід із ситуації, яка
склалася;
– навички спілкування в колективі.
Завдання вчителя – допомогти у проведенні дитячих
досліджень, зробити їх корисними та безпечними для самої
дитини та її оточення.
На уроках природничо-математичного циклу широко
застосовуються традиційні та нетрадиційні форми пошукової
діяльності: спостереження, експеримент, вікторини, рольові ігри,
конференції, робота з літературою та ін. Так, на уроках «Я і
Україна»
постійно
проводяться
хвилинки
фенологічних
досліджень, надаються завдання для спостережень за
сезонними змінами в природі та праці людей.
Вивчаючи тему «Як тварини готуються до зими», доцільно
розробити проект «Кожну крихту збережемо».
Усю нескінченну різноманітність тем для дослідницької
роботи дітей можна умовно об’єднати у три основні групи:
– фантастичні – теми, орієнтовані на розробку неіснуючих,
фантастичних об’єктів і явищ;
– емпіричні – теми, які пропонують проведення власних
спостережень і експериментів;
– теоретичні – теми, які орієнтують на роботу з вивчення та
узагальнення фактів, матеріалів, які знаходяться в різних
джерелах. Це те, що можна запитати в інших людей, те, що
написано в книжках та ін.
У якості емпіричного дослідження можна навести приклад
експерименту з теми «Нежива природа. Повітря».
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Завдання. Візьміть дерев’яну паличку, знайдіть середину,
прив’яжіть у цьому місці тонку мотузочку. Прикріпіть до кожного
кінця палички на однаковій відстані від центру однакові повітряні
кульки. Підніміть мотузочку – паличка прийме горизонтальне
положення. Проколіть шпилькою одну з кульок. – Який ви
зробите висновок? (Терези схиляться у той бік тієї кульки, у якій
залишилося повітря. Значить, повітря має вагу).

Усяке дослідження – від творчого задуму до остаточного
оформлення – здійснюється індивідуально. Але все-таки можна
визначити й деякі загальні методологічні підходи до його
проведення, які прийнято називати вивченням в науковому сенсі.
Проникнути в суть речей можливо за умови цілісного підходу до об’єкту вивчення, розглядаючи його в процесі виникнення й розвитку, тобто, застосовуючи історичний підхід. Відомо, що
свіжі наукові результати й раніше накопичені знання знаходяться
в діалектичній взаємодії. Іноді забуте старе відроджується й
отримує мов би друге життя, але в іншому, більш досконалому
вигляді. Вивчати в науковому сенсі це означає вести пошукові
дослідження, «заглядаючи» в майбутнє. Уява, фантазія, мрія,
наука, що спираються на реальні досягнення, і техніка є
найважливішими чинниками наукового дослідження.
Наукове дослідження – дуже трудомісткий і складний
процес, який вимагає постійного «високого напруження», роботи
«з вогником». Якщо дослідження виконується байдуже, то воно
перетворюється на ремісництво і ніколи не дає нічого істотного.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ВИКЛАДАННІ
ІНТЕГРОВАНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»
У статті розглядаються особливості використання методу
проектів у ході викладання інтегрованого предмета «Основи
здоров’я», пропонується методичний паспорт проекту, зміст
діяльності вчителя в умовах проектних методів.

Важливим складником шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров’я. Головним завданням
предмета «Основи здоров’я» є вплив на свідомість і поведінку
учнів шляхом розвитку в них життєвих навичок, сприятливих для
здоров’я, безпеки й гармонійного розвитку, а також розуміння
того, що тривалість і якість життя людини, її здоров’я, залежать
від власної поведінки і способу життя. У процесі навчання
життєвим навичкам треба передбачити широке використання
інтерактивних методів навчання: моделювання ситуацій, «мозкового штурму», рольових ігор, дискусій, дебатів, обговорення,
інтерв’ю, творчих проектів, роботи в групах, тренінгів тощо.
Дуже важливе значення для засвоєння та застосування в
житті є розділи «Життя і здоров’я людини», «Фізична складова
здоров’я», «Соціальна складова здоров’я», які надають
можливість акцентувати увагу учнів на шляхах і засобах
збереження та поліпшення здоров’я, сприяти усвідомленню
їхнього призначення й місця у світі; оволодіти навичками
здорового способу життя, догляду за тілом, запобігання
захворюванням; навчитись ефективним принципам організації
навчального процесу й активного відпочинку. Для успішного
засвоєння розділів «Життя і здоров’я людини», «Фізична
складова здоров’я», «Соціальна складова здоров’я» ефективним
є використання методу проектів.
Проектна технологія передбачає системне й послідовне
моделювання вирішення проблемних ситуацій, які потребують
від учасників навчального процесу пошукових зусиль,
спрямованих на дослідження й розробку оптимальних шляхів
створення проектів, їх неодмінний захист і аналіз підсумків.
Активні методи навчання, методи шукань, дослідні методи –
так характеризував Г.Ващенко, видатний український педагог,
групу методів, які, з одного боку, сприяють посиленню активності
учня в процесі навчання, а з іншого – наближують його до життя.
*

© Ушаньова І.А., Борецька І.О., Шевченко А.О.


ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)
188




СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ



Бо саме в умовах активного пошуку та дослідження на перший
план виступає випереджальний розвиток самої людини, формування творчої особистості, яка проектує й організує своє життя й
доцільно перетворює навколишній світ. Бо що може бути кращим
для становлення особистості, ніж відчуття успіху й власної
значущості від результатів своєї праці. «Уміння проектувати у
великому й малому, вибрати найбільш оптимальні, у той же час
конкурентоспроможні варіанти розвитку. Цьому й навчає метод
проектів» (В. Жарковська, В. Симоненко).
У сучасних умовах модернізації освітньої системи та
розвитку суспільства складається нове уявлення про культуру,
пов’язане з феноменом проектної культури. Сьогодні проектність
– це один із вимірів рівня культури народу. Більше того,
спрямування сучасної освіти на профільне навчання робить
знання й застосування методу проектів надзвичайно актуальним.
Розглядаючи еволюцію методів навчання, слід відмітити, що
метод проектів був відомий ще у двадцяті роки ХХ сторіччя.
Більше того, починаючи з доби Відродження, у системі розвитку
методів навчання чітко виділялася тенденція до активізації
навчання, узгодження його з потребами життя та особливостями
дитячої вдачі.
Останнім часом, у зв’язку зі становленням парадигми
особистісно зорієнтованої освіти, метод проектів переживає
друге народження як ефективне доповнення до інших
педагогічних технологій, що сприяють становленню особистості
школяра як суб’єкта діяльності та соціальних стосунків.
Отже, процеси теоретичного оновлення та практичного
застосування методу проектів – це нагальна проблема часу.
Які ж ознаки методу проектів? Перш за все, повна та
органічна узгодженість навчання із життям, з інтересами учня,
включаючи не лише інтелектуальні, а й іншого порядку. З іншого
боку – практична спрямованість навчання та зв’язок його з
життям дитини в цілому.
Таким чином, метод проектів ставить учнів у позицію,
аналогічну до позиції дорослої людини. І тоді учень нагадує
агронома, лікаря, інженера, для якого теоретичні знання – засіб
творчих шукань.
Як відомо, сутність проектної технології – у функціонуванні
цілісної системи дидактичних засобів (змісту, методів, прийомів
тощо), що адаптує навчально-виховний процес до структурних і
організаційних вимог до навчального проектування. Воно, у свою
чергу, передбачає системне та послідовне моделювання
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тренувального вирішення проблемних ситуацій, які потребують:
 активізації пошукових зусиль учасників педагогічного
процесу;
 дослідження й розробки оптимальних шляхів вирішення
проектів;
 неодмінного публічного захисту й аналізу підсумків
упровадження.
Проектна
технологія
принципово
відповідає
за
встановлення міцного зворотного зв’язку між теорією і практикою
в процесі навчання, виховання й розвитку особистості учня.
Слід відзначити, що останнім часом у практиці шкільництва
помітно зросла популярність проектної технології, а тому
важливо звернути увагу на окремі критеріальні вимоги до її
сучасного тлумачення:
 наявність освітньої проблеми, складність і актуальність
якої відповідає навчальним запитам і життєвим потребам учнів;
 дослідницький характер пошуку шляхів вирішення
проблеми;
 структурування діяльності відповідно до класичних етапів
проектування;
 моделювання умов для виявлення учнями навчальної
проблеми.
Метод проектів дозволяє формувати особистісні якості, які
розвиваються лише в діяльності і не можуть бути засвоєні
вербально. У ході роботи над проектом учні набувають досвід
індивідуальної самостійної діяльності.
Метод проектів:
 стимулює учнів до розв’язання проблем, які мають на
увазі володіння деякою сумою знань;
 розвиває критичне мислення;
 учні набувають навички роботи з інформацією (відбирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують);
 учаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання у
співробітництві, при цьому виконують різні соціальні ролі.
Метод проектів передбачає розв’язування деякої проблеми
за рахунок, з одного боку, використання різноманітних методів,
засобів навчання, а з іншого, –інтегрування знань, умінь з різних
галузей науки, техніки, технології, творчих галузей. Результати
виконання проектів повинні бути, що називається, «відчутними»,
тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її
розв’язання, якщо практична, – готовий продукт проекту.
Метод проектів можна використовувати у вигляді
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самостійної індивідуальної або групової роботи учнів протягом
різного за тривалістю часу з використанням сучасних засобів
інформаційних технології.
З огляду на різні підходи до класифікації проектів у
педагогічній літературі визначено кілька параметрів, за якими
розрізняють проекти. На практиці частіше доводиться мати
справу зі змішаними типами проектів.
Найперспективнішими видами проектної діяльності, з огляду
на її потенціальні психолого-педагогічні можливості, є колективні
міжпредметні чи надпредметні проекти, які не тільки виступають
як інтегруючий фактор сучасної освіти, що не тільки систематизують знання, а й забезпечують максимальне його наближення
до реальних потреб життя, творчої самореалізації, природовідповідного розвитку й конструктивної соціалізації особистості
учнів.
Як
установлено
фахівцями,
психолого-педагогічні
можливості проектних технологій досить високі, адже проектна
діяльність оптимально забезпечує суб’єктне пробудження й
розвиток особистості школярів, оскільки цілком відповідає її
віковим потребам і особливостям.
Як відзначав академік І. Бех, головна установка та спрямованість особистості в ранній юності полягає саме в діяльному
самовизначенні, виборі власного життєвого шляху й пошуку
рівноправних взаємин із дорослими. Ось чому таке природне
зростання прагнення до самостійності й демократизму у
спілкуванні з дорослими неодмінно має підвести сучасного
вчителя до кардинальних змін у спілкуванні та сприйнятті
особистості учня. Таким чином, проектне навчання не тільки
спонукає до розумно вмотивованої діяльності відповідно до
вікових і навчальних інтересів школярів, а й істотно трансформує
роль педагога в керівництві нею. Тому вчитель неодмінно
перетворюється на консультанта, порадника, координатора,
який переконує у власній правоті силою досвіду, мудрості,
вагомого аргументу, але не наказу. До речі, сфера
контролювання вчителем процесу становлення особистості не
звужується, а навпаки – розширюється.
Можуть бути різні підстави для вибору теми проекту, але
результати мають бути матеріальними. Увесь період від
підготовки
та
створення
проекту
до
його
захисту
підпорядкований ідеям:
 головне – не кількісні характеристики знань, набутими учнями в школі, а вміння використовувати їх у конкретній ситуації;
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 важливо правильно підпорядкувати зміст навчання
вирішенню практичних проблем, що відповідають підготовці й
інтересам дитини.
Наприклад, у запровадженні практико-орієнтованих проектів
результат діяльності учасників чітко визначено із самого початку,
він орієнтований на соціальні інтереси учасників (програма
збереження
екологічного
середовища
району,
підбір
фотоматеріалів, презентація, публікація, веб-сайт, колекція
виробів, фільм, програмний продукт, тощо).
Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його
учасників з визначенням функцій кожного з них (таблиця).
Особливо важливими є добра організація координаційної роботи
у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних
результатів і можливих засобів їх упровадження в практику.
Творчі проекти, на відміну від практико-орієнтованих і дослідницьких, не мають детально опрацьованої структури спільної
діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковується кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності,
інтересам учасників процесу, які заздалегідь домовляються про
заплановані результати й форму їх представлення (журнал,
відеофільм, вечір, свято, колаж). Таким чином, у ході спільної
діяльності створюється сценарій фільму, програма свята, макет
журналу. У процесі роботи над проектом створюються умови, за
яких учень може самостійно здобувати знання чи застосовувати
набуті раніше, причому замість дій за зразком в основному
виступають пошукові й дослідницькі дії. Основний акцент
робиться на творчий розвиток особистості. Учень не тільки має
засвоїти необхідні знання й уміння, а й навчитися шукати й
знаходити об'єкти їх практичного застосування. Усе зазначене, у
першу чергу, присутнє саме в роботі з творчим проектом.
Таким чином, мета творчих проектів – сприяти самостійному
формуванню інтелектуальних, спеціальних і загальнокультурних
знань і вмінь учнів, сприяти розвиткові таких умінь, як ініціатива,
співробітництво, навички роботи в колективі, логічне мислення,
бачення проблем і прийняття рішень, одержання й використання
інформації, самостійне навчання, планування, розвиток
комунікативних навичок. Це ще раз підтверджує, що метод
проектів орієнтований на творчу реалізацію особистості.
Психолого-педагогічні
аспекти
учнівської
творчості
виявляються на більш високому рівні комфортності під час
підготовки підсумкової роботи, наступності навичок, що
відпрацьовуються на базі засвоєних раніше знань, активного
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застосування алгоритмів творчості.
Практикою доведено, що активні дослідження та метод
проектів перетворюють учня на суб'єкт педагогічного процесу.
Набуті в процесі реалізації проекту знання, уміння та
навички не тільки набувають особливої міцності і свідомості, а й
асоціативно пов'язані з отриманням задоволення, що стає
стимулом до нового пошуку. Пошук, у свою чергу, викликає нові
асоціації, нові проекти.
Проектно-дослідницька технологія дає змогу вирішувати ряд
дуже важливих виховних завдань:
 висувати теми проектів;
 визначати свою позицію;
 виробляти самостійний погляд на вирішення проблеми;
 розуміти роль і значення групової роботи.
Спільне визначення проблематики самостійної навчальної
діяльності вихованців та розробка оптимальних шляхів
вирішення підвищує їх пізнавальну активність. Розвивається
вміння співпрацювати, відчути себе членом команди, брати
відповідальність на себе, аналізувати результати діяльності. Це
відповідає соціальному запиту сучасності, коли надається
перевага комунікативній компетентності (навчитися жити разом).
Учні спільно з учителем:
 складають загальний план засвоєння матеріалу;
 визначають основні та додаткові інформаційні джерела;
 визначають типи робочих занять, розробляють
індивідуальний проект.
Це дає змогу учням:
 розширити зміст освіти для себе;
 змінити ставлення до предмета;
 навчитися визначати проблеми, находити їх рішення;
 морально, інтелектуально, творчо, організаційно зрости
відносно самих себе.
Для учнів труднощі виникають:
 у постановці цілей і задач;
 в аргументації вибору;
 у порівнянні отриманих результатів з необхідними;
 в об’єктивній оцінці своєї діяльності.
Але учень може самостійно визначити причини невдачі та
свої резерви на майбутнє, за рахунок яких робота була в цілому
успішна.
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Пропонуємо наступний зміст діяльності вчителя в умовах
роботи за проектними методами:
Етапи
№
роботи над
з/п
проектом
1 Підготовка до
проектування.
Визначення
теми, мети та
завдань
проекту

2

Планування

3

Дослідження

4

Результати

Зміст діяльності учнів
Обговорення предмета
з учителем, пошук
необхідної додаткової
інформації, визначення
мети та завдань

Функції вчителя
1. Заява задуму.
2.Характеристика
методу проектів.
3. Знайомство зі змістом
проекту.
4. Мотивація пошуку
5. Допомога в
постановці завдань
1. Висловлення
припущень.
2. Висунення
пропозицій, ідей.
3. Корекція плану та
завдань

1. Вироблення плану дій:
 визначення джерел
інформації;
 вибір способів збору
інформації;
 вибір методів аналізу
інформації;
 вибір засобів
презентації результатів;
 формування уявлень
про бажані результати
(форма звіту);
 встановлення критеріїв
оцінки результату і
процесу;·
 планування процедур;
 розподіл завдань між
членами проекту.
2. Планування завдань
1. Спостереження за
 Збір інформації
роботою учнів.
 Вирішення проміжних
2. Непряме керування
завдань
діяльністю (поради,
 Спостереження за
консультації тощо)
об'єктами
 Проведення експериментів
 Анкетування
 Робота з літературою
1. Аналіз інформації.
1. Корекція підсумкових
2. Формулювання висновків матеріалів.
2. Спостереження за
ходом обробки результатів і аналізу
інформації
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5

Оформлення
звіту

6

Оцінка
результатів і
процесу

1. Показ результатів у
1. Сприйняття звіту.
формі:
2. Постановка доцільних
запитань (у ролі
 усного звіту;
рядового учасника)
 звіту з демонстрацією
матеріалів;
 письмового звіту.
2. Колективне обговорення
1. Колективне обговорення. 1. Оцінка зусиль учнів, їх
2. Самооцінка результатів і
креативності, якості
процесу дослідження за
використання джерел,
встановленими
невикористаних
критеріями
можливостей,
творчого потенціалу,
якості звіту.

Пропонуємо методичний паспорт проекту «Вплив нікотину
на організм і народження майбутньої дитини», створений на
основі матеріалів програми «Intel. Навчання для майбутнього».
Проект можна використати під час вивчення розділів «Життя і
здоров’я людини», «Фізична складова здоров’я», «Соціальна
складова здоров’я».
Методичний паспорт проекту
Назва проекту: Вплив нікотину на організм і народження
майбутньої дитини
Тип проекту: соціальний
Навчальні предмети: основи здоров’я, біологія, фізичне
виховання, основи медичних знань.
Клас або класи: 6-8
Мета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя
й здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя,
життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.
Очікувані результати:
 Формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення
до життя і здоров’я.
 Формування у школярів стійких переконань щодо
пріоритету здоров’я.
 Виховання у підлітків бережливого, дбайливого та
усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї
з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання
та всебічного самовдосконалення.
 Формування в учнів сталої мотиваційної установки на
здоровий спосіб життя.
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Розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на
заохочення вести здоровий спосіб життя.
Формування в учнів навички роботи в команді, парах,
малій групі; навички критичного мислення; навички
оцінювання суспільних явищ і процесів; життєві та
комунікативні навички.
Формування навичок користування комп’ютерними
мережами і роботи з комп’ютерними системами різного
призначення; уміння виступати перед аудиторією,
використовуючи мультимедійні засоби і можливості.
Формування в учнів почуття особистої гідності,
відповідальності, свого ставлення до подій і явищ
суспільного
життя,
робити
свідомий
вибір,
встановлювати особисту мету, спрямовану на розвиток
суспільства, держави.

Опис проекту
День 1. Вибір теми проекту, визначення мети і завдань
проекту (визначити мету–означає дати відповідь на питання
«З якою метою ви виконуєте цей проект?». Мета визначає
загальний напрям, а завдання описують основні кроки
досягнення мети), формулювання гіпотези (в дослідницькому
проекті), планування роботи над проектом, розподіл обов'язків у
групі, визначення джерел інформації та методів дослідження,
початок накопичення інформації, виконання проектних завдань,
обговорення підсумків роботи за день.
Вихід – план роботи над проектом.
День 2. Виконання проектних завдань (аналіз даних, робота
в Інтернеті тощо), уточнення виходу проекту, завершення етапу
накопичення інформації, початок оформлення остаточного
продукту проекту.
Вихід – узагальнення зібраної інформації з теми проекту.
День 3. Аналіз отриманих даних, оформлення висновків та
результатів, уточнення форми презентації остаточного продукту
проекту, необхідних матеріалів та обладнання.
Вихід – сценарій презентації.
День 4. Підготовка до захисту (презентації) проекту,
оцінювання внеску кожного члена групи в створення продукту
проекту, остаточного продукту, самооцінювання навчальних
досягнень учнів, обговорення перспектив щодо подальшої
розробки обраної теми проекту.
Вихід – підготовлений продукт та презентація проекту.
День 5. Захист проектів.
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Вхідні знання та навички. Знання та навички, необхідні учням
перед початком роботи в проекті та для виконання проектних
завдань.
Матеріально-технічне, інформаційно-технічне та методичне забезпечення (обладнання, витратні матеріали, друковані матеріали, навчальна та методична література, електронні
енциклопедії, дані соцопитувань, інтерв'ю, фотоматеріали,
адреси використаних веб-сайтів тощо).
Інше.
Запрошення вчених, фахівців з обраної теми, організація
екскурсій, музейних уроків тощо.
Оцінювання знань та вмінь
Опис процесу оцінювання роботи учнів. Форми та критерії
оцінювання змісту та навчання учнів. Оцінювати знання учнів
можна за допомогою опитування учнів, спостереження за їхньою
роботою, ведення журналу оцінювання написаних учнями творів,
виконання контрольних робіт та тестів, а також інших створених
ними остаточних продуктів (презентацій, публікацій, веб-сайтів,
колекцій виробів, фільмів, програмних продуктів тощо).
Оцінювання можуть здійснювати вчителі, інші учні або кожен
учень окремо.
Очікуваний остаточний продукт проекту
— програмний продукт.
Форма презентації остаточного продукту
— слайдова презентація.
Таким
чином,
проектне
навчання
–
особистісно
зорієнтоване, підсилює щире прагнення до навчання з боку
учнів, має високу мотивацію, дозволяє вчитися на власному
досвіді. Як стверджують фахівці, проектне навчання доцільно
використовувати як доповнення до інших видів навчання, як
засіб прискорення росту і в особистісному, і в академічному
вимірах.
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*

Gitling M., Kniejski A., Lachawiec M., Podgórecki J.
ATTRIBUTES OF SOCIAL PSYCHOLOGY

У статті розглядаються деякі атрибути соціальної психології,
аналізуються різ ні підхоли ло їх розуміння.
1

Social psychology end education has been of the awareness of
the impact the rapid development of the social psychology in the last
sixty years has had on the educational sciences. There are two ways
in which social psychology can exercise influence on the education
sciences. Firstly, some of the arrived at in the field of social
psychology can be incorporated in the scope of the educational
sciences. Secondly, social psychological research can be treated as
a form of inspiration for the educational projects in terms of both
content and from of individual researches. The new research style
based on the experience and on the national apparatus of the social
psychology gave birth to scientific discipline in several countries
which has since beed know as the social psychology of education or
the social psychology of the classroom. Within the scope of the new
discipline a considerable number of research projects have been
launched. The tasks in the social psychology of education should be
able to focus; basic problem common to the social psychology and
the educational sciences, special attention being given to those
which contribute to our understanding of teacher's and student's
activities in the classroom. (A. Jankowski 1980)
Social psychologist are so greatly interested in the origins of
social consciousness that they fail to give a complete view of society,
or to indicate the trend of social tendencies on the whole. Thus
McDougall is absorbed in winning for the instinct the attention which
he believes patterns, Williams on rivalrous disposition. Following the
larger clues indicated by Wallas and Ellwood, we look to
anthropology, sociology, and ideals of social progress to give scope
to our social scheme and avoid undue stress on single group of
factors. The quwstion of social organization belons within the sphere
of social psychology, in so far as it as a question not only of essential
motive but of such activities as play, education, morality, religion.
(W. McDougll 2003).
Anthropology. We have already noted the emphasis which
*

© Gitling M., Kniejski A., Lachawiec M., Podgórecki J.
Psychology is the science of Mental Life, both of its phenomena ad their condition.
The phenomena ore such things as we call filings, desires, cognitions, reasoning’s,
decisions, and the like; auld, superficially considered, their variety and complexity is
such to lave a chaotic impression on observer.
1


ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)


198



ПСИХОЛОГІЯ



Wisser, departing in a measure from the typical point of view of
anthropologists, puts on imitation, instinct, the native equipment of
man as the basin for acquiring culture. He also calls attention to the
protective response of culture groups as highly instrumental, as
sometimes a cause of war, in many cases the sole cause. (Man and
Culture, pp. 272, 326, foll.)
Sociology. – Some sociologist begin wiht social groups and give
little or no consideration to psychological matters as evidences of
social change or progress. Blackmar an Gillin devote much space to
these matters without sacrificing the interests with which sociologist
are most strongly concerned. Accordingly, they define society with
due regard for the conscious element: «Society then may be defined
as any group of sentient beings who are more or less alike, who
recognize more or less clearly that fact, and who have recognized
common interests in their social relationships. Societies may be
grouped as 1) ethnic, based on kinship, 2) civil, based on
propinquity; or as instinctive and rational, the groupings which are
more instructive for the sociologist. The resulting classification gives
the following; 1. sympathetic, blood relatives, e.g., the clan of and
ethnic group; 2. congenial; 3. approbational; 4. despotic;
5. authoritative; 6. conspirital 7. contractual; idealistic, the result of a
population collectively responding to great ideals and thus Forming a
society, the bond being mutual understanding, fidelity, and unselfish
spirit of social service».
Psychic Factors. – No factors in the creation and perpetuation of
a society are more prominent than the psychic forces. The individual
characteristics which arise from the psychical nature of the
associational process are among the chief causes. All society
represents the feeling, thinking, and willing together of people, and
the strongest currents of influence are psychical in origin. As
altruistic principles gaing the ascendency, competition between
individuals becomes less severe, and changes from physical to
intellectual forces. The individual in attempting to satisfy his desires
learns to coöperate with and respect the rights of others. So the
process of survival of the best changes from a biological to a social
process, with the development of altruistic sentiments. The social
fact thus becomes the great fact in the development of the human
race. Sociology has to do with bio – psychical units.
Social Evolution. – So too in tracing the whole process of
development of society these authors constantly none the psychical
element. Special emhasis belongs on the emotions as the bases of
ethics, with more stress on feeling at all points than on reason. The
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sociological basis of morality is custom, and custom is rooted in the
feelings, in social approbation. One of the roots of morality is in
mother love, which was purely instinctive at first, probably caused by
blind natural selection. Actions come to have moral value, made
persistent by custom, which in turn leads to other moral acts. Stress
and tension induced by fear in the presence of a new danger are
also factors. The primitive mind tends to relieve emotional pressure
by doing something, or by following the suggestion of some
individual. Later, imitation becomes effective. Social forms
everywhere develop from social action. Self – seeking incentives
ruled at first, but social selection resulted in weeding aut excessively
self – seeking individuals and the growth of social; the preservation
of the individual gradually passed into for the preservation of the
social group. The love of life and fear of death have been the two
great motives at basis of the evolutionary struggle. These instinctive
attitudes were supplemented by the instinct for the perpetuation of
the race. Cultural activities come on with the elevation of belief and
The transformation of conduct involving religious, educational, and
scientific interest.
Social progress from the psychological point of view reminds us
of various considerations which have come before us in analyzing
the life of the individual, and in noting separate elements in social
life. The hypothesis of the «drive» to account for the energies of the
individual implies the idea of inherent life going forth to sekk
expression in varied forms, to invent, construct; to participate in
group activities where spontaneity is a motive. There are surplus
energies, and there appears to be life enough to carry man through
with happiness or satisfaction. The problem of social organization is
to take into account not only the patterns, motives, plans, promptings
for culture, government, social control in gen. (H. W. Dresser 2005)
Russian social psychologist, says Galina Andrejew of social
psychology as a science studying the regularity of behavior and
activities of people belonging to social groups, and psychological
characteristics of these groups. Most researchers agree with the
definition of social psychology as a science about the relationship of
what the social, with the psychological, and their interaction and
interdependence; social psychological of phenomena arising in the
process of social interactions, and characterize the group.
The scope of interest to social psychology as a science is quite
broad and diverse, which sets out the structure of social
psychological knowledge. This structure is not an ordinary targeting
of social psychological reality, but some knowledge of the
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arrangement of it, the mechanisms of its development and
functioning. In the structure of social psychology as an educational
course we can extract the following chapters; 1. Chapter scientific
methodology (to show us the place and role in the social psychology
of scientific knowledge – its subject, the tasks and functions,
concepts, methodological approach and methods, issues of socio
psychological evolution of knowledge); 2. Social psychology unit
(branch on the problems of an individual in society); 3. social
psychology of communication and interpersonal relations (in this
chapter is socio psychological knowledge about communication – its
types, levels, functions, methods of psychological influence in the
process of communication); 4. social psychology of groups and
interpersonal interactions (chapter presents socio psychological
knowledge about the regularity of the spread of social interests,
moods, methods, mental composition of groups and nations, it also
indicates the area of social psychological processes of group –
conservation conformism, social psychological climate, psychological
matching, etc.); 5. basic research in applied social psychology (social
psychology of industrial establishments, the management of social
psychology, etc.) (J. Podgórecki 2008)
The human mind has certain innate or inherited tendencies
which are the essential springs or motive powers of all thought and
action, whether individual or collective, and are bases from which the
character and will of individuate and of nations are gradually
developed under the guidance of the intellectual faculties. These
primary innate tendencies have different relative strengths in the
native constitutions of the individuals of different races, and they are
favored or checked in very different degrees by the very different
social circumstances of men in different stages of culture; but they
are probably common to the men of every race and of every age If
this view, that human nature has everywhere and at all times this
common native foundation, can be established, it will afford a much –
needed basis for speculation on the history of the development of
human societies and human institutions. For so long as it is possible
to assume, as has often been done, that these innate tendencies of
the human mind have varied greatly from age to age and from race,
all such speculation is founded on quicksand and we cannot hope to
reach views of a reasonable degree of certainty.
The evidence that the native basis of the human mind,
constituted by the sum of these innate tendencies, has table
unchanging character is afforded by comparative psychology. For we
find, not only that these tendencies, in stronger or weaker degree,
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are present in men of all races now living on the earth, but that we
may find all of them, or at least the germs of them, in most of the
higher animals. Hence there con be little doubt that they play the
same essential part in the minds of the primitive human stock, or
stocks, and in the pre -human ancestors that bridged the great gap in
Please refer to the culture of various historic time. Social attitudes,
become familiar with biological and psychological determinants, and
language – the rules of social communication. Many answers can be
found in crowd psychology, the theory of social behavior in
evolutionary theory and psychology, psychology of personality, etc.
of human mental functions arise in the process of its development
and shaping of society by assimilating his social experiences.
Learning process is a specific form of mental development of proper
only to man. Man is a biological, who can say, has the ability to work,
it is also a social being, which must maintain relations and cooperate
with others. Personality – is a specific, unique biological and social
unity, is a system in which physical and mental, natural and social
form an unbreakable chain. At the same biological substrate form a
unit, endocrine system, metabolic processes, and differences in sex,
anatomical characteristics, processes of maturation and
development of the organism, social, personality, «context» is
conditioned by the influence of culture and structure of the
communities in which the individual was raised and where it still
participates. (J. Podgórecki 2008)
The personality is the personality’s own life activity, a social
being who has consciousness and certain characteristics (assets,
social conditioning, are manifested in relationships, in relation to the
surrounding world and other people, himself and determine human
behavior). Is individual personality belonging to a society, a certain
historical era, culture, science, tradition, etc. The concept of
personality is only a dream in the system of social relations, where
we can talk about the social role and division of roles. We can only
describe the personality of the system of interpersonal relations,
because without the group, without the human personality does not
exist. Society for Personality is not a phenomenon of environmental
externalities, but a certain system of relations. Society is a system of
social relations, the set of all forms of interaction and ways to
connect people according to specific behaviors, needs, stimulation,
certain types of activities and communications that arise in the
process of social life and constitute a whole. In a society reflected
the personality of every man who has a certain, unique to the
characteristics and properties. They constitute its individuality.
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Individuality manifests itself through the personality traits, habits,
hobbies, the quality of cognitive processes, abilities, personal style of
action.
In recent years, quite a serious issue which begins with an
interest of social psychology – personality is impaired individuals,
their behavior which deviates from the rest of society, and adopted
standards. Mainly in this field deals with psychiatry and clinical
psychology. Health and living conditions in Poland during the last
half-century have changed in many ways. Although already
eliminated many diseases, and raise the living conditions are so
much worse mental health in society. (A. Barczyk 2006)This situation
is of great importance for social psychology.
Stereotypes – Language – Social Communication
2
Although stereotypes may take very different – verbal and
nonverbal – forms, language is probably dominant means by which
they are defined, communicated, and assessed. Some authors have
even proposed and intrinsic link between stereotypes and language
3
such that there are no alinguistic stereotypes (Mininni, 1982). Even
those who do not share such a radical view probaly agree that
stereotypic beliefs are transmitted in interpersonal discourse, in
2

Stereotype (Stereos – «spatial» typos – «pattern», «fingerprint») – the structure of
thought, including cognitive component (usually simplified), emotional, and behavioral
(related to the maintenance), which contains some false perception of various
phenomena including other social groups. The stereotype may be adopted by the
entity as a result of their own observations, taking over the views of other individuals,
models provided by society, may be due to emotional processes (transfer of
aggression). Stereotypes can be negative, neutral or positive, although most often
meet with negative images. A stereotype is a collective belief, it is fed by a belief
group of people: as a «stereotype» does not figure out the conviction – which satisfies
all other criteria – nourished only by one person. Stereotype is generally expressed in
the sentence («(Everyone) Poles are untidy»). There will be a general belief cliché but
true, or – the general false, but justified. The stereotype is false and without adequate
justification, and for a certain group of people collective belief, usually insensitive to
the arguments. It is also said to national stereotypes, that our ideas on other nations.
3
Spontaneous creation of stereotypes is the human tendency, and such simplification
of communication are all human ideas about the world around them, both nature and
society. This is related to, inter alia, ways of organizing reality, such as categorization,
generalization, cognitive schema. If false, the collective, without adequate justification ,
and stubbornly convinced fed on a slice of reality applies to all people a specific group,
then called a stereotype (beliefs about certain events or objects is generally referred to
as a cognitive schema).
Stereotypes are often based on incomplete knowledge and false beliefs about the
world, are settled prior to the tradition and difficult subject to change, especially
rejection. Many researchers, however, doszukiwali «grain of truth in stereotypes, even
created the term» relevance stereotype. If there are facts to disprove the stereotype
people have a tendency to regard it as an exception – the exception proves the rule
«or to create a sub-category without infringing the basic category».
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textbooks, in mass communication (Van Dijk, 1984, 1987, 1988), and
that it is language that provides the key tool for communicating
prejudice interpersonally and cross – genera – tonally.
Despite the central role of language in stereotype transmission
and maintenance, social psychologist have paid relatively little
attention to this issue until recently (see Graumann & Wintermantel,
1989, and Hamilton, Gibbons, Stroessner, & Sherman, 1992, as
examples for the recent interest in the laguage – stereotyping).
Initially, language was mainly interesting to stereotype researcher as
a way of identifying the content of national, ethnic, and racial
stereotypes such Katz and Braly's (1933) classic work employing a
trait checklist referring to various nationalities. Since then, the
measurement procedure has been refined considerably (e.g.,
Brigham, 1971; Linville, Fischer, & Salovey, 1989; McCauley & Stitt,
1978; & Judd, 1990), but the idea of measuring stereotypic beliefs
through trait ascriptors has remained widely accepted.
Although the focus on stereotype content has never faded
complemented by and increasing interest in function. Allport (1958)
noticed that linguistic terms may not only define content but also
serve as organizing principles and as evaluative references. To show
that language plays an important role in (1) stereotype transmission,
(2) cognitive organization, (3) stereotype maintenance, and (4)
expression of stereotypic identities.
Stereotype Transmission
The first, and most obvious function of language is the
transmission of culturally shared stereotypes from person to person
and from generation to generation. Because Language is culturally
shared, it provides an ideal means of collectively defining and
preserving stereotypic beliefs.
Language – mediated transmission of stereotypes can by
studied at different levels of analysis. On the most general level,
culturally shared beliefs are wired into the vocabulary of a given
language. A child growing up at a given time in a given culture
acquires a lexicon that reflects these stereotypic beliefs. The child,
through school teaches tolerance for other races and nationalities.
Polish children, learn the regional language of the various regions,
for example, Polish, Kashubian language, Silesia, and others,
through the implementation of tolerance and efficient communication
learn to correct the cognitive processes and the proper life in the
social groups. Similarly, also with other nationalities. Another
example are sex – specific vocabularies. Overall, the current English
vocabulary has many more words referring to males than to females,
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although this turns around for specific areas of content; for example,
there are about 10 times as many expressions to describe
promiscuous learn a great number of sayings that associate ethnic or
social groups with particular and predominantly negative behaviors
or traits and that are quite cmmon in numerous langusta, such as «to
smoke like a Turk», «Arabo mentitore» (Arabian liar), «promessa da
marinaio» (the sailor's promise – the equivalent to the Gambler's
oath in English) or «fare il Portoghese» («to act like a Portugues» –
the equivalent of «gate crash» in English) In other words, embedded
in the lexicon of any language at any given moment in history are
social beliefs about groups that are automatically «absorbed» during
language acquisition (we will discuss the implications of such
different vocabularies in the next section on «Organizing Function»).
Ворона О.І.

*

ПРОЯВИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ШКОЛЯРІВ
ТА МЕТОДИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ
У статті йде мова про сутність девіантною поведінки в учнів
та особливості корекційної роботи вчителя з подолання негативних
проявів життя і діяльності школярів. Автор розглядає можливі
методи, технології та конкретні методики вивчення поведінки дітей
та їх педагогічної корекції.

Сутність девіантної поведінки молодших школярів є
предметом наукового пошуку фахівців у галузі психології,
медицини, соціології, кримінології, а також педагогіки. Девіантна
поведінка (від латинського deviatio – «відхилення») являє собою
окремі вчинки або систему вчинків, які суперечать прийнятим у
суспільстві правовим або моральним нормам: злочинність і
поведінку, яка заслуговує карного покарання. Психологи
визначають девіантну поведінку як негативні відхилення у
поведінці дитини від соціальної норми. Термін «соціальна
норма» має широкий діапазон визначень, які залежать від
культурно-історичного устрою суспільства. Це сукупність вимог і
очікувань, які пред’являє соціальна спільнота (група, організація,
клас, суспільство) до своїх членів із метою здійснення діяльності
(поведінки) установленого зразка (типу). Порушення норм
викликає акт відповідної дії (санкцію).
Невизначеність критеріїв, межі дозволеного, відсутність
чітких заходів відповідальності за ті чи інші асоціальні вияви
значною мірою впливають на збільшення «поля девіантності» і
*

© Ворона О.І.
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зумовлюють розширення його кордонів.
За своїм змістом і характером девіантна поведінка школярів
має певні особливості і свідчить про існування різних видів
відхилень у поведінці дітей. У процесі дослідження девіантної
поведінки сучасними вченими було розроблено класифікацію
відхилень від соціальної норми:
 відхилення в поведінці молодших школярів від освітньовиховної норми – це вчинки та дії учнів, які не відповідають
освітньо-виховним нормам: критеріями освітньо-виховної норми
є державні стандарти освіти, які встановлюють вимоги до змісту,
обсягу і рівня освітньої підготовки в Україні та є основою
освітнього рівня учнів певного віку;
 відхилення в поведінці молодших школярів від моральноправової норми;
 відхилення в отриманні учнями початкової освіти. В умовах сьогодення в Україні з’являються неповнолітні, які внаслідок
певних причин не отримують початкової освіти. За статистичними даними щорічно в Україні не відвідує загальноосвітні
навчальні заклади І-ІІІ ступенів 200 тисяч неповнолітніх;
 відхилення в поведінці у зв’язку зі шкільною
дезадаптацією. Сучасні педагоги та психологи появу шкільної
дезадаптації в неповнолітніх пов’язують із недоліками в системі
шкільної освіти (стресова тактика авторитарної педагогіки,
інтенсифікація навчального процесу та ін.), психологічною
некомпетентністю вчителів та батьків;
 відхилення в поведінці у зв’язку з педагогічною занедбаністю – це відхилення від норм у навчальній діяльності неповнолітніх та в поведінці, що зумовлені недоліками виховання.
У зв’язку із цим педагогічною увагою мають бути охоплені
такі різновиди девіантної поведінки молодших школярів, що
пов’язані з припиненням навчання у школі, шкільною дезадаптацією, педагогічною занедбаністю, соціальним сирітством,
соціальною дезадаптацією, адиктивною, делінквентною та
кримінальною діяльністю.
Ряд завдань корекційної роботи має загальний характер і
враховує в усі види порушень розвитку та поведінки молодших
школярів. До них належать:
 розвиток особистості дитини з девіантною поведінкою;
 загартовування організму;
 розвиток рухів;
 розвиток почуттєвого досвіду;
 розвиток мислення;
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 посильна праця;
 оволодіння досвідом життя в суспільстві;
 виправлення дефектів та ін.
Корекційну діяльність учителя взагалі розглядають у
контексті інтелектуального, емоційного, морального та естетичного розвитку особистості. У процесі корекційної діяльності
необхідно, насамперед, змінити систему потреб учня з девіантною поведінкою. Суб’єктивною формою вияву потреб особистості виступають емоції, які регулюють поведінку та діяльність і
слугують показником ціннісного ставлення особистості до
найближчого оточення. Отже, визначальне значення для
формування емоційного світу молодших школярів має розвиток
їхньої емоційної сприйнятливості всього оточуючого довкілля,
змін негативних стереотипів поведінки учня.
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства значно зростає потреба в подоланні негативних проявів життя та діяльності
школярів, які живуть у складних соціально-економічних умовах,
що провокують вияви агресії та жорстокості в стосунках між
дітьми, утрату або невизначеність їхніх ідеалів, деформацію
цінностей, зневіру, песимізм, збіднення емоційного життя.
Особливої актуальності цілеспрямовані корекційні впливи
набувають у найбільш сприятливі (сензитивні) для розвитку
девіантної поведінки періоди розвитку особистості. Певною
мірою вони сприяють не тільки вихованню, духовному
збагаченню, а й слугують захистом від негараздів життя, що
травмують вразливу дитячу психіку.
Об’єктивною передумовою ефективності корекційного впливу на дітей молодшого шкільного віку є пластичність їхньої
нервової системи. Молодші школярі ще емоційно відгукуються
на широке коло корекційних впливів: виявляють підвищену
прихильність до людей, їх стосунків; прагнуть активно висловлювати своє ставлення до того, що відбувається навколо них, та
прагнуть зрозуміти причини виникнення тих чи інших явищ.
Учителі початкової школи мають займати виважену позицію
у ставленні до відхилень у поведінці молодших школярів та
вимагати від них дотримання суспільно прийнятих правил
поведінки й законів, указуючи межі дозволеного, вихід за які не
лише засуджується, але й карається. Учитель має пам’ятати, що
усунення причин, які викликають девіантну поведінку дітей, є
необхідною передумовою для усунення самої девіантної
поведінки. Педагог має встановити систематичний нагляд за
слабкими місцями в поведінці дітей з обов’язковим та
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своєчасним реагуванням на ситуації, що виникають.
Найефективнішими
корекційними
діями
є
розумне
поєднання роз’яснень та переконань із застереженнями та
покараннями (звичайно, не фізичної спрямованості). Як
показують соціологічні, психологічні й педагогічні дослідження,
людські почуття здатні притуплятися, коли причини, що їх
викликають, стають звичними, тому покарання дітей мають бути
справедливими, нечастими, проте відчутними та різноманітними.
Крім того, покарання не повинні ображати й принижувати дитину.
Погрози щодо можливого покарання у разі невиконання певних
обов’язків повинні бути реальними, тобто за попередженням
вчителя про покарання має слідувати й саме покарання. Слова,
не підкріплені діями, виховують в учнів лише недовіру до слів
учителя та небажання до них прислухатися.
Найкращі наслідки дає комплексно організована корекційна
робота, яка має за завдання не лише виправити девіантну
поведінку молодшого школяра, а й запобігти виникненню цих
відхилень у його поведінці в майбутньому.
У розпорядженні сучасного вчителя початкової школи є
методи, технології та конкретні методики вивчення поведінки
дітей, які потребують корекційної допомоги. За допомогою цих
методів учитель може здобути необхідну інформацію про
особливості перебігу процесу виховання в дітей, проаналізувати
здобуті дані, зробити обґрунтовані висновки і вже за ними
визначати спрямованість виховання та обсяг корекції поведінки.
Психологи і педагоги, дослідники проблем діагностики
стверджують, що жодний метод, узятий окремо, не гарантує
надійності висновків. Необхідно поєднувати різні методи, чим
більше методів буде використано, тим більша вірогідність
отримання правильних висновків.
Як показують соціологічні, психологічні й педагогічні
дослідження, великий інтерес для практичного виховання та
корекції поведінки має вивчення вільного часу учнів, його
структури, а також так званих «продуктів вільного часу».
Зазвичай, діти з девіантною поведінкою схильні до марнування
часу. Тому аналіз інформації про використання вільного часу
молодшими школярами є одним із способів виявлення дітей, які
потребують корекції поведінки.
Необхідно з’ясовувати також і глибинні мотиви поведінки
дітей. З цією метою використовується ще один із поширених
методів педагогічного дослідження – бесіди. За допомогою бесід
виявляють ставлення школярів до їх оточення та навколишнього
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світу. У сучасній психолого-педагогічній літературі корекційного
спрямування виділяється декілька різновидів діагностичних
виховних бесід:
 спрямовані на поглиблення процесів педагогічної корекції, коли кожне наступне питання є продовженням попереднього;
 спрямовані на розширення процесів педагогічної корекції,
коли кожне наступне запитання переносить уяву учня на нове
коло запитань;
 аналітичні бесіди, у центрі яких відповідь на запитання:
«Уяви собі, що…»;
 морально-ціннісні бесіди, що пропонують учневі оцінити
вчинки та висловлювання інших дітей.
Проте, бесіди – дуже складний і не завжди надійний метод.
Найбільш ефективними для цілісного вивчення поведінки
молодших школярів є проективні тести. Це доступні дітям
завдання, зміст яких за своєю сутністю носить оцінку їхніх
моральних позицій і поведінки.
Дитина виховується всією системою впливів, яким вона піддається. Тому окремий засіб впливу завжди може бути як позитивним, так і негативним. У процесі виховання та корекції поведінки нами застосовувалися й методи формування поведінки,
такі як: вимоги, привчання, активні доручення, метод організації
діяльності і поведінки вихованців у спеціально створених умовах.
Методи формування свідомості застосовуються для засвоєння
понять, ставлень і переконань. У початковій школі для
формування переконань широко застосовуються повчальні
історії, притчі, байки, інші непрямі й образні способи
повідомлення вихованцям необхідних знань. Практикуються
також розповіді на етичні теми, пояснення, роз’яснення, етичні
бесіди, умовляння, інструктажі. Найбільш ефективний метод
переконання – приклад. Незважаючи на удавану простоту, цей
метод вимагає високої кваліфікації вчителів початкових класів.
Крім означеного вище, психологами розроблялися та
застосовувалися й спеціальні методи корекції девіантної
поведінки молодших школярів, які спрямовувались на усунення
якого-небудь недоліку поведінки особистості, викликаного однією
загальною причиною. Ці методи спрямовані на корекцію активновольових дефектів, страхів, неуважності, сором’язливості,
нав’язливих думок та дій, бродяжництва, істеричного та
нервового характеру, недоліків поведінки дітей-одинаків;
До спеціальних методів педагогічної корекції відносять
також метод «природних наслідків». Сутність його полягає в
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тому, що будь-яка дія має наслідок, який пов’язаний з причиною,
а причина неминуче викликає наслідок. Саме у процесі
виховання зв’язок причини з наслідком прослідковується
особливо яскраво, оскільки дитина швидко переконується на
практиці, до чого веде та чи інша її дія. Після несхвального
вчинку молодшому школяреві буде надана можливість один раз
пережити неприємні відчуття, щоб він назавжди засвоїв
небажаність певних дій.
Застосування цього методу в сучасних умовах – це формування у свідомості молодших школярів чіткого зв’язку: робити
зло іншим – це шкодити самому собі. Зле іншим – зле тобі.
Сутність методу «відшкодування» полягає в тому, що
збиток, нанесений іншій людині, повинен бути відшкодований.
Це або матеріальне відшкодування, або відшкодування збитку
працею. У цьому зв’язку встановлено, що в молодшого школяра,
до якого не пред’являють вимог, або ж пред’являють їх замало,
знижується почуття відповідальності.
Дефектологи і психотерапевти винятково ефективним
методом корекції поведінки вважають працю. Праця, як
корекційний засіб, у початковій школі може виступати в різних
формах. Можна виправдати форму затримки дітей після уроків
для виконання під керівництвом учителя завдань з прибирання
класу, коридорів, шкільних приміщень, подвір’я та ін. Учнів різних
класів, які вимагають корекції, збирають в одну бригаду,
призначається черговий вчитель, визначаються завдання та
обсяг роботи. Дітям потрібно пояснити, що будь-яку провину
необхідно відшкодувати – це справедливо стосовно інших людей
та власної совісті.
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УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПРИ АКТИВІЗАЦІЇ
ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ШКОЛЯРІВ
У статті розглянуто роль та значення врахування
психологічних факторів, що сприяють підвищенню результативності
уроку, дозволяють прогнозувати напрямок розвитку учнів.

У сучасній українській школі висунуто ряд принципових
положень, які свідчать, що педагогічна теорія і практика підлодять до загальної ідеї необхідності врахування психологічних
аспектів для активізації пізнавальних інтересів учнів не з
вузькодидактичних позицій, а з погляду можливостей системи
шкільної освіти щодо всебічного розвитку особистості, подолання суперечностей між інтересами дитини й цілями суспільства.
Один із перших дослідників розвитку пізнавальної
самостійності М.О.Данилов зазначав, що її суть виявляється в
потребі й умінні учнів самостійно мислити, у здатності
орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити питання, задачу і
знайти підхід до їх розв’язання. Дитина повинна бути
психологічно і розумово готова аналізувати складні навчальні
завдання й виконувати їх без сторонньої допомоги – це
характеризується певною критичністю розуму школяра,
здатністю висловлювати свою думку [1, 2].
Кандидат психологічних наук С.М. Панченко секрет успіху
уроку вбачає в тому, що діяльність учителя повинна бути
підпорядкована виконанню ним головних завдань стосовно учнів:
розвивати віру в успіх; вважати помилки нормальним і потрібним
явищем; звертати увагу на минулі успіхи; зробити процес
навчання цікавим; визнавати й бачити досягнення кожного; учити
дітей керувати своєю діяльністю. Якщо учень на уроці підвищив
самоповагу та почувається більш компетентним – урок можна
вважати добре проведеним. Якщо ж учень іде з уроку
приниженим чи розчарованим, не бачить результату для себе,
то оцінка такого уроку невтішна [4, 3].
Як бачимо, ефективність сучасного уроку великою мірою залежить від уміння вчителя аналізувати психологічні особливості
управління діяльністю дітей, передбачати наслідки педагогічних
впливів, ураховувати психологічні критерії педагогічної діяльності. А як організувати урок, щоб підвищити його результативність, виявити причини невдач, відрізнити випадковий успіх від
*
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передбачуваного, спрогнозувати напрямок розвитку учнів – ці
запитання були ключовими в процесі підготовки та проведення
педагогічної ради в Чаплинській спеціалізованій школі №1
Херсонської області з теми «Урахування психологічних аспектів
при активізації пізнавальних інтересів школярів в умовах
гуманізації навчально-виховного процесу». Вона мала на меті
ознайомити педагогів з досягненнями психологічної науки з
даного питання, проаналізувати використання ними психологічних критеріїв педагогічної діяльності та активізувати їх
впровадження в практику своєї роботи.
Оскільки питання педради стосувалося більше психології, то
ж і форма її проведення була обрана відповідна – тренінг. У
процесі підготовки до неї була створена робоча група, до складу
якої увійшло 8 учителів-предметників та керівників кафедр,
методичних
об’єднань
фізико-математичних
дисциплін,
філології, початкових класів, природничих наук. Їхніми
завданнями були відвідування уроків колег, подання матеріалів
для систематизації, збирання та аналіз необхідної інформації
про об’єкт вивчення. Проводили педраду заступник директора з
навчально-виховної роботи та психолог школи.
Оскільки кожний тренінг починається із затвердження
правил, то було також розроблено та прийнято правила
взаємодії на педраді, які дали змогу продуктивно працювати,
підтримувати комфортні умови спілкування, спонукати до творчої
співпраці та до дотримання регламенту роботи.
Вправа «Дерево очікування» проілюструвала наміри
вчителів визначити конкретні психологічні критерії педагогічної
діяльності, з’ясувати методи та прийоми, що сприяють
підвищенню ефективності навчання, а також бажання отримати
багато конкретної практичної інформації.
Вправа «Знайомство» була проведена наступним чином:
кожен учитель повинен був назвати себе не тільки по імені, а ще
додати до нього будь-який прикметник, який би характеризував
його ставлення до своєї професії. Метою цієї вправи була
актуалізація сильних сторін педагогів, допомога їм в оцінці
власної значущості, удосконалення навичок самоаналізу.
За допомогою вправи «Мозковий штурм» вияснили, що під
поняттям психологічного аспекту педагогічної діяльності вчителі
школи розуміють такі чинники:
 позитивна установка на урок;
 позитивне ставлення до дітей;
 психологічна готовність учителя працювати з дітьми
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певного віку;
 знання психологічних особливостей учнів;
 поєднання позитивного морального ставлення до
вихованців із виправданою вимогливістю;
 створення на уроці психологічного комфорту;
 підтримання в учнів стійкої мотивації до навчання;
Доповіді тих, хто виступав, були представлені у вигляді інформаційних повідомлень, які були орієнтовані на здобуття педагогами теоретичних знань з теми, а також аналізу використання психологічних критеріїв в діяльності вчителів школи.
Заступник директора з навчально-виховної роботи В.М.Жогло
зазначила, що пізнавальна активність означає свідоме, вольове,
цілеспрямоване виконання розумової чи фізичної роботи,
необхідної для оволодіння знаннями, уміннями, навичками.
Пізнавальна самостійність завжди спрямована на засвоєння
нових знань, передбачає готовність учня до пошукової роботи, а
пізнавальна активність має місце і під час засвоєння знань, і під
час відтворення, закріплення. Педагогікою встановлено, що є
тільки один шлях здобуття знань – це розумова й фізична
діяльність учнів, якою керує вчитель. У процесі підготовки до
педради робочою групою було відвідано 52 уроки вчителів
гуманітарного, природничого, фізико-математичного циклів та
початкових класів. Аналізуючи їх, бачимо, що 19% від загальної
кількості відвіданих уроків носила репродуктивно-наслідувальний характер, активність учнів на яких була епізодичною.
49% відвіданих уроків можна охарактеризувати, як пошукововиконавчі, тобто вчителі ставили нестандартні запитання,
створювали проблемні ситуації, навчальна працездатність учнів
на них була високою. Решта уроків – 32% – мали творчий
характер. На них організовувалась пошукова робота,
формувалась активність та самостійність мислення учнів.
Усі відвідані робочою групою уроки були проаналізовані за
схемою психологічного аналізу, розробленою С.М. Панченко
[4, с.13-15], результати систематизовано та подано в таблиці 1.
Психолог школи Н.Б.Темрякович зазначила, що одним із
чинників активізації пізнавальних процесів в урочній діяльності є
постановка мети та завдань. Адже розуміння навчальної мети
учнями дозволяє їм стати активними учасниками уроку, самим
планувати й організовувати свою діяльність, поліпшувати
зворотній зв'язок між учасниками навчального процесу,
забезпечувати
можливість
осмисленого
контролю
й
самоконтролю за результатом діяльності.
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Таблиця 1
Особливості самоорганізації
учнів на уроці

Емоційна насиченість уроку
та його виховний зміст

4

Організація пізнавальної
діяльності учнів на всіх
етапах уроку

3

Організація вчителем
навчальної діяльності учнів

2

Кафедра
української та
зарубіжної
філології
Кафедра
математики,
інформатики,
фізики
Методичне
об’єднання
вчителів
географії,
біології, хімії
Методичне
об’єднання
вчителів
початкових
класів

Формування мотиваційної
сфери учнів

1

Методичні
об’єднання,
кафедри

Особливості самоорганізації
вчителя на уроці

№
за/п

Психологічні особливості
структури та динаміки уроку

Психологічний аналіз уроку

0,82

0,80

0,71

0,78

0,84

0,73

0,91

0,79

0,65

0,62

0,68

0,68

0,64

0,87

0,81

0,87

0,71

0,86

0,92

0,80

0,92

0,73

0,80

0,70

0,75

0,75

0,70

0,75

Як показали результати психологічного дослідження, однією
з причин невдач педагогів школи на уроці є їхнє невміння
мотивувати учнів до навчання. Адже вивчення мотивації – це
відповідь на питання: як і чому учні приступають до дій,
спрямованих на досягнення мети [2, с.49]. Розвиток внутрішньої
мотивації школярів спонукатиме їх домагатися успіхів та уникати
невдач з метою підвищення чи збереження самоповаги,
самооцінки в діяльності. Підвищувати мотивацію можна через
правильно підібраний рівень складності завдань, адекватне
оцінювання результатів діяльності учнів, організацію їхнього
співробітництва на уроці, взаємодопомоги, зацікавлення вчителя
в успіхах школярів.
Часто у своїй практичній роботі вчителі школи зустрічаються
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з таким фактом, що прийоми навчання, які вони застосовують в
роботі з одними учнями, втрачають свою ефективність у роботі з
іншими. Індивідуальна неповторність дитини, своєрідність її
психіки виявляється в темпераменті, рисах характеру, в
специфіці інтересів, якості пізнавальних процесів. Психолог
акцентувала увагу присутніх на тому, що знання особливостей,
індивідуальних відмінностей дітей дуже важливі для вчителя.
Тому вона повідомила інформацію про особливості рис
темпераменту, форми його вияву, володіючи якою легше
навчати та розвивати учнів [3, с.6–7].
Холеричний тип має позитивні аспекти, які слід уміло
підкреслювати і використовувати: активність, енергійність,
ініціативність, захопленість справою, яка його цікавить. Загальна
нестриманість, грубість, різкість, запальність – це негативні
прояви цього типу, яких треба вміти уникати.
Тактика підходу вчителя до дітей-холериків:
 постійно й наполегливо вимагати виважених, продуманих
відповідей, спокійних, стриманих рухів;
 виховувати стриманість у поведінці, у взаєминах із
товаришами та дорослими;
 під час виконання навчального завдання слід формувати
вміння працювати послідовно, за певним планом.
Сангвіністичний тип погано засвоїть матеріал, буде
неуважним, якщо урок не зацікавить його. За несприятливих
умов можуть виявлятися легковажність, невміння доводити
справу до кінця, негативне ставлення до навчання, переоцінка
своїх можливостей. За сприятливих умов – це жваві діти, що
мають багатий словниковий запас, веселі, життєрадісні, добрі
організатори та комунікатори.
У роботі з сангвініком необхідно:
 звертати увагу на розвиток стійкості уваги дитини;
ретельність у роботі;
 пам’ятати, що: період входження в роботу в них дещо
повільний, але інтенсивність зростає в процесі діяльності, тому
спочатку їм можна давати легший матеріал, потім –
ускладнювати; пауз для відпочинку в цих дітей може бути мало;
вони стійкіші до стресу, тому їх можна запитувати останніми.
В учнів флегматичного типу труднощі викликані тим, що
вони часто можуть не розуміти новий матеріал з першого разу,
для них характерні бездіяльність або лінь, повільне переключення уваги, зате чудово працюють, виконуючи монотонні завдання.
Позитивні риси цього типу – спокійність, наполегливість,
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посидючість, стійкість уваги, товариськість, добра витримка.
Тактика роботи з флегматиком:
 його слід постійно активізувати спеціальними іграми чи
вправами;
 стимулювати психіку проблемними запитаннями чи
ситуаціями, дослідами, взаємозв’язками;
 не треба квапити їх у підготовці завдання, на іспитах,
контрольних роботах, тому що це може викликати в них
загальмування швидкості виконання дій;
 недоліки розвитку переключення уваги можна усунути
ретельним плануванням роботи, регламентацією часу.
Діти з меланхолійним типом сором’язливі, чуйні, відверті,
але надзвичайно емоційно вразливі, часто замкнені, недовариські, налаштовані песимістично. При навчанні меланхоліка треба
пам’ятати:
 він не може витримувати сильного і тривалого
напруження, тому потребує частих пауз;
 ураховуючи
його
невпевненість,
використовувати
заохочення, схвалення дій дитини, постійну підтримку;
 менше критики, більше розуміння;
 ці діти часто перебувають у стресовій ситуації, показують
успішність нижчу, ніж власні можливості, тому їх варто звільнити
від заліків, а роботу оцінювати за результатами теми;
 на екзамені їх доцільно запитувати першими, тому що
внаслідок високого емоційного напруження їхня розумова
активність може притуплятися.
Таким чином, учителям школи були дані конкретні поради
щодо роботи з учнями різних типів темпераменту, ураховуючи
їхні переваги та недоліки, а також запропоновані шляхи
підвищення мотивації учнів.
Вправа «Розминка» проводилась у формі пересаджування
учасників педради за певною ознакою (кольором очей, волосся,
місяцем народження, викладанням предмету і т. д.). Вона була
спрямована на підтримання робочого настрою педагогів,
позитивного мікроклімату.
Далі в роботі використовувалась вправа «Ситуації». Групам
учителів (за методичними об’єднаннями та кафедрами) було
запропоновано ряд проблемних ситуацій, які треба було
вирішити, спираючись на отримані в ході педради знання. Ця
вправа мала на меті розвиток навичок педагогів використовувати
нові знання у практичній діяльності.
Отже, хід педагогічної ради був спрямований на те, щоб у
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педагогів формувались як теоретичні знання з теми, що
обговорювалася, так і практичні вміння й навички використання
психологічних аспектів при активізації пізнавальної активності
учнів. Крім того, був даний ґрунтовний аналіз використання
психологічних критеріїв у діяльності вчителів школи.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ШКОЛЬНОГО
ПСИХОЛОГА
У статті подано та обґрунтовано систему профорієнтаційної
роботи школи та шкільного психолога закрема, висвітлено
експериментальну роботу загальноосвітньої школи №28 Херсонської
міської ради щодо самовизначеня учнів у сім’ї та школі.

Основная задача, которая в современной школе стоит
перед многими учащимися выпускного класса – принять решение о характере и форме дальнейшего образования и выборе
профессии. Актуальной проблемой является создание в школе
целенаправленной деятельности педагогического коллектива по
подготовке учащихся к сознательному и свободному выбору
профессии в соответствии с личностными склонностями, интересами, способностями и потребностью в кадрах определенных
профессий и разного уровня квалификации. Выпускнику средней
школы подчас бывает непросто принять правильное решение,
тем более, что правильным может быть только такой выбор,
который в максимальной степени учитывает индивидуальность
того или иного молодого человека. Другим условием успешности
выбора формы завершения образования является включение
задачи такого выбора в конкретную школу и конкретного молодого человека из конкретной семьи. Профессиональное самоопределение, охватывающее такие психологические проблемы
*
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как выбор профессии, профессиональная ориентация, информированность в вопросах профессиональной подготовки, обеспечивает благоприятные условия для получения профессионального образования.
Вопросы выбора профессии, профессионального самоопределения нельзя относить только к компетентности школы. Это
также проблема внешкольных учреждений и, особенно, семьи.
Социальная роль школы как ведущего учебно-воспитательного
учреждения по формированию всесторонне развитого, готового
к трудовой деятельности подрастающего поколения обусловливает ведущую позицию педагогических коллективов в едином
многогранном
процессе
профессиональной
ориентации,
осуществляемой школой, семьей, всей общественностью.
Учитель, психолог помогают школьникам осознать свои
склонности
и
способности,
направляют
развитие
их
профессиональных интересов. Они помогают родителям
разобраться в трудностях правильного выбора профессии их
ребенком. Учитель, психолог должны уметь подобрать комплекс
школьных педагогических средств, методов воздействия на
личность школьника, чтобы достичь цели профориентации,
реализовать тот широкий круг задач подготовки молодежи к
выбору профессии, которые призвана решать школа.
Профессиональная ориентация – система государственных
психолого-педагогических, медицинских и экономических мероприятий, предусмотренных Конституцией Украины, которые помогают человеку научно обосновано и осознано выбрать
профессию с учетом потребности общества, своих склонностей
и способностей. Новые подходы к организации образования в
старшей школе вызвали необходимость разработки «Концепции
профильного обучения в старших классах». Концепция профильного обучения в общеобразовательной школе разработана
в целях выполнения Закона Украины «Об общем среднем
образовании». Если обратить внимание на нормативные документы современной школы, то становится ясно, что особое
внимание направлено на учащихся старших классов. В этот
период у школьников возникает вопрос, связанный с профессиональным самоопределением. Самоопределение профессиональное – стремление оценки себя как будущего специалиста
определенной профессии: содержательная сторона направленности личности, которая взаимодействует с интересами, склонностями, важный объект формирования личности в процессе
профессиональной ориентации. Вновь этот вопрос возникает по
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окончании школы. Самоопределение осложняется в период
социально-экономических изменений в стране, когда ни
родители, ни школа не в состоянии дать молодежи решающей
помощи в вопросах выбора профессии. Следует учитывать, что
процесс профессионального самоопределения является очень
сложным, и на него воздействуют, влияют различные факторы:
1. Позиции родителей, старших членов семьи. Очень часто
родители дают ребенку полную свободу выбора, требуя тем
самым
от
него
самостоятельности,
ответственности.
Правильному выбору профессии часто мешаю установки,
мнение
родителей,
которые
стремятся,
чтобы
дети
компенсировали их прошлые ошибки в будущем, в той
деятельности, в которой они не смогли себя полностью проявить
в свое время.
2. Позиция друзей. Дружеские отношения старшеклассников обычно очень устойчивы, сильны, и влияние их на выбор
профессии не исключается. Позиция микрогруппы может даже
стать решающей в профессиональном самоопределении.
3. Позиция школьных педагогов. Каждый учитель,
наблюдая за поведением, активностью учащегося во время
учебного процесса, анализирует его интересы, склонности,
направленность мышления и, конечно, может дать ценный
совет. Кроме того, опытный педагог способен профилактически
предупредить такую распространенную ошибку при выборе
профессии, как отождествление школьного предмета и
определенной, родственной с ним профессии.
4. Личностные профессиональные планы. Под планами в
данном случае имеют в виду представления об этапах усвоения
профессии, средства, необходимые для этого.
5. Способности. Их не следует сводить к знаниям и
умениям. О способностях следует судить не только по успехам в
учебе, но и по результатам, достижениям в разнообразных
видах деятельности или в одном виде творческой деятельности.
6. Уровень притязаний на общественное признание.
Несоответствие внутренних образов человека жизненным
реалиям обязательно приведет к разочарованию.
7. Информированность о профессии. Сведения, которые
приобретаются человеком о той или иной профессии,
оказываются неполными, односторонними, искаженными.
8. Склонности. Склонности проявляются на любимых
занятиях, на которые затрачивается большая часть времени.
Это интересы, подкрепленные определенными способностями.
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Ведущей составной профессионального самоопределения
школьника является профориентационная работа психолога,
учителей школы, которая включает в себя профессиональную
пропаганду, профессиональную информацию, профессиональную консультацию. Старшеклассники часто не информированы
о важных моментах, которые определяют со временем степень
профессиональной, а со временем и социальной адаптации
молодого человека.
Психологи, педагоги, социологи выделяют следующие
компоненты, существенные в ситуации выбора профессии:
 информированность учащихся;
 склонности, способности;
 определенные отношения с родственниками, связанные
с профессиональным будущим;
 определенные отношения со сверстниками, связанные с
профессиональным будущим;
 определенные отношения с людьми, которые представляют интересы общества в отношении профессионализации
молодежи;
 уровень притязаний;
 личностные профессиональные планы.
Таким образом, для адекватного выбора профессии, учащиеся и их окружение (родители, учителя, психологи) должны
иметь информацию, которая как можно больше отражает все
названные факторы. Разнообразная информация о трудовой
деятельности, собранная учеником, позволяет лучше осознать
особенности профессии, сделать выбор, соответствующий внутреннему желанию. Сознательный выбор профессии помогает
самоактуализации личности полностью себя реализовать. Одновременно самоактуализация – это потребность в самосовершенствовании, в реализации своего личностного потенциала.
Перед профессиональной консультацией стоят две главные
задачи:
 помочь школьнику узнать особенности своей личности,
развивать интересы и способности, понимать потребности
общества;
 дать рекомендации и советы по выбору учебного
заведения для дальнейшего обучения и направленности
профессиональной деятельности.
Элементами профконсультации являются: изучение особенностей личности; получение информации о той или иной
профессии; выяснение соответствия между личностью и
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профессией. Учащиеся старших классов обращаются за
профконсультацией по разным мотивам:
 потребность в самопознании;
 потребность в избавлении от внутренних или внешних
затруднений при профессиональном самоопределении;
 необходимость подтверждения правильности сформированного профессионального плана;
 необходимость выхода из ситуации, когда учащиеся не
имеют собственного профплана;
 потребность в определении профплана в большом
разнообразии альтернатив.
Выбор профессии молодым человеком относится, к сожалению, к категории так называемых одноразовых решений,
поэтому ошибки учащихся в профессиональном самоопределении дорого обходятся как обществу, так самим молодым
людям. Поэтому настолько велика роль психологов, педагогов,
родителей в формировании и коррекции профессиональных
планов молодежи, в поисках оптимальных путей влияния на
молодых людей в процессе профессионального становления.
Выбор профессии рассматривается не как одномоментный,
а как гораздо более сложный, длительный и часто многократный
процесс, неотделимый от развития личности в целом с дошкольного, младшего школьного, подросткового и до юношеского
возраста. Профессиональная ориентация свидетельствует о
социальной и нравственной зрелости личности. Правильный
выбор свидетельствует о сформированности личности
учащегося, его склонностей и способностей, о понимании им
своих индивидуальных особенностей, знаний мира профессий.
Психологические способы активизации процесса профессионального самоопределения очень важны, а сама эта работа
может осуществляться в разных формах – от просветительской
деятельности (беседы, лекции, встречи с психологом) до
индивидуальных консультаций. Формы работы определяются
как психологическим «запросом» со стороны школьника, так и
его возрастными особенностями.
Процессу профессионального самоопределения (старший
подростковый и юношеский возраст) предшествует первичный
выбор профессии (младший школьный возраст), для которого
характерны малодифференцированные представления о профессиях. На этом этапе мало кто из школьников, задумывается
о своих возможностях овладеть той или иной специальность, о
профессиях же они судят лишь по внешним атрибутам (форма
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одежды, манера поведения, материальное обеспечение). Поскольку психические свойства детей этого возраста находятся в
развитии, у них часто отсутствуют определенные устойчивые интересы и склонности. В этом возрасте характерна частая смена
интересов, особенно у учащихся 6-7-х классов, обусловленная
существенным подъемом их познавательной активности. В
соответствии с этими возрастными особенностями и следует
строить психологическую работу по активизации этапа первичного выбора профессии. Именно в этот период следует знакомить школьников с многообразным миром профессий, обеспечить максимальные возможности «пробы сил» в разных видах
деятельности (кружки, секции, внешкольные учреждения типа
Дворца детского и юношеского творчества, станции юного техника и др.). Зачастую интересы, возникшие в этот возрастной период, становятся основой будущего профессионального выбора.
Основная психологическая работа с учащимися 1-7-х классов должна быть направлена на развитие их интересов, склонностей, способностей; с этой целью могут быть широко использованы специальные развивающие программы, привлечены к
работе педагоги, родители, специалисты разных профилей.
Конечная цель этой работы – ускорить переход учащихся с
этапа первичного выбора на этап профессионального
самоопределения.
Начиная с 6-8 классов, когда проблема выбора профессии и
подготовки к ней становится актуальной, учащиеся начинают
более серьезно задумываться о готовности к трудовой
деятельности, пытаются оценить себя, свои психологические и
психофизиологические
«ресурсы».
По-новому
начинают
оценивать их необходимость для будущей профессии.
Таким образом наступает время взросления, и стадия
первичного выбора сменяется стадией профессионального
самоопределения. В этом контексте главной задачей психолога,
педагогов становится оказание помощи учащемуся в самопознании, понимании своих возможностей, мотивов поведения,
индивидуально-психофизиологических особенностей и использования этих знаний для активизации процесса профессионального самоопределения. Конечная цель этой работы –
подведение школьника к принятию самостоятельного, обдуманного, осознанного решения о выборе профессии и обеспечение,
насколько это возможно в условиях школы, начальной
психологической подготовки к профессии. Проведение такой
работы с учащимися 6-8-х и старших классов целесообразно
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проводить в форме индивидуальных профконсультаций,
индивидуальных занятий, групповых тренингов.
Таким образом, основные направления работы психолога
школы по активизации профессионального самоопределения
учащихся можно свести к следующим видам: просветительская
(с учащимися, родителями, педагогами), диагностическая,
коррекционная, консультационная.
Просветительская работа включает в себя проведение
бесед, лекций, направленных на обогащение знаний о
психологических требованиях, предъявляемых профессией к
человеку, о трудностях, ошибках и заблуждениях при выборе
профессии, о самопознании и самовоспитании.
Диагностическая работа предусматривает изучение целого комплекса особенностей учащихся (интересы, склонности,
способности, тип нервной системы), имеющих непосредственное отношение к вопросу профессионального самоопределения
(индивидуально-психологические особенности). Следует учитывать данные психологии о том, что в диагностике профессиональной направленности личности школьника вовсе не обязательно изучать множество его индивидуально- психологических
свойств, достаточно знание только тех, которые имеют важное
значение для каждого типа профессий («человек – природа»;
«человек – техника»; «человек – человек»; «человек – знаковая
система»; «человек – художественный образ»). Основная цель
данной диагностики – выявить природные задатки школьника,
позволяющие определить именно то направление будущей
профессиональной деятельности, в котором лучше всего будут
развиваться способности. С этой целью в педагогике и
психологии разработана программа индивидуально-диагностического обследования личности школьника, карта диагностики
профориентации школьника. Прежде всего, необходимо изучить
профессиональные намерения учащихся: сформированы ли
они, насколько они устойчивы и серьезны. Для этого могут быть
использованы беседы с учащимися, сочинения на тему о
выборе профессии, анкетирование, опросы. Вся работа
проводится с участием педагогов, родителей. В результате этой
работы психолог, педагоги должны получить информацию о том,
имеются ли сформированные профессиональные планы у
учащихся, насколько они обдуманы, какую работу по дальнейшему совершенствованию профессиональных намерений
следует проводить с каждым школьником.
Коррекционная работа предусматривает проведение
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направленного формирования и коррекции профессиональных
намерений, интересов, способностей учащихся с опорой на весь
комплекс полученных на предыдущих этапах работы знаний об
учащемся. Для каждого школьника разрабатывается система
индивидуальных рекомендаций по самовоспитанию, самосовершенствованию, развитию необходимых качеств.
Для одних школьников это могут быть специальные психотренинги по развитию мышления, памяти, внимания; для других
– рекомендации по формированию некоторых технических
навыков и умений; для третьих – углубленное изучение
определенных школьных дисциплин и обучение в специальных
кружках во Дворце детского и юношеского творчества.
Психотренировкам, приемам самовоспитания нужно придавать
не только ситуационное значение, а использовать как прием
воздействия на формирование целостной личности. Важное
значение коррекционная работа имеет для понимания учащимся
самого себя, своих ресурсов. Следует отметить, что вся эта
работа упрочняет профессиональные намерения школьников.
Психологическая профессиональная консультация растянута во времени и не ограничивается одной встречей с психологом. Консультации психолога предусматривает следующие
этапы:
1. Констатирующий (констатация стадии формирования
профессиональных намерений школьника).
2. Диагностический (диагностика интересов, склонностей,
способностей, индивидуально-психологических особенностей).
3. Поисковый (разработка плана работы с учащимися по их
подготовке к выбору профессии или разработка стратегии
поведения коррекции).
4. Коррекционный (разработка рекомендаций и проведения
коррекционной работы с учащимися).
5. Консультационный (беседы с учащимися о правильности
выбора, о структуре их способностей, о достижениях после
проведения коррекционной работы).
В целом, вся консультационная работа должна строиться
таким образом, чтобы из диагностической она превратилась в
развивающую, диагностико-коррекционную. Поэтому все этапы
консультации должны служить одной цели – активизировать
учащегося, сформировать у него стремление к самостоятельному выбору профессии с учетом полученных с помощью
психолога знаний о себе, своих способностях и перспективах
развития.
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Профконсультация – это своеобразный катализатор той
большой и часто растянутой во времени самостоятельной
работы школьника, которую он должен осуществлять – от
изучения профессии, ее требований к человеку, до трудовых
проб в ней. Все это возможно при условии понимания
учащимися своих способностей, возможностей и стремления
целенаправленно формировать те качества, которые являются
профессионально важными.
На каждом возрастном этапе происходят изменения личности и появление психологических новообразований. Психологические новообразования одного этапа развития являются
основой для следующего этапа, этот процесс непрерывный.
Психологические технологии – это особые основания для
обеспечения развития, формирования и перехода личности с
нижнего на верхний, высший уровень при решении задач
правильного выбора профессии. На разных уровнях развития
личности психологические технологии используют для решения
разных задач по вопросам профориентации:
 обеспечение информационного ознакомления младших
школьников с миром профессий членов семьи, близких
родственников, друзей;
 для подростков очень важно создание специальных
программ для самостоятельного поиска информации о профессиях, алгоритмы для самопознания индивидуальных возможностей, способностей, психофизиологических особенностей;
стимулирования познавательного интереса учащихся к
определенным видам профессиональной деятельности;
 для старшеклассников актуальна организованная основа
профориентации со стороны школы (учителей, классных
руководителей) и внешкольных учреждений: формирование
навыков
самопознания,
осознанного
профессионального
самоопределения;
 по окончании школы учащиеся при поступлении в вузы,
колледжи требуют помощи в адаптации к требованиям
профессионального обучения. На этом этапе эффективны
психологические технологии, с помощью которых раскрывается
связь между деятельностью и прикладными аспектами учебного
материала: предполагаются система анкет, опросы. Ответы на
проблемные вопросы ученики должны самостоятельно найти в
различных пособиях.
Профориентационная работа не выходит за рамки учебновоспитательного процесса, но и не отождествляется с ним. Эта
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работа – специфический аспект учебно-воспитательного
процесса в разных типах образовательных учреждений. В
основу программы подготовки к профориентационной работе с
учащимися положены также ключевые моменты:
1. Системность и непрерывность подготовки. В процессе
подготовки к профориентации необходимо учитывать все структурные элементы системы, особенности развития и формирования личности школьника на разных возрастных этапах.
Профориентационная работа в школе проводится от
первого до последнего класса. Более того, ученик находится под
постоянным воздействием профориентационного характера и
вне школы (влияние семьи, близких, друзей, литературы,
искусства, телевидения, прессы, внешкольных учреждений). В
большой степени отличается методика подготовки и проведение
профориентационной работы с учащимися разного возраста.
Например, старшеклассник имеет определенные знания,
умения, навыки, у него сложилось определенное отношение к
выбору профессии, интересы, установки – и психологу, и
педагогу приходится считаться с таким «багажом».
2. Психологическая насыщенность работы. Профессиональное самоопределение – не только социальный акт, но и психологическое явление, которое соответствует психологической
структуре личности и ее потребностям. Игнорирование психологического аспекта подготовки к реализации профориентационных задач снижает эффективность профориентационной
работы, увеличивает количество ошибочных выборов учащихся.
3. Личностная значимость профориентационной работы.
Система подготовки по профориентации в содержательном и
методическом плане должна соответствовать потребностям
учащихся в самооценке, самовоспитании, самосовершенствовании, самоподготовке к выбору будущей профессии. Психолог,
педагог должны ориентироваться на формирование у учащихся
положительного отношения и интереса к разным видам
квалифицированного профессионального труда.
Психолог, классный руководитель координируют профориентационную работу в школе, поэтому они должны знать разные
формы ее проведения. Можно выделить профориентационные
уроки и профориентационные мероприятия: встречи учащихся с
представителями разных профессий, экскурсии на разные предприятия, самостоятельное изучение профессий; использование
материалов учебных предметов в профориентационных целях;
создание возможностей для школьников проверить собственные
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силы в некоторых видах профессиональной деятельности.
Основная роль в профориентационном процессе отводится
психолого-диагностическому исследованию, как самостоятельному, так и внешнему. Профориентация достигает своей цели
только тогда, когда психолог, педагог, глубоко изучив личность и
способности каждого ученика, прогнозируют сферу профессиональной деятельности, где учащийся может проявить себя
наиболее эффективно.
Профориентация, как и профинформация, опираются на
активную познавательную деятельность учащегося, на его
познавательные потребности, потребности в самопознании и
актуальные потребности в решении жизненно важных вопросов
собственного профессионального самоопределения. Ученик
определяет для себя содержание и уровень развития своих
способностей, узнает о требованиях, которые предъявляет
определенная профессия к психологической сфере личности, и,
наконец, проектирует себя в эту профессию – выясняет,
отвечают ли его способности требованиям профессии.
Ученик также обогащает свою самооценку чертами своей
значимости и важности как личности, самоутверждается как личность и часто изменяет в положительную сторону свое отношение к обучению и к своему близкому социальному окружению.
Важной проблемой профессиональной консультации является разработка и использование методик профконсультационной психодиагностики. К таким методикам должны быть
предъявлены определенные требования методологического
характера.
Во-первых, психодиагностические методики профессиональной консультации, направленные на выявление и оценку
индивидуальных
особенностей
проявления
психических
функций, должны быть избавлены от влияния знаний,
интеллектуальных
или
моторных
умений
и
навыков
исследуемого на результативность тестирования.
Во-вторых, психодиагностическая методика должна быть
строго направлена на выявление и оценку именно той функции,
которая подлежит выявлению, с максимально возможным
исключением других сопутствующих функций.
В-третьих, каждая профконсультационная психодиагностическая методика по сложности своей рабочей части должна
быть доступной для каждого ученика, который обследуется с ее
помощью.
В-четвертых, психодиагностические методики должны быть
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лишены прямой имитации реальной профессиональной
деятельности.
Важное значение методологического характера касается
проблемы целостной личности. Понятно, что личность – это не
просто совокупность психических особенностей и функций. При
организации
системы
профессиональной
консультации
желательно исходить из методологического положения о
познании целостной личности через диагностику и анализ ее
компонентной психологической структуры с последующим
синтезом, обобщением аналитических показателей.
В профессиональной консультации выделяются три группы
задач, связанных:
1) с психологическим анализом личности данного ученика;
2) со сравнительным анализом структуры его личности и
требованиями определенной профессии (или нескольких
смежных профессий);
3) с определением путей дальнейшего развития личности и
способов, средств целенаправленной помощи ей в этом.
Эти группы задач тесно связаны между собой.
Действительно, невозможно оказать помощь учащемуся в
«взаимопримерке» профессии к нему и его профессии, если
предварительно не выявлены и не изучены его способности.
Также невозможно дать рекомендации школьнику относительно
необходимости развития психических функций, особенностей,
качеств без проведения сравнительного анализа способностей
личности и требований профессии. При решении этих задач
раскрываются те субъективные факторы, которые обеспечивают
правильный выбор профессии и возможности положительной
самореализации личности в профессиональной деятельности.
Проведение профконсультационной работы в условиях
средней общеобразовательной школы и именно силами педагогов имеет свою специфику. Прежде всего, это касается методов, с помощью которых осуществляется эта работа. Учителя не
имеют возможности использовать в своей профконсультационной работе специальные психодиагностические методики,
которые необходимы для выявления и оценки у учащихся
особенностей развития психических функций. Поэтому в данном
варианте профконсультацию, в отличие от той, которую
проводит психолог в профориентационной лаборатории, можно
осуществлять на основе использования таких методов,
которыми владеют учителя, классный руководитель и которые
включены в систему педагогической работы или приближены к
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ней. К таким методам следует отнести наблюдение за
деятельностью и развитием учащегося, изучение продуктов
ученической деятельности, организацию деятельности учащихся
(педагогический эксперимент), некоторые виды анкетирования,
подготовку и анализ психолого-педагогической характеристики
учащегося, беседу. Фактически, такие методы традиционно
используются в учебно-воспитательной работе школы и при
соответствующем умелом использовании в целях профконсультационной работы дают положительный эффект.
Другой вариант, когда в школе работает практический
школьный психолог, компетентный в проблемах профконсультационной психодиагностики. В этой ситуации методы школьной
профконсультации, которые использует учитель, классный
руководитель, воспитатель, эффективно дополняются специальными психодиагностическими методиками. Это дает возможность обеспечить надежность профессиональной консультации
как в диагностическом, так и в прогностическом аспекте.
Наблюдение за физическим и психическим развитием
учащегося и за особенностями его школьной и внешкольной
деятельности осуществляется на протяжении многих лет в
условиях постоянного активного взаимодействия ученика с
учителем и другими учащимися, сверстниками. При постоянном,
долговременном
использовании
этого
метода
можно
подготовить характеристику учащегося, которая отображает не
только достигнутый уровень его развития и определенные
психические
новообразования
в
личности,
а
также
перспективные возможности, тенденции дальнейшего развития.
Учителю очень полезно овладеть достижениями педагогической и психологической наук, конкретными инновациями,
методиками, приобрести опыт работы с конкретными детьми,
чтобы отойти от обобщенной оценки личности ученика и перейти
на сознательную, аналитическую, обоснованную оценку,
прогностическую с точки зрения возможностей определения
путей и средств, методов проведения с этим учеником
воспитательной работы, направленной на его подготовку к
сознательному профессиональному самоопределению.
Представляет большой интерес вопрос о возможности и
необходимости использования информации об успеваемости
учащегося по различным предметам.
При наличии высокого уровня в овладении учащимися
знаниями и формировании умений и навыков можно сделать
выводы о степени развития психологических и психофизиоло
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гических механизмов, которые обусловливают и обеспечивают
такое усвоение и формирование. И действительно, если ученик
за минимальное время овладевает новыми и оригинальными
способами решения математических задач или оригинально
выполняет практические задания на различных уроках (физика,
химия, труд, рисование), то уже на основании этого можно
сделать вывод о его способностях. Но если ученик по какому-то
учебному предмету не проявляет высокой успеваемости, то на
этом основании без получения дополнительных данных нельзя
сделать выводы об отсутствии у него соответствующих способностей. Низкая эффективность учебной деятельности учащегося
может быть обусловлена многими другими обстоятельствами:
непосредственно психологическими (отсутствие интереса к этой
деятельности, сильные отвлекающие мотивы и др.) и объективными факторами, которые имеют посредственное психологическое значение (отсутствие объективных условий для выполнения работы, ошибочные действия учителя по отношению к
данному ученику, что привело к игнорированию им соответствующего предмета и к педагогической запущенности и др.).
Таким образом, наблюдение за процессом учебной Деятельности учащегося и оценки результатов его деятельности как
методы школьной профконсультации становятся прогностическими тогда, когда изучается и оценивается, в основном,
успешная деятельность учащегося. В другом случае психолог
использует дополнительные методы – беседу, выявление
актуальных на данный период интересов учащегося, его
отношения и установки, намерения, использует педагогический
эксперимент, анализ педагогического влияния на ученика. И это
помогает учителю не только сформировать мнение о
психологических особенностях ученика в профконсультационном плане, но и выявить истинные причины его неуспеваемости
по какому-либо виду учебного труда.
Склонности, интересы, профессиональные стремления, а
также способности и потребности – это тот минимум
психологических образований личности, который составляет ее
профессиональные склонности, и который должен быть выявлен
и оценен в системе школьной профориентационной работы с
использованием доступных психологу, педагогу методик.
Выявленные в процессе профессиональной консультации
склонности являются научно обоснованным основанием для
комплектования профильных групп учащихся в системе
допрофессиональной подготовки.
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На протяжении многих лет педагогический коллектив
Херсонской школы №28 проводит эксперимент по теме
«Формирование самоопределения учащихся разного возраста в
семье и школе». Частью этого эксперимента является проблема
профессионального самоопределения учащихся. Программа
работы спланирована на 2007-2010 учебные годы. Она
реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную
и внешкольную работу с учащимися.
Цели многолетней комплексной программы:
 оказание профориентационной поддержки учащихся в
процессе выбора профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности;
 выработка у школьников сознательного отношения к
труду; профессиональное самоопределение в условиях свободы
выбора сферы деятельности в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учетом требований
профессии в современных условиях.
Для выполнения, внедрения в практику программы работы,
оказания консультативной помощи учителям, классным
руководителям, родителям создана Рабочая творческая группа
по профильному обучению в школе в 2007-2010 учебные годы.
Рабочая группа подготовила методические рекомендации всем
учителям. На основе плана работы Рабочей группы,
утвержденного
педагогическим
советом,
сформирована
структура деятельности педколлектива по проведению
профориентационной работы в школе.
По структуре работы выделены следующие звенья:
- координатор деятельности – заместитель директора
по воспитательной работе. В его задачи включены:
1) выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их деятельности;
2) поддержание связей общеобразовательного учреждения
с социальными партнерами, влияющими на самоопределение
учащихся основной и старшей школы;
3) планирование работы педагогического коллектива по
формированию готовности к профильному и профессиональному определению в соответствии с концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения;
4) осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по данному направлению (консультации
учителей-предметников, классных руководителей по организа
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ции системы учебно-воспитательной работы, направленной на
самоопределение учащихся: профдиагностика, профпросвещение, профконсультирование).
5) проведение педагогических советов, семинаров по
проблеме профильного и профессионального самоопределения
старшеклассников.
6) организация участия одаренных детей в предметных
олимпиадах разного уровня.
- школьный психолог:
1) изучение профессиональных интересов и склонностей
учащихся;
2) мониторинг готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению через анкетирование
учащихся и их родителей;
3) проведение тренировочных занятий по профориентации
учащихся;
4) проведение бесед, психологическое просвещение среди
родителей и педагогов на тему выбора профессии;
5) осуществляет психологическое консультирование с учетом возрастных особенностей учащихся;
6) способствование формированию у школьников адекватной самооценки;
7) приглашение родителей учащихся для выступлений
перед учениками о своей профессии, привлечение их для
работы руководителями кружков;
8) помощь классному руководителю в анализе и оценке
интересов и склонностей учащихся;
9) создание базы данных по профдиагностике.
- классный руководитель, опираясь на концепцию,
образовательную программу и план воспитательной работы
школы:
 составляет для конкретного класса план педагогической
поддержки самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие познавательную, творческую активность школьников;
 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции;
 ведет
психолого-педагогические
наблюдения
по
выявлению склонностей учащихся (данные наблюдений, анкет,
тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика);
 организует посещение учащимися дней «открытых дверей» в вузах и средних профессиональных учебных заведениях;

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)


232



ПСИХОЛОГІЯ



 организует практические и комплексные экскурсии
учащихся на предприятия;
 оказывает помощь школьному психологу в проведении
анкетирования учащихся и их родителей по проблеме
самоопределения;
 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению;
 организует встречи учащихся с выпускниками школы –
студентами вузов, средних профессиональных учебных
заведений.
- учителя-предметники:
 способствуют развитию познавательного интереса,
творческой направленности личности школьников, используя
разнообразные методы и средства: проектную деятельность,
деловые игры, семинары, круглые столы, конференции,
предметные недели, олимпиады, факультативы, домашние
сочинения;
 обеспечивают профориентационную направленность
уроков, формируют у учащихся общетрудовые, профессиональные важные навыки;
 способствуют формированию у школьников адекватной
самооценки;
 проводят наблюдения по выявлению склонностей и
способностей у учащихся;
 адаптируют учебные программы в зависимости от
профиля класса, особенностей учащихся.
- социальный педагог:
 способствует формированию у школьников группы риска
адекватной самооценки, поскольку, как правило, у таких детей
она занижена;
 оказывает педагогическую поддержку детям группы
риска в процессе их профессионального и жизненного самоопределения;
 осуществляет консультирование учащихся по социальным вопросам в семье и школе;
 оказывает помощь классному руководителю в анализе и
оценке
социальных
факторов,
затрудняющих
процесс
самоопределения школьника.
2. С учетом психологических и возрастных особенностей
школьников учителя проводят профориентационную работу,
выделяя следующие этапы: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы,
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10-11 классы.
1-4 классы: формирование и развитие у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в
жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе в
социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. По плану
работы Творческой группы разработаны рекомендации для
учителей младших классов по методам, формам работы и учету
интересов детей в педагогическом процессе; встречи с
родителями различных профессий; уроки чтения о людях
различных профессий.
5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в
приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представление о собственных интересах
и возможностях (формирование образа «я»); приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре (участие в работе различных
кружков). Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести собсвенные
возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. Классные руководители
проводят классные часы, часы общения с родителями разных
профессий, экскурсии на различные производства по интересам
школьников. Но вся работа начинается с профориентационной
диагностики, анкеты, опросника, сочинения по профессиональным интересам.
8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе
факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и
индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля
обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.
Классный руководитель проводит часы общения на тему «Осознанный выбор профессии», «Индивидуальные особенности и
выбор профессии», профориентационную диагностику (карта
интересов), «тренинги для учеников», встречи с родителями
разных профессий, экскурсии по месту работы родителей.
10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и
саморазвитию, формирование профессиональных качеств в
избранном виде труда, коррекция профессиональных планов,
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оценка готовности к избранной деятельности.
Одной из составляющих сторон системы профориентации
является диагностика профессиональной направленности
учащихся 8-11 классов, которую проводит психолог. На
основании этих данных дальнейшую работу с родителями и
учащимися проводят классные руководители. Формы работы
разнообразные: классные часы по проблемам профориентации,
встречи с выпускниками школы – студентами или уже
работающими; организация работы предметных кружков в
школе; организация и проведение встреч с представителями
различных профессий, участие старшеклассников в днях
«открытых дверей» вузов города, олимпиады; индивидуальные
профконсультации для учащихся и родителей.
В современных условиях к специалистам в разных отраслях
предъявляются высокие требования и к индивидуальным
психофизиологическим особенностям человека. В связи с этим
школа должна огромное внимание уделять проведению целенаправленной профориентационной работы среди школьников,
которая опирается на глубокое знание системы основных
факторов, определяющих формирование профессиональных
намерений личности и пути их реализации.
Неделевич В.Ю.

*

ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ
НА ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
Стаття стосується проблеми психосоматичних захворювань
шлунково-кишкового тракту підлітків. У ній подані результати
дослідження психологічних особливостей підлітків, які впливають на
виникнення даних захворювань.

Вивчення впливу психологічних чинників на виникнення й
розвиток хвороб має таку ж довгу історію розвитку, як і медицина
в цілому. Ця проблема існує з часів Гіппократа й Аристотеля, але
концептуального характеру набула нещодавно. У зв’язку з відкриттями в ХІХ столітті в області анатомії, мікробіології, нейрофізіології була створена модель хвороби, яка базувалася на
патології органа. Психосоматичний напрямок виник як своєрідна
реакція на вузький локалістичний підхід у медицині. З формуванням цього напрямку хворий перестав бути носієм хворого
органу, його почали розглядати й лікувати в межах холістичного
*
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підходу як психофізіологічну індивідуальність у цілому [3].
Вивченням даного питання займалися: Іоганн Гейнрот (засновник терміну «психосоматичний» у 1818 році) [4,12], М.Якобі
(засновник терміну «соматопсихічний»), Ф. Дойч, Ф.Данбар,
Г.Хейер, Е. Вітковер, А. Мітчерліх, Е. Кречмер, В.Шелдон,
Я.Ікскюль [4], Ф. Александер, П. Анохін [2], Г. Сухарєва, Д. Ісаєв,
Ю. Шевченко, Ю. Антропов [1] та інші.
Дослідження науковців, лікарів показали, що близько 42%
усіх пацієнтів, які відвідують кабінети соматичних лікарів,
відносяться до групи психосоматичних хворих [2, с.18]. Причому
захворюваність дітей і підлітків значно вища ніж дорослих.
Особливо великого поширення набули захворювання шлунковокишкового тракту (ШКТ) в молоді.
І це не дивно, оскільки в сучасних умовах життя
збільшується навантаження на емоційну сферу людини,
особливо дитини; підвищуються вимоги до її адаптаційних
можливостей. У несприятливих умовах життєдіяльності погіршені
адаптаційні можливості або емоційна нестабільність є
своєрідними чинниками ризику, які сприяють виникненню
психосоматичних порушень. А це, у свою чергу, впливає на
формування особистості, зростання й розвиток дітей, оскільки
емоції – первинна форма психічної реакції.
Літературні джерела свідчать, що під психосоматичним
захворюванням розуміють таке соматичне страждання, в
етіопатогенезі якого головна роль належить психологічним
чинникам, таким як невідреаговані емоції. Науковці наголошують
на тому, що порушення емоційного стану, які виникають через
хронічні емоційні напруження, емоційні конфлікти, стан хронічної
тривоги, певні особливості характеру, темпераменту, реакції на
конфлікти, невдоволення, душевні страждання тощо, впливають
на самопочуття людини.
Дослідники стверджують, що емоційний стан людини під час
вживання їжі впливає на процес подальшого її перетравлювання. Такі переживання як агресія, побоювання, депресія
гальмують функції шлунка й кишечника, порушують моторику і,
як наслідок, призводять спочатку до функціональних, а у випадку
прогресування процесу – до органічних змін структури шлунковокишкового тракту. Крім цього, погане самопочуття дитини,
періодичні пропуски занять, як правило, стають чинниками
погіршення успішності навчання. Тому дана проблема є
актуальною і потребує подальшого вивчення.
Зважаючи на вищезгадане, було вирішено провести
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дослідження, метою якого було виявлення психологічних
особливостей підлітків, що впливають на виникнення шлунковокишкових захворювань.
Об’єктом вивчення були психологічні особливості підлітків із
захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
Предмет вивчення – вплив психологічних особливостей на
виникнення захворювань шлунково-кишкового тракту підлітків.
У дослідженні взяли участь 40 підлітків 5–7-х класів від
10 до 14 років, 20 із яких становили І групу (за даними медичних
карток мали захворювання ШКТ), 20 учнів входили до складу
ІІ групи (не мали хронічного захворювання ШКТ).
Згідно з медичною документацією, в І групі підлітків були
наявні наступні захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ):
у 6 осіб – дискінезія жовчовивідних шляхів (ДЖВШ), 5 осіб хворі
на хронічний гастрит, у 3 підлітків – хронічний гастродуоденіт,
2 особи мали ДЖВШ у поєднанні із хронічним гастритом, по 1-ій
дитині – ДЖВШ у поєднанні з хронічним гастродуоденітом та
ДЖВШ у поєднанні з хронічним ентероколітом, 1 підліток мав
поєднання хронічного гастриту з хронічним холециститом,
1 особа – хронічний гастрит і хронічний холецистохолангіт.
Дослідження проводилося у три етапи. На першому етапі
вивчалася група підлітків із захворюваннями ШКТ. На другому
етапі досліджувалася група підлітків, які не мають захворювань
ШКТ. На третьому етапі здійснювалася обробка та інтерпретація
отриманих результатів, порівняльний аналіз даних обох груп.
Статистична обробка даних дослідження підлітків здійснювалася
за допомогою кореляційного аналізу з використанням
коефіцієнта Пірсона (r).
Використані методики:
1. «Шкала
реактивної
і
особистісної
тривожності»
Спілбергера – Ханіна.
2. «Шкала депресії» В. Зунга.
3. «Діагностика типу акцентуації особистості» Г. Шмішека.
У ході вивчення психологічних особливостей підлітків із
захворюваннями шлунково-кишкового тракту було виявлено
наступне:
1. 10–11-річні підлітки більше за 12–14-річних схильні до
появи високого рівня реактивної та особистісної тривожності, депресивного стану. Тому в даному віці можна прогнозувати виникнення певних симптомів шлунково-кишкового захворювання.
2. Прояви реактивної і особистісної тривожності, депресії,
тривожного типу акцентуації пов'язані між собою.
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3. Наявність у більшості,,хворих» підлітків (65%) гіпертимного типу акцентуації, у 70% підлітків – схильності до
виникнення циклотимічного типу.
4. Підлітки І групи порівняно з ІІ мають більшу кількість
прямих кореляційних зв’язків між досліджуваними характеристиками.
Детально експериментальні дані розглянемо в таблиці 1.
Таблиця 1
Результати дослідження І та ІІ груп підлітків
Прямий кореляційний
зв'язок (схожість обох
груп)
Реактивна тривожність

І група
(відмінність)
-Педантичний тип
-Дистимічний тип

Особистісна тривожність,
депресія, тривожний тип
акцентуації
Особистісна тривожність

ІІ група
(відмінність)

-

-Педантичний тип
-Збудливий тип

Ситуативна тривожність,
рівень депресії, тривожний
тип, дистимічний тип
акцентуації
Рівень депресії

-Збудливий тип
-Дистимічний тип
-Тривожний тип

Ситуативна та особистісна
тривожність, педантичний
тип акцентуації
Тривожний тип акцентуації

-

Ситуативна та особистісна
тривожність, емотивний
тип
Зворотній кореляційний зв'язок

-

-Рівень депресії
-Застрягаючий тип

-Демонстративний
тип
-Емотивний тип

Гіпертимний тип акцентуації
-Ситуативна та
особистісна
тривожність
-Педантичний тип
-Тривожний тип
-Емотивний тип

Рівень депресії

-Дистимічний тип
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Дані, представлені в таблиці 1, свідчать про те, що
особливістю ІІ групи підлітків є наявність прямого кореляційного
зв’язку між особистісною тривожністю і демонстративним та
емотивним типами акцентуації. Що до І групи підлітків, то таких
детермінант багато.
Стосовно зворотного кореляційного зв’язку: у підлітків ІІ
групи він спостерігається лише між гіпертимним і дистимічним
типами акцентуації; у підлітків І групи між гіпертимним типом і
ситуативною та особистісною тривожністю, педантичним,
тривожним, емотивним типами акцентуації особистості.
Таким чином, підлітки із захворюваннями шлунковокишкового тракту веселі, комунікабельні, енергійні, проте схильні
до періодичних змін настрою, під час яких вони стають більш
емоційними, чуттєвими, вразливими, тривожними, боязливими.
Можуть спостерігатися порушення емоційної сфери, що здатні
призвести до погіршення самопочуття, зниження життєвого
тонусу, втрати апетиту, розладів сну і стати передумовою
виникнення психосоматичного розладу.
Отримані результати свідчать про те, що порушення
емоційної сфери підлітків І групи могли сприяти виникненню
соматичного захворювання травної системи.
Крім цього, було виявлено, що кожне захворювання шлунково-кишкового тракту обумовлюється наявністю певних психологічних особливостей особистості підлітка, проте недостатня
кількість досліджуваних не дає нам змоги зробити загальний
висновок. Даний висновок стосується тільки групи дітей, яких ми
вивчали. Для більшої достовірності результатів необхідно
проведення дослідження із значно більшою кількістю підлітків.
Результати дослідження вказують на необхідність проведення корекційної роботи як із підлітками І групи, так і з дітьми
ІІ групи, які мають високий рівень особистісної і ситуативної
тривожності, тривожний тип акцентуації особистості тощо.
Що ж до психопрофілактики психосоматичних розладів, то
вона повинна містити корекцію соціально обумовленого дизонтогенезу у вигляді акцентуйованих рис особистості (істероїдних,
емоційно лабільних, неврастенічних і т.д.), які супроводжуються
наявністю стійких емоційних змін, вегетативних дисфункцій, і
здійснюватися за допомогою психотерапевтичного впливу з
використанням сімейної психотерапії (усунення перегинів у
вихованні дітей); раціональної психотерапії – сприяти корекції
патологічних особливостей характеру із встановленням
адекватного реагування на стресові ситуації.

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)
239




ПСИХОЛОГІЯ



Література:
1. Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства и
патологические привычные действия у детей и подростков. – М.: Изво Института Психотерапии, Из-во НГМА, 2000. – 320 с.
2. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Новейший справочник. – М.:
Эксмо; СПб.: Сова, 2003. – 928 с.: ил.
3. Менделевич В.Д. Неврозология и психосоматическая медицина
/ В.Д.Менделевич, С.Л.Соловьева.- М.: МЕДпресс-информ, 2002. –
341 с.
4. Чабан О.С. Психосоматична медицина / О.С. Чабан, О. Хаустова. –
К.: ДСГ Лтд, 2004. – 69 с.
*

Подгурецки Ю.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

У статті подано аналіз теоретичних підходів до проблеми
професійної
комунікації;
висвітлено
значення
комунікативної
компетентності для успішної професійної діяльності фахівця,
використання різних видів тренінгів для розвитку комунікативності.

В сегодняшней общественной жизни проблема профессионального становления специалиста находит решение путем
выявления предпосылок развития личности профессионала,
выделения объективных и субъективных факторов достижения
вершин профессионализма, актуализации роли общения в
решении проблем оптимизации общего взаимодействия.
Известно, что общение – это одна из наиболее важных
категорий психологической науки. Проблематика общения
занимает главное место в общей, социальной, медицинской
психологии, в психологии личности, психологии управления и
других отраслях психологической науки. Педагогическую и
возрастную психологию можно также рассматривать сквозь
призму общения, поскольку дидактические и воспитательные
процессы опосредованы общением.
Общение является неотъемлемым аспектом существования
человека, важной предпосылкой формирования его как
социального существа, взаимодействия с разнообразными
общностями, необходимым условием существования общества,
а также составляет культурно-коммуникативную основу
социальной жизни.
В
процессе
общения
происходит
интеллектуальное и эмоциональное взаимодействие индивидов,
*
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достигается
единство
и
слаженность
их
действий,
предопределяя формирование общих настроений и взглядов,
взаимопонимания, сплоченности и солидарности.
Идею автономности и самоценности общения А.Реан и
Я.Коломинский обосновывают, во-первых, теоретической концепцией о структуре фундаментальных потребностей человека
(А.Маслоу), в которой общение является одной из основных
потребностей (оно необходимо для того, чтобы разделить с
другим человеком свое горе или радость, чтобы чувствовать
себя человеком); во-вторых, с позиций субъект-субъектного
подхода к общению (если деятельность связана с формулой
«субъект – объект», то в общении никого из партнеров нельзя
рассматривать как объект, ведь каждый из них является
активным субъектом этого процесса). По мнению ученых,
субъектность общения не сводится к упрощенному представлению об этом процессе, к обязательности абсолютного
равенства партнеров. Однако общим и неизменным условием
рассмотрения взаимодействия в процессе общения является
отказ от категории объекта влияния. Именно поэтому
манипулятивное общение, которое строится по принципу
«субъект – объект», общением как таким не может быть.
Общение как самостоятельное и сведенное к деятельности
понятие может быть определено таким образом: это процесс
межличностного
взаимодействия, порожденный широким
спектром актуальных потребностей партнеров, направленный на
удовлетворение этих потребностей и опосредствованный
определенными межличностными отношениями.
Результаты теоретического анализа проблемы. В современной социально-политической жизни проблема профессионального общения приобретает особенную актуальность в разных
сферах жизнедеятельности. В частности, эффективность профессиональной деятельности менеджера, которая характеризуется разнообразием и частотой контактов внутри и за пределами фирмы, быстрым изменением обстоятельств и людей,
зависит от умения управлять персоналом. Это предъявляет
высокие требования к коммуникативной компетентности
менеджера, его готовности к профессиональному общению.
Умение общаться с подчиненными, партнерами и высшим
руководством – основа деятельности современного менеджера.
Известно, что эффективное общение с персоналом не только
создает оптимальный климат на предприятии, но и способствует
повышению работоспособности сотрудников, побуждает их к
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творчеству и инициативе в работе, что в конечном итоге
повышает производительность деятельности фирмы.
В наше время, когда происходит становление рыночных
отношений, особенно остро чувствуется потребность в руководителях, которые владеют эффективными способами и приемами общения с персоналом, способны формировать позитивный микроклимат в коллективе и налаживать производительные
отношения с партнерами в условиях свободного предпринимательства. Л.Е.Орбан-Лембрик, анализируя коммуникативный потенциал руководителя, отмечает его психологическую и социальную основы, где первая обуславливает попытку руководителя максимально реализовать свои индивидуальные свойства
и характерологические особенности в процессе общения, а
вторая учитывает систему общественных отношений, причинноследственные связи, социокультурный и этнопсихологический
контекст общения. Существенным признаком коммуникативного
потенциала руководителя является его адекватность целям и
заданиям управления. Профессионализм руководителя характеризуется определенным уровнем готовности осуществлять
управленческую деятельность. С одной стороны, профессионализм – это интегральное качество, свойство личности, которое
формируется в деятельности и общении, а с другой – процесс и
результат деятельности и общения [7].
Понятие
профессионального
общения
наполняется
специфическим содержанием и относительно проблемы
педагогического общения, что отмечает ряд исследователей, в
частности Г.А.Балл, В.А.Кан-Калик, З.С.Карпенко, А.В.Киричук,
А.А.Леонтьєв, С.Д.Максименко, В.П.Москалец, Л.Э.ОрбанЛембрик, Н.И.Повякель, В.А.Семиченко, С.В.Савчин, М.В.Тоба,
Т.Д.Щербан, Т.С.Яценко и др.
Общение, которое разворачивается как центральная, специально организованная составляющая консультативного процесса, является определяющим условием успешного осуществления профессиональной деятельности практического психолога. Профессионализм психолога зависит от его коммуникативных умений, от силы влияния на поведение других людей и
интегральной чувствительности к объекту, процессу и результату психологической деятельности. Коммуникативная способность рассматривается как интегральное свойство личности,
способность состоит из когнитивного (профессиональная компетентность, рефлексивность, децентрализированность мышления), эмоционального (высокая чуткость и тактичность,
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позитивное эмоциональное отношение к чувствам другого,
максимальная искренность и откровенность в проявлениях
собственных чувств), поведенческого (способность к саморегулированию, коррекции собственных действий, уверенность,
ответственность) компонентов [3; 4; 7].
Чрезвычайно важное значение приобретает общение в
процессе профессионального взаимодействия «врач-пациент».
Б.Любан-Плоцца и соавторы обращают внимание на то, что
эффективность взаимодействия врача и пациента зависит от
умения врача устанавливать контакт с больным, в процессе
которого пациент убеждается в возможности использования
собственных внутренних резервов для успешной борьбы с
болезнью; от способности создавать терапевтический климат,
проявляя искренность, устанавливая атмосферу взаимного
доверия, учитывая ожидания пациента от процесса диагностики,
лечения, профилактики и реабилитации [7].
Способность врача интегрировать в своей работе три
аспекта – биомедицинский, психотерапевтический и социальнотерапевтический – делает его настоящим профессионалом.
Лишь при таком условии пациент может быть уверен, что врач
уделит достаточно внимания его биологическим, духовным и
социальным проблемам. Интеграция этих аспектов «целостной»
медицины осуществляется двумя путями: посредством расширения коммуникативной и психосоматической компетенции
врача или через тесное сотрудничество врача с психологом [2].
Известно, что в тех случаях, когда соматизация становится
ведущим средством сохранения социального статуса и
самооценки личности, полное физическое выздоровление
невозможно. Именно тогда появляются многочисленные жалобы
на боль, которая не отвечает соматическому диагнозу,
объективным данным клинического обследования и состояния
пациента. В таких случаях на помощь врачу должен прийти
психолог, деятельность которого относительно поиска ресурсов
и позитивных аспектов жизни пациента становится особенно
значимой и необходимой, что еще раз подчеркивает
актуальность подготовки специалистов нового типа – врачейпсихологов. Медицинский психолог должен понимать и
воспринимать собственную деятельность как принципиально
коммуникативную, то есть такую, в которой общение является
центральным компонентом; осознавать собственную личность
как инициатора диалогического, субъект-субъектного взаимодействия, роль коммуникативных возможностей для оптимиза
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ции общения; признавать личность пациента как активного и
ответственного участника и партнера в общении во время
лечебного процесса. Общение как ведущая составляющая
профессиональной деятельности врача-психолога обеспечивается в первую очередь его личностными качествами и
индивидуально психологическими свойствами, а также
знаниями, умениями и навыками в коммуникативной сфере.
Профессиональное становление личности начинается еще
со школьной скамьи, где подрастающий человек всерьез
задумывается о будущей своей деятельности, определяя этим
круг своих интересов и объем знаний, необходимых для
достижения цели. Целенаправленное развитие и формирование
качеств специалиста закладываются во время учебы в высшем
учебном заведении, поскольку именно здесь происходит период
интенсивного целеустремленного развития будущего специалиста, становления его профессионального сознания. Усвоение
знаний, приобретения профессиональных умений и навыков –
это не только условие высокой профессиональной квалификации, но и важнейший ресурс, который должен постоянно
приумножаться. Рассматривая характеристики и особенности
процесса организации занятий со студентами, следует заметить,
что лекции и другие формы распространения научных знаний
выполняют в основном информационную функцию. Специалист
часто знает, что нужно делать, но не умеет применять знания на
практике. Включение в систему учебы коммуникативных
тренинговых программ способствует приобретению навыков
эффективного профессионального общения.
Социально психологический тренинг – это особенная форма групповой работы с собственными возможностями, ограничениями, принципами, правилами и проблемами. По своей сути он
является формой учебы, приобретения новых навыков,
усвоения других психологических возможностей. Особенность
такой формы учебы постоит в том, что тот, кто учится, занимает
в ней активную позицию, а приобретение навыков происходит в
процессе проживания, личного опыта поведения. Достаточно
много
программ
социально
психологического
тренинга
направлены на развитие умений и навыков общения.
Современный отечественный психолог Тамара Яценко,
справедливо утверждая, что система подготовки психологовпрактиков нуждается в совершенствовании, что методы учебы,
которые применяются в высших учебных заведениях, скорее
академические и потому мало способствуют глубинному
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самопознанию субъекта и других людей, предлагает активное
социально-психологическое
обучение.
Оно
способствует
раскрытию личностного потенциала психолога-практика как
необходимого условия становления его профессионализма.
Результативность такой учебы заключается, по мнению
исследователя, в способности субъекта децентрировать
внимание, «быть в ситуации и над ней», в умении оптимально
решать проблемы, которые возникают спонтанно в изменчивой и
неповторимой ситуации. Более того, активная социально
психологическая учеба в группе дает участникам возможность
познать причины трудностей в общении личностного характера
и психологическую их обусловленность [4].
Форма использования активных методов групповой работы
с целью увеличения компетентности субъекта в общении
получила название социально-перцептивного тренинга. Научные
работники по-разному трактуют эту работу: Л.А.Петровская – как
своеобразную форму влияния, направленную на повышение
психологической
компетентности
участников
общения,
Ю.Н.Емельянов – как активную социальную учебу, А.Г.Ковалев
называет ее работой коллективного социального обучения.
Другая разновидность социально-психологического тренинга – тренинг делового общения, направленный на получение
знаний, умений и навыков, коррекцию и формирование установок, необходимых для успешного общения при условиях профессиональной деятельности. В деловой сфере социально
психологический тренинг используется с целью повышения
эффективности делового общения, которое служит средством
организации и оптимизации того или иного вида предметной
деятельности. Независимо от формы делового общения (в
частности, проведение совещания, выступление), оно всегда
охватывает монолог и диалог участников коммуникативного
процесса, то есть публичную речь, которая, в свою очередь,
служит средством достижения деловых целей. В группах тренинга делового общения развиваются умения вести переговоры,
выступать перед большой аудиторией слушателей, проводить
совещания. Основной установкой, которая обеспечивает успешность делового общения, является готовность ориентироваться
на другое лицо, признавать ценность человека, принимать во
внимание интересы партнера. Социально психологический
тренинг делового общения является сочетанием групп тренинга
сензитивности и групп развития, то есть групп, которые
обеспечивают личностный и профессиональное рост.
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С целью целеустремленного формирования профессиональных качеств будущего специалиста – медицинского
психолога нами разработана и апробирована программа
социально-психологического тренинга формирования профессионально значимых качеств [2].
В процессе составления программы тренинга мы
ориентировались на мнение А.А.Бодальова о том, что человек
является целостным и любое воспитательное влияние вызывает
сложный эффект, создавая изменения в физическом состоянии,
эмоционально-моральном
настроении,
познавательных
процессах и других его характеристиках.
Программа тренинга предусматривала включение человека
в процесс учебы, в котором задействованы все три сферы:
когнитивная, эмоциональная, поведенческая. При создании
программы тренинга мы исходили из таких положений:
 Психические
свойства
личности
проявляются
и
формируются в ее поведении, действиях, поступках. При этом
потенциальные возможности субъекта актуализируются в
реальных результатах соответствующего вида деятельности.
 В соответствии с гуманистической психологией, люди по
своей
природе
свободны
и
добры.
Конструктивное
взаимодействие с людьми возможно лишь в том случае, когда
удается направить усилия на создание необходимых и
достаточных условий гуманизации любых межличностных
отношений, которые обеспечивают конструктивные личностные
изменения, безоценочное восприятие другого человека,
активное эмпатийное слушание и конгруэнтное самовыражение.
 Использование игрового метода в тренинге позволяет
снять субъективные барьеры (опасение ошибки, неправильного
решения, неумение вербализировать свои переживания),
отработать умение социальной перцепции, углубленного
самопознания и раскрепостить человека.
 Конструктивная работа участника тренинга над собой
может осуществляться в развитой в психологическом отношении
группе, при позитивном активном общении.
 Равенство всех участников, которое означает отсутствие
человека, который бы учил в традиционном значении этого
слова.
Предусматривалось,
что
тренинг
настолько
актуализирует традиционные мотивы к учебе, что она успешно
будет осуществляться без внешних принудительных средств, то
есть при отсутствии одобрения и наказания, оценочных
суждений, совета, критики, а также формальной стимуляции в
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виде любой награды. В процессе тренинга отсутствует шаблон.
Весь процесс учебы в группе ориентирован на получение
индивидуально значимых результатов.
 Гуманистическая направленность ведущего позволяет
воспринимать участников группы как свободных, ответственных
за свои поступки и их последствия личностей, которые
постоянно самоусовершенствуются. Организация и проведение
тренинга в русле екзистенционо-гуманистической психологии
имеет главным заданием показать человеку его социальную
природу и тем самым снизить субъективность в понимании
межличностных ситуаций.
Составляя тренинговую программу, мы учитывали общую
цель тренинга: развитие личности; повышение социально
психологической компетентности участников; формирование
активной социальной позиции; развитие способности вызывать
значительные изменения в своей жизни и жизни окружающих
людей; развитие способности адекватного и наиболее полного
познания себя и других; коррекция личностных качеств и
умений, снятие барьеров, которые мешают реальным и
производительным действиям; изучение и овладение индивидуализируемыми приемами межличностного взаимодействия
для повышения его эффективности [2].
Разработанная нами на основе теоретических положений и
собственных исследований программа тренинга направлена на
формирование коммуникативной компетентности, регулятивных,
эмпатических и эмоционально-волевых качеств. Также мы
пытались создать условия для личностного развития участников
в процессе тренинга.
Общая цель авторского социально психологического
тренинга: формирование и коррекция коммуникативных,
регулятивных, эмпатических и эмоционально-волевых качеств в
процессе общения; оптимизация процесса общения; содействие
лучшему пониманию себя; формирование умений понимать
других и конструктивно взаимодействовать с ними.
Цель предусматривает решение следующих заданий:
1. Расширение знаний о самом себе и процессе взаимопонимания между людьми.
2. Формирование умений и навыков преодоления психологического барьера в общении; определения намерений партнера
по общению; использования невербальных средств общения,
активного слушания; управления эмоциями и чувствами;
безоценочного позитивного восприятия другого человека; снятия
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напряжения
в
процессе
профессионального
общения;
конструктивного разрешения конфликтов.
3. Формирование таких качеств, как проницательность,
эмпатийность, самоконтроль в общении, решительность,
эмоциональная стойкость, уверенность.
Тренинговая программа состоит из таких взаимосвязанных
тематических блоков упражнений, направленных на:
1) на групповое взаимодействие;
2) формирование коммуникативных качеств;
3) уменьшение агрессивности и умение конструктивно
разрешать конфликтные ситуации;
4) развитие эмпатии и эмоционально волевой сферы.
Целью упражнений первого тематического блока было
создать благоприятные условия для работы группы; благоприятную эмоциональную атмосферу принятия и доверия в
общении; ознакомить участников с основными принципами
тренинга и правилами работы группы; предложить программу
занятий; способствовать групповому сплочению, объединению;
обсудить качества, необходимые для эффективного межличностного общения; способствовать расширению знаний о себе и
особенностях взаимодействия между людьми; способствовать
приобретению нового сенсорного опыта, углублению процессов
самораскрытия, искренности, откровенности.
Целью блока упражнений на формирование коммуникативных качеств было способствовать последующему групповому
объединению; формировать умение успешно начинать,
поддерживать, заканчивать разговор; содействовать развитию
умений самоанализа и преодоления психологических барьеров,
которые мешают полноценному самовыражению; формировать
умение задавать открытые и закрытые вопросы; развивать
прогностические возможности; способствовать формированию
умения
понимать
других;
повысить
способность
к
безоценочному отношению к партнеру по общению; ознакомить
с понятием активного слушания; способствовать выделению
признаков доброго и плохого слушателя; содействовать
развитию активного слушания, выработке умения выражать свое
мнение; ознакомить со средствами общения; акцентировать
внимание на значении вербальных и невербальных средствах
общения; развивать чувствительность к невербальным
средствам общения; формировать умение выражать себя с
помощью
невербальных
средств;
показать
важность
зрительного контакта в профессиональной деятельности;
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способствовать
последующему
формированию
умений
адекватной коммуникации, отработке эффективных средств
общения, формированию коммуникативных качеств.
Цель третьего блока – ознакомить с понятиями «агрессия»,
«агрессивность», «неуверенность», «уверенность»; формировать умение различать агрессивное, неуверенное, уверенное
поведение; создать условия для уменьшения или преодоления
агрессивности; способствовать формированию умений выражать гнев в приемлемой форме; снимать эмоциональное и
мышечное напряжение; анализировать результаты собственного
поведения; способствовать формированию умений конструктивно разрешать конфликтные ситуации, осознанию и пониманию значения распознавать эмоциональные состояния людей с
целью предупреждения конфликтных ситуаций в будущей
профессиональной деятельности, навыков адекватного восприятия целостного экспрессивного репертуара в конфликтной
ситуации, развитию установок на взаимопонимание.
Цель блока упражнений, направленных на развитие эмпатии и эмоционально-волевой сферы – способствовать развитию
сензитивной наблюдательности, формированию умений замечать разнообразные аспекты внешних событий и собственных
мнений, не обязательно при этом их оценивая или навешивая на
них ярлыки; способствовать формированию навыков эмпатийного восприятия человека человеком, понимания, сопереживания, снятия эмоционального напряжения; отработке навыков
анализа вербальной и невербальной информации; способствовать развитию эмоционально волевой сферы, формированию
умения выражать эмоции и чувства, а также управлять ими;
способствовать вербализации чувств и состояний; совершенствовать навыки эмпатийного восприятия и коммуникативные навыки; способствовать вербализации чувств и состояний, осознанию и пониманию значения умения распознавать эмоциональные состояния в будущей профессиональной деятельности.
С целью развития чувствительности восприятия окружающего мира, других людей и самого себя в процессе тренинга
использовались упражнения, направленные на развитие сензитивности. Сензитивность можно рассматривать как способность
к: а) отображению и пониманию; б) запоминанию и структуризации социально-психологических характеристик человека и
группы, а также прогнозированию их поведения и деятельности.
Чрезвычайно важным для профессионального общения
является наличие психологической наблюдательности как
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способности фиксировать и запоминать всю совокупность
сигналов, поступающих от других. Поэтому в процессе тренинга
использовались психогимнастические упражнения двух типов:
1) направленные на развитие визуальной наблюдательности;
2) предусматривающие развитие способности понимания
состояний, качеств и отношений людей и групп.
В процессе тренинга использовались также разнообразные
психотехнические упражнения, основная цель которых заключалась в формировании навыков эффективного общения и коммуникативных качеств. Для того чтобы быть способным к эффективному общению, человек должен осознать свои сильные и
слабые стороны. Упражнения были направлены на создание
атмосферы доверия и получение нового опыта общения,
формирование навыков производительного взаимодействия. Как
известно, одним из средств общения является невербальное
общение. Невербальное поведение может передавать просьбу,
выражать удовольствие, неудовлетворение, отношение к
происходящему. Именно на это и направлены упражнения
формирования навыков невербального общения. Не менее
значимым в процессе общения является умение слушать.
Активно слушать – значит полностью отдавать внимание другим
в процессе общения, а это больше, чем простое прислушивание
к словам того, кто говорит. Это не только «слушание», но и
«виденье» жестов, мимики, изменений интонации голоса,
выражения лица; это улавливание психологического (и
семантического) подтекста, интуитивное осознание того, что
человек не может или не хочет высказать [3]. Активное
слушание, в соответствии с взглядами И.Я.Атватера, состоит из
следующих
составляющих:
внимания,
нерефлексивного
слушания, рефлексивного слушания, основных установок, языка
невербального общения, памяти [1]. На их развитие были
направлены психотехнические упражнения.
В тренинге также использовались упражнения, направленные на уменьшение уровня агрессивности и формирование
умения конструктивно разрешать конфликтные ситуации, что
имеет большое значение в будущей профессиональной
деятельности медицинского психолога.
Упражнения, целью которых являлось развитие эмоционально-волевой регуляции, не решают проблему подчинения
чувств воли, но содействуют развитию позитивных эмоций,
невербальных средств общения, создают предпосылки формирования способности сдерживать свои эмоции и тому подобное.

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)


250



ПСИХОЛОГІЯ



Упражнения на релаксацию и аутогенную тренировку
предусматривают
формирование
умений
преодолевать
напряженные ситуации, снимать ненужное возбуждение,
успокоиться, обновить собственные силы.
В зависимости от вида и специфики психотехнических
упражнений участники работали парами, подгруппами или в
кругу.
С целью самооценки и определения ценностей тренинга
участники вели дневники. Таким образом, они имели
возможность контролировать процесс собственной учебы,
развития, формирования умений, навыков, качеств.
В конце социально-психологического тренинга с целью
оценки его результативности участникам предлагалось ответить
на вопросы закрытой анкеты.
Выводы. Эффективное решение заданий специалистами,
которые принадлежат к профессиям типа «человек – человек», в
значительной мере зависит от успешности коммуникативной
деятельности. Основой целеустремленного формирования умений и навыков профессионального общения служит должным
образом организованная учебная деятельность. С целью оптимизации процесса формирования коммуникативной компетентности будущих специалистов целесообразно использовать
тренинговые упражнения. Социально психологический тренинг
выполняет в структуре подготовки будущих специалистов
двойную функцию: с одной стороны, он может рассматриваться
как учебный «полигон» для отработки приобретенных
практических навыков в условиях, приближенных к реальным
условиям профессиональной деятельности, с другой – как
возможность для личностного развития и коррекции, решения
индивидуальных и групповых психологических проблем.
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Щербина О.В.
ОЗДОРОВЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА
ПРОБЛЕМА

У
статті
розглядається
питання
оздоровлення
соціокультурного середовища навчально-виховного процесу як
психологічна проблема й надаються змістовні рекомендації.
Пропонується аналіз роботи з цього питання Білозерської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 в Херсонській області.

Сьогодні українське суспільство переживає радикальну
трансформацію суспільного життя, зміну принципів його
організації, які по-різному впливають на кожну людину окремо й
на соціум загалом. Кризові явища, що мають місце в нашому
суспільстві, не можуть не відбитися на здоров’ї населення.
Сьогоднішні школярі складатимуть більшу частину потенціалу
суспільства України ХХІ століття. Саме вони вирішуватимуть
складні соціально-економічні, морально-етичні, національні та
інші проблеми, що нині хвилюють суспільство. Здоров’я особисті
в цьому контексті розглядається як першорядна умова успішного
вирішення поставлених завдань. У сфері загальної освіти стали
очевидними дві тенденції, що наростають і поширюються.
Перша – це стрімке зростання кількості дітей, які з дуже раннього
віку охоплені обов’язковою освітою на фоні збільшення різних
типів освітніх закладів, інноваційних технологій і методик. Друга
– поширення кількості соматичних і психічних захворювань у
дітей, зниження якості освіти [2].
Актуальність пропаганди психогігієнічного виховання та
здорового способу життя серед молодого покоління української
нації постійно зростає. Зокрема це зумовлене тим, що особливо
*
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виражене погіршення фізичного, психічного, розумового розвитку
й працездатності відзначається в підлітків та юнаків. Останнім
часом значно підвищився вплив таких основних факторів ризику,
що впливають на дітей, як: фактори науково-технічної революції;
соціальні фактори (нездорове харчування, шкідливі звички);
шкільні фактори (перевантаженість учнів, велика наповнюваність
класів, знижений рівень успішності, недоліки виховання,
неблагополуччя психологічного клімату в колективі і т.д.).
Відомо, що стан здоров’я учасників навчально-виховного
процесу залежить від багатьох факторів, а турбота про здоров’я
є природною потребою всебічно розвиненої особистості.
Оздоровлення соціокультурного середовища у школі стосується
всіх сторін життя учасників навчально-виховного процесу. Адже
вони знаходяться у стані повного благополуччя, коли гармонійно
взаємодіють фізичні, соціальні, психологічні (інтелектуальні),
духовні, емоційні складові їх життя, коли вдало відбувається
духовний ріст кожного учасника навчально-виховного процесу.
Саме таке гармонійне поєднання створює відчуття повноцінного
(здорового) життя. Від того, що закладатиметься в людині з
раннього дитинства, які будуть створені умови розвитку
особистості, залежить її світогляд, культура, спосіб життя.
Важливою умовою нормального розвитку особистості є її
психічне здоров’я. Для психічного здоров’я, нормального перебігу різних видів діяльності учасників навчально-виховного
процесу необхідна збалансованість емоцій. Порушення емоційного балансу, тривале перевантаження негативними емоціями
спричиняє виникнення емоційних розладів, відхилень у розвитку
особистості, порушень її соціальних контактів. У сукупності – це
психологічна проблема, що може відбитися на формуванні
небажаної життєвої позиції, а в окремих випадках – спричинити
затримку загального психічного розвитку особистості. На здоров’я молоді особливо згубно впливає незадовільна організація
навчального процесу. Як свідчать дані всеукраїнських
досліджень, серед загальної кількості підлітків до моменту
здобуття середньої освіти здоровими залишаються 6%, 45-50%
випускників мають суттєві морфофункціональні відхилення, а 4060% – хронічні захворювання, через що третина з них мають
обмеження у виборі професії. Від 20% до 80% підлітків
набувають патологію одночасно 2-5 систем [1, 27-31; 3, 17-23].
Мета статті: окреслити важливість роботи вчителя у напрямку оздоровлення соціокультурного середовища навчальновиховного процесу.

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)
253




ПСИХОЛОГІЯ



Для досягнення мети важливо, на нашу думку, розкрити
оптимальні умови й форми організації навчання, харчування,
відпочинку та зміцнення фізичного й психічного здоров’я
соціокультурного середовища навчання; проаналізувати вимоги
безпеки навчальної діяльності, розробити і запропонувати
рекомендації щодо оздоровлення соціокультурного середовища
навчально-виховного процесу.
Сьогодні існує низка визначень поняття «середовище» Так,
у словнику української мови зазначено: «Середовище –
соціально-побутові умови, в яких проходить життя людини, її
оточення. Середовище – сукупність людей, зв’язаних спільністю
життєвих умов, занять, інтересів» [7, 137]. Для визначення
соціокультурного середовища навчально-виховного процесу
доречним є поєднання цих двох дефініцій.
Сучасне життя вносить свої корективи, і дуже часто – негативного характеру. Тому існують чинники, які погіршують здоров’я учасників навчальної діяльності в загальноосвітній школі:
нехтування гігієнічними рекомендаціями сприяє погіршенню
функціонування ЦНС, серцево-судинної системи та інших фізіологічних систем організму, зниженню працездатності, погіршенню сну. Підвищений обсяг навчальних навантажень з одночасним дефіцитом навчального часу призводить до нервовопсихічних напружень. Велика кількість інформації, яка сприймається учнями, перевантажує, у першу чергу, увагу, одну з
найбільш важливих психічних функцій. Увага – необхідна умова
успішного функціонування психіки в цілому, вона забезпечує
цілеспрямованість, зосередженість пізнавальної діяльності,
підсилює сприйняття, пам’ять, активізує мислення [4, 77-80].
Відомо, що на оздоровлення соціокультурного середовища
навчально-виховного процесу у школі впливає навколишнє
середовище – 20%, спадкові дані – 20%, медичне
обслуговування – 10%, спосіб життя – 50%.
Важливо також, щоби гармонійно розвивалися й
взаємодіяли всі складові здоров’я: фізична, психічна, духовна,
емоційна, інтелектуальна, особиста, соціальна [5, 1-3].
Для оздоровлення соціокультурного середовища треба
зважати на фізіолого-гігієнічні передумови організації навчальновиховного процесу. Так, у Білозерській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів №1 Херсонської області головну увагу приділяють
тому, що в будь-яку працю учасники «входять» поступово;
дотримуються принципу послідовності праці, відсутня робота
ривками, «за натхненням», бо вона є малоефективною; діяль
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ність, сон, відпочинок, харчування є ритмічними, розміреними.
Відповідно, робота щодо психологічного оздоровлення соціокультурного середовища навчально-виховного процесу в даній
школі є різносторонньою. Проводяться: діагностика рівня тривожності, самооцінки, корекція агресії, проективні методики,
психологічна просвіта серед учнів та педагогічні семінари,
спрямовування навчально-виховного процесу на формування
цінностей, ставлень, переконань, умінь і навичок, важливих для
здорової і безпечної поведінки. І як результат – набуті та
закріпленні соціально-психологічні навички. Психологічні навички
допомагають учням, учителям та батькам ладнати зі своїм
внутрішнім світом. Сюди входять емоційно-вольові навички
(самоконтроль, керування стресами, мотивація успіху, гартування волі; інтелектуальні (когнітивні) навички (самоусвідомлення й
самооцінка, усвідомлення цінностей й пріоритетів, визначення
життєвої мети й планування майбутнього, аналіз проблеми й
прийняття важливих рішень, критичне й творче мислення).
Соціальні навички допомагають налагоджувати продуктивні
стосунки із зовнішнім оточенням. Учасники навчально-виховного
процесу школи набувають навичок упевненої і гідної поведінки,
ефективного спілкування, співпереживання й надання допомоги,
розвитку дружніх стосунків, розв’язання конфліктів, колективної
роботи, лідерства, протистояння негативному впливу оточення,
запобігання й протидії дискримінації та агресивній поведінці.
Психологічні умови й процес навчання у школі є дружніми до
його учасників. Саме це є запорукою якісної загальної освіти та
профільного навчання у школі. Цьому сприяють: якісне середовище для навчання (дружня до дитини шкільна політика, приміщення, вода, відповідні санітарні умови, медичні й консультаційні послуги, учнівське самоврядування); делікатне ставлення
до ґендерних питань; партнерство й підтримка на всіх рівнях усіх
учасників навчально-виховного процесу; якісний навчальновиховний процес (спрямований на дітей, ураховує реальні
потреби, навчання на засадах життєвих навичок, підготовленні
вчителі, якісна навчально-методична література, інтерактивні
методи, залучення й підтримка батьків, тісна співпраця з ними).
Для вдалого та результативного оздоровлення соціокультурного середовища навчально-виховного процесу ми провели
кількісний аналіз соматичних захворювань по школі у 20062008 роках. Статистичні дані медичного обстеження учнів свідчать про порушення осанки, сколіоз, порушення гостроти зору,
захворювання ЦНС, дихальної системи, ЖКТ. Захворюваність на
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деякі хвороби зменшується, на інші – збільшується (рис. 1).
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Рис. 1. Кількісний аналіз соматичних захворювань дітей

Саме проведення такого аналізу і його невтішні результати
були поштовхом до визначення аспектів оздоровлення
соціокультурного середовища навчально-виховного процесу
школи. Тому, окрім психологічної діяльності з цього питання, ми
пропонуємо вам схему медичної роботи школи та модель
охорони життя й здоров’я. Зміст медичної роботи: ранкова
гімнастика, фізкультурна хвилинка, рухливі перерви в молодшій
школі, робота спортивних секцій, туристичного гуртка, медичний
огляд, лікування зубів, гаряче харчування, планові профілактичні
щеплення. Саме ця робота активізує фізичне здоров’я і гігієну
учасників навчально-виховного процесу (див. рис.2).
МЕДИЧНА (гігієнічна,
фізична) РОБОТА

Ранкова гімнастика,
фізкультурна хвилинка

Рухливі перерви (молодша
школа)

Робота спортивних секцій,
туристичного гуртка.

Медичний огляд

Лікування зубів

Гаряче харчування

Планові профілактичні
щеплення

Рис.2. Медична робота в Білозерській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів №1
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А от модель охорони життя й здоров’я включає в себе
екологічну пропаганду, співпрацю з громадськими організаціями,
роботу гуртків ДЮП і ЮІР, взаємодію з місцевими органами
виконавчої влади та громадського самоврядування, а також з
правоохоронними органами для запобігання деструктивної,
девіантної поведінки одних учнів і завдання ними шкоди іншим
учням (рис.3).
ОХОРОНА ЖИТТЯ
І ЗДОРОВ’Я

СПІВПРАЦЯ З
ГРОМАДСЬКИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ЕКОЛОГІЧНА ПРОПАГАНДА

ГУРТОК ЮІР, ДЮП

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

Рис. 3. Модель охорони життя і здоров’я, яка використовується
у роботі Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Оздоровленню соціокультурного середовища даної школи
сприяє результативна діяльність логопедичної служби, яка
проводить обстеження і попередження мовленнєвих порушень,
попередження переходу мовленнєвих порушень в хронічну
форму,попередження наслідків мовленнєвої патології, а також
допомагають соціально адаптуватися у суспільстві особам з
мовленнєвою патологією, адже школа – складова частина
суспільства (див схему 4)
Попередження
мовленнєвих порушень
Обстеження усного
мовлення учнів з порушенням звуковимови
Соціально-трудова адаптація
осіб з мовленнєвою патологією

Попередження переходу
мовленнєвих порушень в
хронічну форму
Попередження наслідків
мовленнєвої патології

Рис. 4. Діяльність логопедичної служби
у Білозерській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1
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Ураховуючи всі вищезазначені нами аспекти оздоровлення
соціокультурного середовища навчально-виховного процесу як
психологічної проблеми та спираючись на наукові дослідження
стосовно цієї проблематики, слід зауважити, що для
оздоровлення
соціокультурного
середовища
навчальновиховного процесу ми використовуємо й надаємо конкретні
рекомендації за складовими здоров’я, розроблені на основі
роботи Н.Островерхової та К.Петрова й доповненні нами
відповідно до умов даної школи.
ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я
ПАМ’ЯТКА УЧНЕВІ:

 У здоровому тілі – здоровий дух.
 Здоров’я – це не тільки відсутність хвороби, але й стан
найбільшого
фізичного,
психологічного,
соціального
благополуччя.
 Бережи одяг поки новий, а здоров’я – поки молодий.
(Народна мудрість)
 Щоб стати здоровим, потрібно докладати власних
зусиль, постійних і значних. (В.Ф. Амосов)
 Не те нас харчує, що ми їмо, те харчує, що
перетравлюється. (Х. Гуфеланд)
УЧИТЕЛЬ, КЛАСНИЙ КЕРІВНИК:

 проектує фізичний розвиток учнів (рухову активність,
заняття фізкультурою, спортом), раціональне харчування;
 сприяє розвитку інтересу учнів до загартування
природними факторами.
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я
ПАМ’ЯТКА УЧНЕВІ:

 Психічне здоров’я – це наші відчуття, пам'ять, уява,
мислення; це – внутрішній світ людини. Психічне здоров’я
пристосовує організм до оточуючого середовища.
 Самовиховання – це творіння себе. (Народна мудрість)
 Тільки те, чого дійшов сам – висікається в голові, серці,
душі. (Народна мудрість)
 Посієте вчинок – здобудете звичку, посієте звичку –
здобудете характер, посієте характер – і здобудете долю.
(У.Теккерей)
 Велика воля – це не тільки вміння щось побажати і
досягти, але й уміння змусити себе відмовитись від чогось, коли
це потрібно. (А.С. Макаренко)
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УЧИТЕЛЬ, ПСИХОЛОГ, КЛАСНИЙ КЕРІВНИК:

 спрямовує особистість на здоровий спосіб життя (мотиви,
потреби, звички, інтереси, самооцінка, ідеали, переконання,
світогляд);
 привчає учнів, виробляє навичку у проведенні
психологічного тестування, виконання вправ психологічного
характеру, уміння дати самооцінку своїм позитивним і
негативним якостям, намітити шлях самовдосконалення;
 визначити типи ВНС, темперамент, здібності, статеві та
вікові особливості і разом з учнем складає рекомендації
індивідуального характеру.
ЕМОЦІЙНЕ ЗДОРОВ’Я
ПАМ’ЯТКА УЧНЕВІ:

 Емоційне здоров’я – одна із складових частин ідеалу
здоров’я, до якого кожен із нас повинен прагнути. Одні емоції
сприяють досягненню мети, інші можуть заважати здійсненню
бажань, роблять людину пасивною, неуважною. Ми не можемо
уявити світ без радощів, страждань, задоволень і розчарувань,
без любові та ревнощів.
 Людина, яка думає тільки про себе і шукає в цьому свою
вигоду, не може бути щасливою. (Сенека)
 У людини, у якої страх переважає над розумом, розум
мовчить. (Ібн Сина)
УЧИТЕЛЬ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК:

 формує соціальне здоров’я учнів, вміння поведінки в
стресових ситуаціях, індивідуальні особливості емоційного
здоров’я;
 визначає значення емоцій в житті людини;
 здійснює профілактику шкідливого впливу стресу на
здоров’я.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я
ПАМ’ЯТКА УЧНЕВІ:

 Інтелектуальне здоров’я – складова частина здоров’я.
Піклуватися про своє інтелектуальне здоров’я треба завжди
незалежно від віку. Інтелект – це розуміння, пізнання, здатність
до мислення. Треба завжди використовувати свій розум, уміти
його тренувати, загартовувати й не забувати про відпочинок.
Здоровий спосіб життя – це також уміння сприймати,
запам’ятовувати важливу інформацію.
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 Щоб що-небудь дізнатися, треба що-небудь придумати,
треба що-небудь пізнати. (С.М. Зотова)
УЧИТЕЛЬ, КЛАСНИЙ КЕРІВНИК:

 має спонукати учнів до вивчення механізмів зберігання
інформації в нашій пам’яті;
 формує уявлення про механізми запам’ятовування
інформації, який можна розвивати, тренувати і зміцнювати;
 дає поняття про пам'ять як цінність, яку необхідно не
тільки розвивати, але й зберігати.
СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я
ПАМ’ЯТКА УЧНЕВІ:

 Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей. Не
завдавай болю, образи, неспокою, тяжких переживань іншій
людині. Людина народжується для того, щоб залишити після
себе слід вічний. Людина – господар своїх бажань. Примушуй
себе робити те, чого не хочеться, але треба. Справжня людина
вміє наказувати собі і бути слухняною своїй суворій волі.
 Найбільша перемога – це перемога над собою.
(Л.Леонов)
УЧИТЕЛЬ, КЛАСНИЙ КЕРІВНИК:

 формує в учнів соціальні потреби і мотиви, потреби у
професійному самовизначенні;
 дає знання основних функцій сім’ї щодо збереження і
зміцнення здоров’я, способів запобігання вживанню алкогольних,
наркотичних, тютюнових, токсичних речовин, зараженню
ВІЛ/СНІД і захворюванням статевої системи;
 дає знання основних положень державного та
міжнародного законодавства щодо збереження та зміцнення
здоров’я;
 формує вміння запобігати виникненню шкідливих звичок,
уміння приймати рішення у надзвичайних ситуаціях, уміння
оперативно й адекватно реагувати на екстремальні ситуації,
дотримуватись безпечної поведінки з метою профілактики СНІД і
захворювань статевої системи.
Я – ОСОБИСТІСТЬ
ПАМ’ЯТКА УЧНЕВІ:

 Учись висловлювати свою точку зору. При спілкуванні
дотримуйся таких правил: посилайся на джерело, авторитет,
думку; з’ясовуй думки співрозмовників; погоджуйся; стимулюй
розмову; оцінюй висловлення; узагальнюй.
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 Усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них
про це пам’ятає. (Антуан де Сент-Екзюпері)
 Поважай себе, тоді інші поважатимуть тебе. (Народна
мудрість)
 Небагато особистостей гинуть від зносу, здебільшого від
невикористання. (К.Н. Боуві)
УЧИТЕЛЬ, КЛАСНИЙ КЕРІВНИК:

 формує
здорову
особистість
(взаєморозуміння,
взаємоповагу, толерантність, творче співробітництво);
 виховує активну самостійну особистість свідомого
громадянина України;
 формує життєву позицію людини, становлення її як
особистості, як громадянина своєї держави [6, 59-83].
Отже, можна досить упевнено говорити про те, що
оздоровлення
соціокультурного
середовища
навчальновиховного процесу є психологічною проблемою, а також
гармонійно поєднує в собі такі аспекти як соціальна робота,
ефективна медична робота та логопедична діяльність, які
сприятимуть зменшенню кількості соматичних і психічних
захворювань, а також підвищенню якості освіти.
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УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛІВ
(До 110-ї річниці від дня народження К.Й.Голобородька)
Початок нового навчального року для учнів Станіславської
загальноосвітньої школи І-III ступенів, їх батьків та громадськості
села позначився двома знаменними подіями: школі виповнилося
145 років від дня її заснування та з 1 вересня 2009 року
навчальний заклад став гордо носити ім'я Костянтина
Йосиповича Голобородька. На урочисту лінійку були запрошені
члени родини Костянтина Йосиповича: син Голобородько
Олександр Костянтинович, редактор газети «Дачник» та його
дружина Голобородько Наталія Андріївна – заступник редактора,
дружина старшого сина Голобородько Євдокія Петрівна – доктор
педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України,
онуки – Голобородько Ярослав Юрійович, доктор філологічних
наук, професор, завідувач кафедри та Голобородько Костянтин
Юрійович – кандидат філологічних наук, професор, завкафедри,
племінниця Чипак Віра Єгорівна – учитель початкових класів,
Відмінник освіти України, яких радо зустріли односельці, бо
пам'ять про свого улюбленого директора школи в них живе по
сьогодні.
Костянтин
Йосипович
Голобородько.
Для
історії
Станіславської загальноосвітньої школи це ціла епоха. Усе
свідоме життя він присвятив розвитку освіти та культури
Станіслава. Талановитий педагог, чудовий організатор, всебічно
і високоосвічена людина, письменник і громадський діяч – ось
далеко не всі епітети, якими можна було б наділити Костянтина
Йосиповича.
Народився К.Й.Голобородько 23 листопада 1899 року в селі
Новотягинці Херсонської губернії в селянській сім'ї. З ранніх літ,
привчений до сільськогосподарської праці, хлопчик ріс
допитливим та наполегливим. Місцеву церковно-парафіяльну
школу, куди віддали його батьки для навчання, закінчив
блискуче. Здібного хлопчика земство на свої кошти направило
для продовження освіти в Станіславське двокласне училище,
яке він закінчив у 1914 році. Це було перше знайомство молодої
людини з нашим селом. Закінчивши Станіславське училище,
Костянтин Йосипович навчався в Херсонській учительській
семінарії, після закінчення якої з 1921 по 1930 роки завідував
*
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Новотягинською початковою школою, одночасно навчаючи дітей
своїх односельців.
З 1930-го по серпень 1941 року працює вчителем
української мови та літератури, а потім завідуючим навчальної
частини Станіславської середньої школи. Маючи вже солідний
досвід педагогічної роботи, Голобородько став надійною опорою
директора навчального закладу Курлянда Семена Мусійовича,
людини надзвичайної доброти і чесності, чудового педагога та
організатора. Колишні його учні згадують, як в голодні 30-ті роки
він неймовірними зусиллями діставав деякі «скудні» продукти і
організовував харчування своїх учнів, рятуючи їх від голоду.
Поруч з молодим Костянтином Йосиповичем працювали
педагоги старшого покоління, керуючи якими, він набував
учительського та життєвого досвіду. Серед них особливою
повагою користувалися вчитель математики В.Х.Литвинов, якого
в селі з любов'ю називали «вчителем старого покрою», вчитель
історії І.П.Макаренко, вчитель географії Л.П.Павлюченко та інші.
Тепло згадують старожили-станіславці сільського музиканта
С.М.Кравченка, майстерного акомпаніатора, керівника шкільного
хору та самодіяльних гуртків співу. Костянтин Йосипович, який
дуже любив художню самодіяльність, охоче допомагав йому.
У другій половині 30-х років Станіславська середня школа
здобула звання зразкової. На її досвіді вчилися інші педагогічні
колективи. У цьому була велика заслуга і завідуючого
навчальною частиною Голобородька К.Й. Колишні учні
розповідали про те, як Костянтин Йосипович читав їм на уроках
уривки з художніх творів, диктував їх зміст, оскільки підручників у
школі тоді було дуже мало. Він брав активну участь у ліквідації
неписьменності
серед
дорослих.
Одночасно
займався
журналістикою. Його ранні твори охоче друкувала обласна
газета. В школі успішно проводилась і позакласна робота.
Художня самодіяльність виходила далеко за межі школи і навіть
села. Учні співали, ставили п'єси, декламували. На все село
гримів духовий оркестр. Участь у спортивних змаганнях, у
суспільно-корисних трудових акціях згуртовувала шкільний
учнівський колектив, виховувала в дітей найкращі риси молодої
людини.
Велика Вітчизняна війна обірвала мирне життя станіславців.
Переважна більшість чоловіків призовного віку, а серед них і
вчителі нашої школи та колишні її учні пішли на фронт.
Костянтин Йосипович, якому на той час минув сорок один рік, не
підлягав призову до війська, однак він вважав своїм

ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №4 (28)
263




ТВРОЧИЙ ПОРТРЕТ



патріотичним обов'язком стати на захист рідної Батьківщини і
добровільно пішов на фронт. У боях під Ростовом дістав тяжку
контузію, потім обороняв Сталінград, брав участь у боях за
визволення від ворога України, Білорусії, Польщі. Війну закінчив
у Берліні.
Влітку 1945 року вчитель-фронтовик повертається у
Станіслав, до рідної школи, до улюбленої праці. У 1946 році стає
директором Станіславської середньої школи, яку очолював
протягом двадцяти одного року. Саме в цей період, з 1946 по
1967 роки, на всю потужність розкривається його педагогічний
талант. Разом зі своїм надійним помічником – завучем
О.Ф.Черниченко виводить школу в число кращих в області.
Костянтин
Йосипович
усвідомлював,
що
ефективність
педагогічної дії полягає в постійному виробленні нових підходів
масової школи до формування особистості. А для того щоб ті
підходи сформувати, необхідна внутрішня єдність учителів.
Саме тому найперше, що поставив перед собою директор, – це
створити у школі колектив однодумців. І йому це вдалося. Він
вимагав від учителя не лише глибокого знання свого предмету і
вміння зацікавити ним учнів, але й бути високоосвіченою та
всебічно розвиненою людиною. Учитель, на його думку – це
особа високої моралі, глибокий знавець дитячої психології,
своєрідний диригент у взаємовідносинах дітей та батьків, а
також дітей між собою. Доброзичливості, інтелігентності та
взаємоповаги він вимагав і від вчителів, одночасно залишаючись
прикладом для них. Ось як про це згадує колишня вчителька
української мови та літератури В.С.Божко: «110 років... Просто
не віриться, бо й сьогодні бачу свого першого директора в
коридорі новозбудованої школи: привітний і недоступний,
інтелігентний і простий, елегантно зодягнений. Він кожного ранку
зустрічав своїх учнів, своїх колег-учителів. Здавалося, ніби він і
жив у школі, бо приходив завжди найпершим. «Доброго ранку,
Костянтине Йосиповичу!» – охоче віталися всі. «Доброго ранку.
Як ваші справи? Який настрій?» – завжди цікавився він. Я дякую
Богові, долі, що на перші роки моєї трудової діяльності вони
послали мені такого директора, який умів вчасно допомогти і
підтримати».
Під керівництвом К.Й.Голобородька формувалися і зростали
нові педагогічні кадри, імена яких незабаром стали відомими
далеко за межами району – Н.П.Божко, Г.П.Божко, В.С.Божко,
З.Д.Божко,
Т.П.Степанова,
О.Д.Пономаренко,
А.М.Келін,
Р.Я.Кучеренко, М.О.Симонов та багато інших. Колишній учитель
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фізики, творець і керівник Станіславського народного хору
А.М.Келін недавно згадував: «Вимогливий, організований,
працелюбний, відповідальний. Цього К.Й. Голобородько вимагав
і від нас, учителів, і від учнів. Не зробити вчасно те, що доручив
директор, просто було неможливо, соромно. Костянтин
Йосипович був закоханий у слово. Свою любов до книги
передавав дітям. Ніколи не шукав заміни, на урок ішов сам,
особливо у старші класи. Читав, бесідував... Пам'ятаю, при
кожній нагоді запитував: «Що ви зараз читаєте? Якої думки про
твір? Раджу прочитати...». По-справжньому любив мистецтво.
Усе робив для того, щоб у школі була художня самодіяльність».
За порадою К.Й. Голобородька педколектив проводив
наполегливу роботу серед учнів та їх батьків щодо створення
ними власних бібліотек. Старання не пропали марно. Уже на
початок 60-х років більше сотні учнівських родин мали власні
бібліотеки по 100–150 примірників у кожній.
З ініціативи директора було вироблено концепцію
Станіславської школи, пріоритетом якої визнавалося поєднання
двох напрямків – гуманітарно-естетичного та політехнікотрудового. Його директорські пошуки відбувалися водночас із
педагогічними пошуками В.О.Сухомлинського. У результаті в
нашій школі раніше за всіх в області були створені майстерні для
обробки дерева і металу, теплиця і живий куточок, що
знаходився під опікою вихованців різного віку. Успішно
працювала учнівська ремонтна бригада. Старшокласники
ремонтували шкільні меблі, деяке устаткування, надавали дрібні
послуги населенню Станіслава, поповнюючи таким чином
шкільний фонд всеобучу. У 1961 році херсонський дослідник
М.Ковальов писав: «Станіславська школа славиться тим, що дає
учням глибокі знання з основ наук, прищеплює їм любов і
навички до праці. У післявоєнні роки майже всі випускники цієї
школи вступали до вузів, бо дійсно мали добру теоретичну
підготовку».
У 1958 році Костянтину Йосиповичу Голобородьку було
присвоєне звання заслуженого вчителя Української РСР. Він був
автором багатьох журналістських публікацій, художніх нарисів й
оповідань та плідно займався дослідженням історії рідного краю.
У своїх спогадах про К.Й.Голобородька письменник, заслужений
працівник культури України І.І.Гайдай писав: «Цю людину я
добре знав і поважав. Учителя з великої літери, який за 47 років
педагогічної діяльності допоміг знайти себе сотням селянських
синів і дочок, і мені в тому числі. Воїна Великої Вітчизняної війни,
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з яким я в одному строю, хоч і на різних фронтах, здобував
Велику Перемогу. Колегу-письменника, близького мені за
тематикою і духом творчості, котрий, як і я, розповідав про
селян-земляків з прилимання. Громадського діяча, який своєю
повсякденною невтомністю надихав і нас, молодших, на
самовіддане служіння народу».
У 1967 році завдяки активній допомозі місцевого радгоспу
«Лиманський» та за сприяння рибколгоспу «Шлях Леніна» в
Станіславі було споруджено сучасний типовий триповерховий
корпус школи на 640 учнівських місць.
Станіславці на знак особливої поваги та довіри постійно
обирали Костянтина Йосиповича депутатом Станіславської
сільської ради, членом її виконавчого комітету. До кожної його
поради, думки завжди прислухалися всі, настільки вони були
виважені, розумні та переконливі. Пізніше одну із вулиць села,
якою К.Й.Голобородько любив іти до школи, жителі Станіслава
назвали його іменем. А сьогодні, у переддень 110-річчя від дня
народження Костянтина Йосиповича, ми всі низько схиляємо
голови перед світлою пам'яттю цієї непересічної Людини,
письменника і педагога, що навічно залишиться в історії нашої
школи як один з найкращих її творців, якому його колеги
негласно присвоїли титул «Учителя Учителів».
Слюсаренко Н.В., Щербина Л.О.

*

ШКОЛА НЕЛІ ГАГУЛІНОЇ
У листопаді 2009 року Неля Василівна Гагуліна
відсвяткувала свій 70-річний ювілей. У зв’язку з цим хочемо ще
раз згадати про цю жінку – колишнього директора Херсонської
середньої школи № 13 – добрим словом.
Саме добрим, оскільки вона присвятила своє життя нелегкій
учительській справі. Працювала вчителем, заступником
директора, директором школи.
Близько 20 років Неля Василівна очолювала педагогічний
колектив Херсонської середньої школи № 13, яка в ті роки
носила ім’я Зої Космодем’янської.
За довгі роки роботи директор здолала чимало
найскладніших перешкод, вирішила не одну сотню різноманітних
проблем, спромоглася залишити по собі добру згадку в пам’яті
учнів і колег.
*

© Слюсаренко Н.В., Щербина Л.О.
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Серед останніх чимало таких, які завдячують колишньому
директорові за те, що вона навчила їх працювати старанно,
наполегливо, не шкодуючи сил, завжди доводячи розпочату
справу до логічного завершення.
Як це вдалося Н.В.Гагуліній? Відповідь є простою. Директор
школи завжди була надто вимогливою до себе й підлеглих, а
водночас чуйною, готовою допомогти будь-кому й будь-коли.
Намагалася працювати якомога краще й вимагала того ж від
оточуючих.
Якщо до школи потрапляли педагоги, які «відбували на
роботі день до вечора», не прагнули професійного розвитку і не
любили дітей, Неля Василівна, після численних спроб
зорієнтувати їх на якісне виконання своїх професійних обов’язків,
пропонувала змінити сферу професійної діяльності.
Намагання директора в будь-який спосіб і за будь-яку ціну
змінити навколишній світ на краще у решті-решт мало позитивні
наслідки – у школі сформувався колектив однодумців,
спроможних успішно розв’язати всі нагальні проблеми.
Пройшовши школу Нелі Гагуліної, в подальші роки вони
стали достатньо відомими вчителями, які працюють або
працювали в багатьох закладах Херсона й інших регіонів України
та Росії. Зокрема, це: Г.В.Бібік, І.В.Богомолова, В.М.Іванова,
В.А.Коневська, Т.В.Коршун, О.В.Михайлик, Л.М.Расторгуєва,
Н.В.Слюсаренко, Л.К.Суботіна, Є.В.Хандусенко, А.В.Чихун,
Л.В.Шейко, Т.М.Шелемей, Л.О.Щербина та багато інших. А перші
тверді кроки ними зроблено під пильним поглядом
Н.В.Гагуліної…
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НОВІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Кузьменко Ю.В.
Культура праці як чинник нарощення людського капіталу:
Навчальний посібник. – Херсон: РІПО, 2009. – 120 с.
У навчальному посібнику обґрунтовано актуальність
проблеми
нарощення
людського
капіталу;
окреслено
формування культури праці особистості як засіб нарощування
людського капіталу.
Для студентів та викладачів вищих економічних
навчальних закладів і факультетів, слухачів магістерських
програм, слухачів центрів перенавчання та підвищення
кваліфікації. Навчальний посібник може бути корисним
викладачам, аспірантам, науковцям, фахівцям, що причетні до
проблем нарощення людського капіталу, а також працівникам
системи освіти і студентам педагогічних вузів з метою
розширення знань щодо культури праці, про її вплив на процес
нарощення людського капіталу.

Кузьменко В.В., Богомолова І.В.
Особистісно орієнтований підхід до навчання учнів
вечірньої загальноосвітньої школи: Навчальний посібник. –
Херсон, – 2008. – 160 с.
У посібнику розглядаються нові можливості навчання учнів
вечірньої загальноосвітньої школи з позиції особистісно
орієнтованого підходу. Значну увагу приділено добору форм і
методів навчання з урахуванням індивідуально-типологічних
особливостей школярів та їхнього суб’єктного досвіду,
створенню відповідних умов для їх ефективного навчання.
Посібник адресований працівникам
студентам вищих навчальних закладів.

системи

освіти,
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